
Referat SMM-rådsmøte 22.09.2020  
 
Sted: Teams-møte  
 
Tid: kl. 10.00-11.30 
 
Deltakere:  
Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig råd) 
Andreas Andersen (Misjonsalliansen) 
Tor Kristian Birkeland (HimalPartner) 
Tore Giil Bjørsvik (Normisjon) 
Helge S. Gaard (NMS) 
Hilda Kristine Hanssen (Areopagos)  
Vegard Soltveit (Israelsmisjonen) 
Hilde Skaar Vollebæk (Stefanusalliansen) Referent  
 
Forfall:  
Ingrid Vad Nielsen (Kirkerådet)  
 
 
Møtet ble innledet med åpning og bønn ledet av Helge S. Gaard.  
Matteus 13, om sennepsfrøet  
 
 
Sak 18/20   SMM - konsekvensanalyse 
 
 
Rådsmøtet 25. august 2020 ba Kirkerådet om å foreta en konsekvensanalyse av mulig bortfall av 
økonomisk støtte fra misjonsorganisasjonene til stillingene som misjonsrådgivere i bispedømmene og 
daglig leder i SMM.  
 
Vedtak i Sak 17/20: 
 

«Oppfølging av VIDs evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM)» 
  
I forkant av møtet deltok rådet på et møte med misjonsrådgivere og Praktisk arbeidsgruppe og lyttet til deres 
innspill om oppfølging av evalueringen. 
  
Rådsmøtet drøftet responsene fra organisasjonene og Kirkerådet på evalueringen. Et sentralt tema var 
spleiselaget i finansieringen av stillingene knyttet til SMM-samarbeidet. Det ble reist spørsmål om tiden er 
kommet til at dette overtas av Den norske kirke. 
  
Vedtak: 
  

1. Kirkerådet bes om å foreta en konsekvensanalyse av mulig bortfall av økonomisk støtte fra 
misjonsorganisasjonene til stillingene som misjonsrådgivere i bispedømmene og daglig leder i SMM. 
  

2. Rådet møtes igjen 22. september (Teams) og fatter vedtak i form av anbefalinger til Kirkerådet om økonomi og 
struktur. 
  

3. Det er behov for gjennomgang av SMMs vedtekter. 

 
 
 



Videre saksbehandling:   
15. september 2020 fikk SMM-rådet oversendt Kirkerådets konsekvensanalyse etter en foreløpig 
drøfting i Dnks ledergruppe og med stiftsdirektørene. Kirkerådet har fått en orientering om saken.  
 
Under møtet 22. september 2020 vil SMM-rådet fatte vedtak i form av anbefalinger til Kirkerådet om 
økonomi og struktur.  
 
Etter SMM-rådsmøtet 22. september vil Kirkerådet gjennomføre en høring i bispedømmerådene, før 
endelig konklusjon trekkes av SMM-rådet. 
 
Momenter fra innledningen:   
Det er oppløftende å lese at Den norsk kirke ønsker en utvikling der misjon prioriteres høyt og er 
villig til å sikre kapasitet og misjonskompetanse både sentralt og på bispedømmenivå. SMM-
organisasjonene er glade for understrekingen av at de sees som nødvendige medspillere i kirkens 
misjonsoppdrag. Dette gir gode muligheter til å ta dette forpliktende samarbeidet videre.  
 
SMM-samarbeidet reguleres per i dag gjennom de følgende avtaledokumentene 
( se oversikt på https://kirken.no/nb-NO/SMM/om-oss/grunnlagsdokumenter/):  

- MENIGHET OG MISJON, Grunnlagsdokument for samarbeidet mellom Den norske kirke og 
misjonsorganisasjonene, 1993  

- Vedtekter for Samarbeidsråd for menighet og misjon, siste revisjon i 2000 
- Revidering av fordelingsnøkkelen for SMM, vedtatt 2012.  

 
Ifølge Vedtektene kan SMM-rådet selv endre Vedtektene. Det er noe uklart om endring av 
Grunnlagsdokumentet krever vedtak i Kirkemøtet.  
 
Momenter fra samtalen:  
SMM-organisasjonene kan stille seg samlet bak de forslagene som skisseres i Kirkerådets 
konsekvensanalyse, som innebærer at de økonomiske forpliktelsene til dekking av stillingene som 
misjonsrådgivere på bispedømmenivå og daglig leder av SMM overføres til Den norske kirke. SMM-
organisasjonene er takknemlige for at arbeidsgiveransvaret for de ansatte tas av Dnk, og slik sikrer 
stillingene for de ansatte videre.  
 
SMM-organisasjonene ønsker å forplikte seg til fortsatt høy prioritering av SMM-samarbeidet, og har 
en positiv forventing om at Dnk både sentralt og på bispedømmenivå vil gjøre det samme utfra Dnks 
videre strategi og visjon. SMM-organisasjonene er positive til at det videre rapporteres på hvordan 
bispedømmene oppfyller de strategiske målene om misjon.  
 
SMM-organisasjonene setter stor pris på rådsmøtene på øverste nivå, og ønskes at de beholdes 
videre.  
 
Fortsatt et stort behov for å kommunisere en oppdatert forståelse av misjon på bispedømmenivå og 
lokalplanet i Dnk, og dette målet deler alle partene i SMM-arbeidet.  
 
Saksdokument til høringsrunde i bispedømmene:  
For å fatte et vedtak til Kirkerådet om økonomi og struktur samt tydeliggjøre SMMs innspill til den 
kommende høringsrunden i Bispedømmene, oppretter SMM-rådet en arbeidsgruppe bestående av 
Andreas Andersen (Misjonsalliansen), Helge S. Gaard (NMS), Vegard Soltveit (Israelsmisjonen) og 
Hilde Skaar Vollebæk (Stefanusalliansen) som i løpet av de kommende ukene utarbeider et 
saksdokument til videre felles bearbeidelse.  
 
 

https://kirken.no/nb-NO/SMM/om-oss/grunnlagsdokumenter/


 
Momenter til saksdokumentet:  
 
Hva er SMM-samarbeidets merverdi for Dnk og SMM-organisasjonene?   

- Hva skal SMM-rådet være og gjøre?  
- Hvordan spisse målformuleringene? 
- Det bør utarbeides et nytt avtaledokument og revidering av Vedtektene  
- Anerkjenne felles mål og målgrupper i kirkelandskapet, mange av Dnks aktive medlemmer er 

også aktive medlemmer i SMM-organisasjonene.  
- Ønskelig å fortsette SMM-rådet. Hvordan kan et mulig samarbeid på bispedømmenivå se ut 

der Misjonsutvalget ikke fungerer i tilstrekkelig grad?   
 

Hva er forpliktelsen fra hver enkelt part i SMM-samarbeidet?  
- Hva er den enkelte organisasjons unike bidrag både overfor lokale menigheter i Norge og den 

globale kirke? 
- Hva vil SMM-organisasjonene forplikte seg på?  

Stillinger, faglige bidrag, oppfølging av menigheter med avtale etc    
 
Hvilke positive forventinger har SMM-organisasjonene til samarbeidsrelasjonen lokalt på 
bispedømmenivå og sentralt i Mellomkirkelig Råd?  

- Er det mulig med en årlig tilbakemelding til bispedømmene om hvordan arbeidsmåtene 
fungerer?  

 
 
 
Sak 19/20   Saker til kommende møte i SMM-rådet  
   
SMM-rådet bør gå igjennom vedtektene og vedta endringer i disse. Dette innebærer at det etableres 
en komite som forbereder saken.  
Vurdere om det er realistisk å gjøre en omfattende endring av Grunnlagsdokumentet. 
  
Dato for kommende SMM-rådsmøte er ikke satt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


