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Orientering til Kirkerådet om oppfølgingenav SMM-evalueringen

På sitt møte i juni fikk Kirkerådet en orientering om VIDs evaluering av SMM-
samarbeidet. (KR 36.2/20 Oppfølging av evaluering SMM). I løpet av sommeren har
misjonsorganisasjonene hatt interne drøftinger om evalueringsrapporten. Deres
respons forelå skriftlig til møtet i SMM-rådet 25. august. Kirkerådets direktør og
internasjonal direktør (som begge er medlemmer i SMM-rådet) redegjorde muntlig
for kirkens foreløpige respons i møtet.

Hovedpunkt i responsen fra misjonsorganisasjonene:

Det tas for gitt at SMM-samarbeidet fortsetter, ingen organisasjon signaliserer
at de ikke ønsker å bli med i et videre samarbeid.
En vil høyne kvaliteten på samarbeidet heller enn å foreta strukturelle
endringer.
Det er en forventning om at kirkens eierskap til misjon styrkes og medfører et
større økonomisk ansvar for misjonsrådgiverstillingene –som ideelt sett
gjøres til heltidsstillinger.
Det er en forventning om at misjon synliggjøres bedre i kirkens planer og
rapporter
De regionale utvalgene i bispedømmene kan legges ned der hvor de ikke
fungerer tilfredsstillende (de gjelder mange steder)

Hovedpunkt responsen fra KR/MKR:

Misjon er selvsagt er en del av kirkens oppdrag og samarbeidet med
misjonsorganisasjonene er viktig og ønskelig.
Det planlegges en sak til KM-21 om Den norske kirkes globale oppdrag, hvor
SMM-samarbeidet settes inn i en noe større sammenheng med internasjonal
diakoni, søsterkirkerelasjoner og økumenisk samarbeid. Kirkemøtets
behandling vil både være en påminning om misjonens sentrale plass i kirken
og gi anledning til å drøfte en helhetlig misjonsstrategi.
Organisasjonenes økonomiske støtte til misjonsrådgiverstillingene må
avklares raskt.
Faller den bort vil vi undersøke muligheten for at kirken kan overta hele
finansieringen. Det er gode argumenter for at kirken overtar ansvaret.
Om spleiselaget rundt stillingene opphører, kan ikke organisasjonene forvente
en «særbehandling» fra rådgiverne i forhold til andre samarbeidsrelasjoner
rådgiverne ivaretar i bispedømmet. Rådgiverne vil bli ordinær stab på
bispedømmekontoret.
Det faglige nettverkssamarbeidet mellom rådgivere i bispedømmene og i
KR/MKR og organisasjonene bør styrkes, digital kommunikasjon gir nye
muligheter.

Protokoll fra møtet i SMM-rådet på Kirkens hus 25.08.2020

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2020/juni/kr_36_2_20_oppf%C3%B8lging%20av%20evaluering%20smm.pdf


  
   

 

Rådet drøftet kun en sak «Oppfølging av VIDs evaluering av Samarbeidsrådet 
for 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. 
 
 
 
Veien videre 
 

 Kirkerådets ledergruppe luftet muligheten for at bispedømmerådene overtar 
hele det økonomiske ansvaret for misjonsrådgiverstillingene, med 
stiftsdirektørene i møte 26. august. De gav positive signaler til at dette kunne 
være mulig, men dette må utredes nærmere. 

 Kirkerådet arbeider nå med slik konsekvensutredning som skal legges fram for 
SMM-rådet 22. september. Rådet vil da også gjennomgå behovet for endringer 
i SMMs vedtekter. 

 23. september er det nytt møte mellom Kirkerådets ledergruppe og 
stiftsdirektørene, hvor behandlingen i SMM-rådet kan drøftes. 

 Etter disse møtene vil Kirkerådets direktør sende ut et forslag til videre SMM-
samarbeid på høring til Bispedømmerådene. 

 På basis av høringen får Kirkerådet i desember (eventuelt januar) en sak om 
SMM. Det kan være en mulighet for at Kirkemøtet må behandle saken, men 
slik det ser ut pr. i dag er det lite sannsynlig. Endringene som er foreslått kan 
etter SMMs vedtekter godkjennes av SMM-rådet. Dette vil trolig kunne skje 
våren 2021. 
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