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Handlingsplan -Kristne migranter 
 
 

Sammendrag 
Denne saken er en oppfølging av saken om kristne migranter som er oppe til 
behandling på samme møte. Saken foreslår en handlingsplan som skal gjelde 
nasjonalt over tre år. Handlingsplanen er en konsekvens av sakens åtte kjennetegn 
for Den norske kirke i en ny tid og de høringsinnspillene som er kommet til dette. 
Handlingsplanen tar utgangspunkt i de åtte kjennetegnene og beskriver hvordan de 
kan omsettes til handling. 
 
 
 

Forslag til vedtak  
Kirkerådet vedtar handlingsplanen «kristne migranter» 2021-2023 og ber om 
rapport når den er gjennomført. 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
I denne saken foreslås det hvordan Kirkerådet skal følge opp vedtaket i 
Kirkerådssaken Kristne migranter. Handlingsplanen foreslås å gjelde for årene 2021-
2023. 
  
Det er avgjørende for å lykkes med denne saken at det legges til rette for samarbeid 
med dem som har erfaring og faglig kunnskap om feltet, og som vet hvor skoen 
trykker. Det kan være enkeltpersoner med krysskulturell kompetanse, 
misjonsorganisasjoner, Kristent Arbeid blant Innvandrere (KIA), Norges Kristne Råd 
(NKR) og andre kirkesamfunn, migrantmenigheter og forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner. 
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1. Dialogisk ydmykhet: I kirken lytter mennesker til hverandres troshistorier og 

livserfaringer med respekt og nysgjerrighet for ulik kulturell tilhørighet  

3. Inkluderende felleskap: Kirken bygger relasjoner og inkluderende fellesskap der alle 

møtes med respekt og frihet til å være seg selv og bidra til felleskapet 

6. Anerkjennelse av krysskulturelle barn og unge: Kirken sørger for at alle barn og 

unge blir sett og lyttet til, og at de kan prege kirkens fremtid  

En sentral oppfølging av de åtte kjennetegnene er samtaler på alle nivåer i Den 
norske kirke om hvordan kirken kan videreutvikles utfra kjennetegnene. 
Vedtakspunkt 1, 3 og 6 er på et verdinivå som gjør samtaler og felles refleksjon 
avgjørende for at de skal virkeliggjøres. 
Også de øvrige vedtakspunktene bør være utgangspunkt for samtaler, men følges 
også opp med tiltak på ulike nivå. Kirkerådet vil gjøre følgende for å initiere samtaler 
om kjennetegnene: 
 

- Vektlegge kulturelt og etnisk mangfold i Den norske kirkes nasjonale 

kommunikasjon  

- Utarbeide og spre ressurser for flerkulturell kompetansebygging på prosti- 

eller fellesrådsnivå med utgangspunkt i de åtte kjennetegnene ved Den norske 

kirke. Kirkerådet vil også tilby alle bispedømmer ett besøk til fagsamling på 

prosti- eller bispedømmenivå om kristne migranter i løpet av treårsperioden. 

- Hvert semester i treårsperioden gjennomføre enten webinar eller frokostmøte 
som er knyttet til temaet kristne migranter i Den norske kirke, med bidrag fra 
andre kirkesamfunn, internasjonale menigheter og migrantmenigheter.  

 
 

2. Diakonal tilnærming: Kirken fremmer migranters rettigheter, er støttende i 

etableringen av en hverdag i Norge og har lav terskel for deltakelse i diakonalt arbeid 

Det gjøres i dag mye godt arbeid innen diakoni, relasjons- og felleskapsbygging, 
gudstjenestefeiring, forkynnelse, trosopplæring, krysskulturelle barn og unge og 
ulike former for økumenisk samarbeid i Den norske kirkes menigheter. Kirkerådet 
vil i treårsperioden: 

- På nasjonalt nivå fremme migranters rettigheter gjennom politisk påvirkning. 

- Vurdere feltene i menighetenes årsstatistikk knyttet til kristne migranter. En 

eventuell endring i 2021 vil ha virkning for menighetenes telling i 2022 og for 

rapporteringen i januar 2023. 

- Utlyse, tildele og følge opp forskningsprosjekt knyttet til kristne migranter. 

Forskningsprosjektet skal knyttes til menigheters arbeid med kristne 

migranter gjennom diakoni, forkynnelse, gudstjenester og/eller 

trosopplæring. I satsninger i budsjettet for 2021 er det satt av 500.000 kr til 

forskningsprosjektet. Prosjektet antas å kunne starte høsten 2021 og 

resultatene presenteres i 2023. Resultatene fra forskningsprosjektet, inkludert 

erfaringer og gode eksempler formidles til menighetene. 

 

4. Kultursensitiv forkynnelse og trosopplæring: Kirken forkynner og underviser 

evangeliet frimodig og tilpasset migranters erfaringer og perspektiv, språk og alder 

Kirkerådet vil i treårsperioden: 
- Gjennomgå nasjonale breddetiltak i trosopplæringen med tanke på å 

videreutvikle ressurser utfra migranters erfaringer, perspektiv og språk. 
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5. Mangfoldige gudstjenester: Gudstjenesten avspeiler menighetens kulturelle 

mangfold, og det gis mulighet til å feire gudstjenester på ulike språk  

Den norske kirke fikk ny hovedgudstjeneste gjennom Kirkemøtets vedtak i 2019, og 
denne er nylig trykket i liturgiske bøker. Kirkerådet vil i treårsperioden: 
 

- Kartlegge hvilke ledd i hovedgudstjenesten som er best egnet for å feire 

mangfoldige gudstjenester og tydeliggjøre dette gjennom materiell i 

ressursbanken. 

- Lage og løfte fram ressurser for at menigheter kan feire gudstjenester med 

den globale kirke, slik det ligger i Kirkerådets årsplan for 2021. 

 

7. Representativt lederskap: Kirken rekrutterer ansatte og frivillige til ledelse og 

demokratiske styringsorganer fra bredden i befolkningen  

Rekruttering av ansatte er knyttet til Den norske kirkes generelle 
rekrutteringsarbeid. I rekrutteringsstrategien som foreslås til Kirkemøtet 2021 er det 
et vedtakspunkt om at kirkens ansatte speiler mangfoldet blant medlemmene. 
Rekruttering av frivillige til demokratiske styringsorganer skjer primært gjennom 
kirkevalget hvert fjerde år. Kirkerådet vil gjøre følgende i treårsperioden: 
 

- Igangsette dialog med studiesteder om hva som kan gjøres for å øke andelen 

kristne migranter ved kirkefaglige studier og følge opp dette med mål og 

tiltak. 

- Drøfte med Samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (SBU) hva 

som kan gjøres for å øke andelen kristne migranter blant ansatte og frivillige, 

og følge opp dette med mål og tiltak. 

- Inkludere rekruttering av kristne migranter til menighetsråd og 

bispedømmeråd i arbeidet med kirkevalget 2023.  

 

8. Økumenisk samarbeid: Den norske kirke tilbyr ulike tilknytningsformer for den 

enkelte migrant og for migrantmenigheter 

Tilknytningsformer sikres både lokalt og nasjonalt. Kirkerådet jobber kontinuerlig 
for å gjøre kjent de økumeniske samarbeidsavtalene som allerede fins til relevante 
målgrupper: utdannings-institusjoner, arbeidsgivere, menighetsråd og fellesråd samt 
til målgrupper blant kristne migranter og relevante samarbeidende kirkesamfunn og 
menigheter. Videre vil Kirkerådet i treårsperioden: 
 

- Gjennomføre en konsultasjon på nasjonalt nivå om sammenhengen mellom 

vedtaket om kristne migranter og organisatoriske forhold i Den norske kirke. I 

konsultasjonen undersøkes det hvilke muligheter for justeringer knyttet til 

enkeltmedlemmer og migrantmenigheter som kan være aktuelle og mulige å 

gjennomføre i treårsperioden. Vedtakene i disse sakene vil måtte gjøres av 

Kirkemøtet.  
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 

Kirkerådet har vedtatt at «Kirken i det flerkulturelle Norge» er ett av fem 
fokusområder for 2021, noe som gjenspeiles i budsjett for 2021. I satsinger i 
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budsjettet for 2021 er det satt av 500.000 kr til forskningsprosjektet knyttet til 
kristne migranter. Utover dette vil oppfølging av handlingsplanen gjøres innenfor 
eksisterende rammer.  
 


