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STYREMØTE 

 
19. november 2015 kl 10.00-15.00 
Kirkens hus, Oslo 

 
 

PROTOKOLL 
 
 
Medlemmer 
Det Norske Baptistsamfunn:   Terje Aadne (leder) 
Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (nestleder) 

Helga Haugland Byfuglien (forfall) 

Petter N. Dille 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud 
Den katolske kirke:      Ingrid R. Joys 

Sindre Jacob Bostad (sak 66/15) 
Frelsesarmeen:      Vibeke Krommenhoek (forfall) 

Jan P. Fosen 
Metodistkirken:      Øyvind Helliesen 

Christel Otterlei (sak 66/15) 
Camilla Gaarn Røed (sak 66/15) 

Misjonsforbundet:    Øyvind Haraldseid 
Pinsebevegelsen:    Øyvind G. Andersen 
 
Gruppen av frittstående menigheter:  Ole-K. Thoresen (forfall) 

Roberto Opheim 
Gruppen av ortodokse menigheter:  Johannes Johansen (uteblitt) 
Gruppen av utenlandsmenigheter:  Per Anders Sandgren  
 
Andre medlemskirker/Observatører 
Den nordisk-katolske kirke:   Asle Dingstad 
Den tyskspråklige menighet i Norge:   Gunhild Hesla Halvorsen  

Den greske orthodokse menighet:   Alexandros Loukatos 
Kiriaki P. Samuelsen 

Kvekersamfunnet:    Marit Kromberg 
 
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn: Monica Guren (sak 66/15) 
Syvendedags Adventistkirken:   Reidar Kvinge 

Marianne Kolkmann (sak 66/15) 

 
Kirkelig Ressurssenter:    Elisabeth Torp (sak 66/15) 
 
Skaperverk og bærekraft:   Paul Erik Wirgenes (sak 67/15) 
 
Staben:     Karin R. Thompson (sak 66/15) 

Knut Refsdal 
 
 
TIDSPLAN 
10.00-11.30 Innledning v/ Terje Aadne 

Sak 66/15 

11.30-12.00 Lunsj 

12.00-13.00 Sak 62-65/15 
13.00-15.00 Sak 67/15  
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Sak 62/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak Innkalling og saksliste godkjent.   

 

Sak 63/15 Protokoller Vedlegg Oppfølging 

Merknader • Protokoll, styremøte, 17.09.15. 
• Protokoll og sakspapirer, AU, 27.10.15. 

x 
x 

 

Vedtak • Protokoll fra styremøte 03.02.15 er utsendt og 
godkjent via e-post.  

• Protokoller fra AU 27.10.15 godkjent. 

  

 

Sak 64/15 Budsjett 2016 Vedlegg Oppfølging 

Merknader  x  

Vedtak Budsjett 2016 godkjent.   

 

Sak 65/15 Informasjon Vedlegg Oppfølging 

Merknader • Communique fra "A Church Leaders Consultation 
on the Refugees Crisis" 29.10.15. 

• Styreleder og generalsekretær representerte NKR 

ved Den greske orthodokse menighet 
Evangelismos tis Theotokous 50-årsjubileum 
07.11.15. 

• OU-prosess: AU og stab gjennomfører en enkel 
organisasjonsutviklingsprosess sammen med en 
ekstern konsulent 25.11.15. Saken kommer 

tilbake til styret i 2016. 
• Terje Aadne, Berit Hagen Agøy, Helga H. 

Byfuglien, Vibeke Krommenhoek og 
generalsekretær deltar i en solidaritetstur fra NKR 
til kristne i Israel og Palestina 09.-14.12.15. 

• NKR er medarrangør av et økumenisk symposium 
om veier til fornyelse av kristen bønn, meditasjon 

og kontemplasjon 10.02.16. 
• Økumenisk dialog om seksualitet (se AU 27.10.15, 

sak 49/15). 
• Global Christian Forum avholdt en global 

konsultasjon i Albania 01.-05.11.15 og det har 
kommet et budskap fra konsultasjonen. 

x 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
x 
 

 
x 
 
x 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BHA 

Vedtak • Informasjonen mottatt. 
• Økumenisk dialog om seksualitet: Styret ønsker 

denne dialogen basert på det framlagte 
konseptnotatet, men det trengs en språklig 
presisering, også for å ivareta et inkluderende 
språk. På det første møtet må man bli enige om 

regler, formål og rammer for samtalen. 
• Global Christian Forum: Forfølgelse tas opp 

senere, og sees i sammenheng med 
evangelisering/misjon overfor muslimer i Norge, 
gjerne i lys av Oslo-koalisjonens regler for etisk 
evangelisering/misjon. 

  
KR 
 
 
 
 

 
KR 

 

Sak 66/15 Retningslinjer/beredskapsplaner for overgrep Vedlegg Oppfølging 

Merknader Bakgrunn: Flere av kirkesamfunnenes retningslinjer 

og beredskapsplaner trenger en oppdatering. Kirkelig 

Ressurssenter har gjennomgått planene og 
retningslinjene og kommer med generelle og 
spesifikke tilbakemeldinger på disse, utfra et fokus på 
særpreg, funksjon og nytteverdi for andre.  
 
Generelt er det gjennomgående at mange viser til 
NKRs økumeniske retningslinjer fra 2001. Disse er 

definert som foreldet, men inneholder mye godt stoff.  

x  
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Kunnskap om det kirkelige overgrepsfeltet er betydelig 
større og ny straffelov er iverksatt fra oktober 2015. 

Dette innebærer behov for endringer i det skriftlige 
materialet. Spørsmål om innhenting av politiattest for 

frivillige er også aktuelt, det samme er temaet ung-
ung-overgrep. Hva som er gode løsninger og om og 
hvordan en kan muliggjøre oppgjør og tilgivelse når 
det har skjedd seksuelle overgrep er et annet relevant 
anliggende. Reaksjoner i det kristne felleskapet og 
tiden etter en overgrepssak kan også være temaer å 
ta inn i aktuelle fremtidige dokumenter. 

 
De foreliggende dokumentene i kirkene inneholder 
mye godt stoff som står seg godt. Her har kirkene 
gjort et godt pionerarbeid. Allikevel er en del av 
innholdet foreldet. 
 

Temaer for forbedring: 
 

• Ny Straffelov av 2015 må legges inn i foreliggende 
eller nye planer. 

• Synliggjøre og implementere retningslinjene fordi 
for mange er ukjente med det som foreligger. 

• Ta forebygging inn som en del av planene. Planer 

må ha to hoveddeler: Det kontinuerlige arbeidet 
man gjør hele tiden (bl.a. forebygging) og planer 
for hvordan man håndterer en konkret situasjon. 
 

Til diskusjon: Hva ønsker NKR i det følgende? Er det 
en idé å utarbeide noe nytt som skal være felles? De 
kristne kirkesamfunnene i Norge har allerede en 

HUSTAVLE, laget til økumenisk gudstjeneste i 2011, 
som markerte Kirkelig Ressurssenters 15-årsjubileum. 
I 2016 er det 20-årsjubileum. Vi er i starten med å 
tenke et preg på jubileumsåret. En setning fra 
Hustavlen er blitt overskrift for 20-årsmarkeringen: 

"Ingen skal bære alene". Målsetningen med prosjektet 

er at det skal bli lettere å leve med 
overgrepserfaringer i våre menigheter. Det vil vi 
oppnå ved å invitere til en pakke bestående av to 
kurskvelder og et tilbud om starthjelp og veiledning 
for menigheter som ønsker å tematisere 
overgrepserfaringer for eksempel ved å arrangere 
temasamlinger eller grupper. Prosjektet støttes 

økonomisk av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Vedlagt: Informasjonsfolder).   
 
Retningslinjer, beredskap og håndtering henger 
sammen med menighetenes og fellesskapenes 
"hverdag" der også mennesker med personlige 
erfaringer er medlemmer og deltagende. 

 
Bør det nedsettes en gruppe på tvers av 

kirkesamfunnene som, sammen med Kirkelig 
Ressurssenter, skal jobbe med policy og mal for 
håndtering, inkludert enhetlige begreper og 
definisjoner? Et forslag er at fagdagen i mai/juni 2016 

(som tidligere er foreslått å handle om retningslinjer) 
kan utformes som et verksted for det videre arbeid 
med kirkesamfunnenes beredskapsplaner og 
retningslinjer. Denne fagdagen kan til forskjell fra 
fagdagene i 2014 og 2015 holdes lukket. 
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Så er også Novemberkonferansen (NoKo) 2016, 24.-
25. november, en mulig arena for tematisering av 

disse og andre beslektede og aktuelle anliggender for 
de kristne kirkesamfunnene og overgrepsfeltet. 

Blant annet har det vært snakket om å hente inn 
Marie Fortune, fra Faith Trust Institute i Washington. 
Instituttet er en tverreligiøs og multikulturell 
organisasjon som gir hjelp til religiøse grupper og 
trossamfunn gjennom opplæring, rådgivning og 
utdanningsverktøy med et særlig fokus på 
trosdimensjonene ved overgrep, vold og krenkelser. 

Vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe som, sammen med 
NKRs stab og Kirkelig Ressurssenter, skal jobbe med 
policy og mal for håndtering, inkludert enhetlige 
begreper og definisjoner. Ut fra dette kan kirkene 
utarbeide og/eller oppdatere egne retningslinjer og 

beredskapsplaner. Arbeidsgruppa kommer også med 
innspill på innhold og bruk av fagdag og 
Novemberkonferansen 2016. Alle medlemmer og 

observatører inviteres til å være med i arbeidsgruppa. 

 KR/KRT 

 

Sak 67/15 Styresamtale: «Teologisk refleksjon om tro og 
skaperverk» 

Vedlegg Oppfølging 

Merknader Paul Erik Wirgenes, styringsgruppeleder for 
Skaperverk og bærekraft, innledet til samtale med 
utgangspunkt i "Teologisk og klimafaglig grunnlag for 

Skaperverk og bærekraft". 

x  

 
 
Oslo, 20. november 2015 
Knut Refsdal 
 

 


