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Rapport nr. 08/16 

 

 

Rapport fra styremøte i KEK 8.–10. juni 2016 
v/Andreas Henriksen Aarflot 

 

Styret i Konferansen av europeiske kirker (KEK) hadde møte 8.–10. juni 2016 i Brussel. Det var det 

første styremøtet med nyansatt generalsekretær, med en annen og bedre atmosfære enn på tidligere 

møter. Flere av de ortodokse representantene måtte melde forfall, på bakgrunn av at de var opptatt med 

forberedelser til The Great and Holy Pan-Orthodox Council som avholdes senere i juni. 

 

 
 

Presidentens rapport 

 

I hvert møte rapporterer presidenten, biskop Christopher Hill, om aktuelle spørsmål fra lederskapet. 

Presidenten redegjorde for at det siden forrige styremøte var inngått en tilfredsstillende juridisk 

bindende avtale med den tidligere generalsekretæren i forbindelse med at åremålet hans ikke ble 

forlenget. Videre rapporterte han om at den nyansatte generalsekretæren, Fr. Heikki Huttunen, hadde 

blitt innsatt i en gudstjeneste i Brussel 22. februar 2016.  

 

I tilknytning til presidentens rapport ble det påpekt at det ikke var helt tilfredsstillende at det ikke ble 

gjennomført et møte i dialogen med katolikkene gjennom den såkalte Joint Committee mellom CEC og 

CCEE (Den romersk-katolske biskopkonferansen i Europa), som etter avtalen skal møtes årlig. CCEE 

skal velge ny president i høst, og det er grunn til å håpe at det vil kunne lette samarbeidet noe. Det ble 

også informert om initiativ til uformelt å gjenoppta kontakten med Den russisk-ortodokse kirke, som 

suspenderte medlemskapet sitt i KEK i 2008.  

 

Generalsekretærens rapport  

 

Generalsekretær Fr. Heikki Huttunen hadde levert en systematisk og sammenhengende rapport fra sitt 

og sekretariatets arbeid. I starten av sin tjeneste har han lagt vekt på å besøke flere medlemskirker for å 

pleie og styrke kontakter, i tillegg til å sette seg godt inn i hva KEK gjør, og hvordan staben fungerer 

sammen. På bakgrunn av endringene KEK har vært igjennom, og som følge av at en av de 

administrative assistentene har sagt opp sin stilling, har generalsekretæren i dialog med presidenten satt 



  

i gang en konsultasjonsprosess hvor en konsulent/coach skal intervjue alle i staben og avgi en samlet 

rapport til generalsekretæren om hvordan arbeidsmiljøet og arbeidsoppgaver kan forbedres.  

 

Generalsekretæren orienterte om at et nettverk med lekfolk og enkeltpersoner har tatt initiativ til en 

European Christian Convention (ECC), som noen slags europeiske kirkedager, hvor kristne samles fra 

Europa. KEK har tidligere, i samarbeid med Det katolske rådet for europeiske bispekonferanser 

(CCEE), arrangert tre store European Ecumenical Assemblies (EEA). Det er et spørsmål om i hvilke 

grad dette initiativet vil overlappe med en eventuell ny EEA, og styret ba om at det blir satt av tid til å 

drøfte dette på styremøtet i november. Varamedlem i KEK-styret, Leslie Nathaniel, deltar i 

planleggingskomiteen for ECC. 

 

Tilsetting av ny dialogsekretær  

 

Styret ble orientert om ansettelsen av ny dialogsekretær for KEK, en eksekutivsekretærstilling som blant 

annet vil ha ansvaret for arbeidet i den tematiske referansegruppen for ekklesiologi og dialog mellom 

kirkene. Ansettelsesprosessen er slik at generalsekretæren tilsetter, etter konsultasjon med 

personalkomiteen og med godkjenning fra presidentskapet. I forkant gjennomførte visepresident Karin 

Burstrand og generalsekretæren intervjuer med flere potensielle kandidater.   

 

Aikaterina (Katerina) Pekridou fra Den greske kirke har blitt tilsatt i stillingen. Hun kommer fra en 

akademisk stilling innen økumenikk og misjonsvitenskap, er tidligere medlem av Churches in Dialogue-

kommisjonen, har erfaring fra arbeid i Faith and Order-kommisjonen til KV og var medredaktør på 

publikasjonen Orthodox Handbook of Ecumenism.  

 

What future for Europe? 

 

KEK-styret drøftet og vedtok et utkast til et åpent brev til medlemskirkene med tittelen “What future for 

Europe? Reaffirming the European project as building a community of values». Bakgrunnen var Brexit-

diskusjonen i Storbritannia og andre europeiske lands synkende tro på europeisk samarbeid og 

fremvekst av økende nasjonalisme. Mellomkirkelig råd vil få dokumentet til behandling i en egen sak.  

 

European Economical Governance 

 

KEK-styret drøftet og sendte på høring til berørte kirker et dokument om «Seeking peace and prosperity 

in the European Union: Churches’ perspective on European economic governance» som har blitt 

forberedt av en ad hoc arbeidsgruppe. Det avholdes en konsultasjon om temaet i juli 2016. 

 

Planlegging av neste generalforsamling i 2018 

 

KEK-styret oppnevnte en Assembly Planning Committee under ledelse av Leslie Nathaniel fra Church 

of England. Styret hadde også en første diskusjonsrunde rundt et tema for generalforsamlingen. De 

nasjonale kristne rådene og de økumeniske ungdomsorganisasjonene inviteres til samlinger for en 

videreutvikling av tema for generalforsamlingen, før KEK-styret vil ta en nærmere beslutning i 

november. 

 

KEK har fått invitasjon til å ha den neste generalforsamling i enten Volos, Hellas, eller Novi Sad, 

Serbia. KEK-staben var på befaring på fasilitetene i Volos, som styret fikk en rapport fra, mens dette 

ennå ikke hadde latt seg gjøre i Novi Sad på bakgrunn av at den serbisk-ortodokse kirke var opptatt med 

The Great and Holy Pan-Orthodox Council i Kreta senere i juni. Styret ble enige om å vente med 

avgjørelsen til etter en befaring i Serbia. Det delegerte derfor beslutningen til presidentskapet som skal 

møtes 10. oktober 2016. Etter The Great and Holy Pan-Orthodox Council i Kreta vil en delegasjon fra 

KEK reise på befaring også til Serbia, og de vil levere en rapport. Rapporten vil drøftes av APC, og 

styrets medlemmer gis adgang til å gi kommentarer via e-post før presidentskapet avgjør stedet i sitt 

møte 10. oktober 2016. 

 

KEK har per 2016 satt av 450 000 EUR til generalforsamlingen i 2018, hvilket innebærer at 

økonomiplanleggingen fungerer godt. 

 



  

Rapport fra CCME 

 

Fra CCME – Kirkenes migrantkommisjon i Europa – ble det rapportert om at samarbeidet med KEK har 

fungert godt fra nyttår 2016. CCME har hatt et veldig aktivt år, men det oppleves at det har blitt mindre 

rom for sivilsamfunnet til å samarbeide med myndigheter om migrasjons- og flyktningspørsmål. Igjen 

understreker CCMEs generalsekretær Doris Peschke at flyktningsituasjonen i Europa er fremstilt som 

en krise for Europa, noe som er feil. Flyktningsituasjonen er en global krise, men ikke i Europa. Andre 

land har problemer – i Libanon utfordringer med vannforsyninger til dem som oppholder seg i landet 

som følge av flyktning- og migrasjonskrisen. Europa har ikke kapasitetsproblemer sammenlignet med 

det.   

 

Når det gjelder samarbeidet med KEK og CCME er KEK-visepresident Karin Burstand, KEK-

styremedlem Christian Krieger og undertegnede oppnevnt til en felles KEK-CCME-komité som skal 

evaluere samarbeidsavtalen mellom KEK og CCME. Komiteen møtes i Gøteborg i august 2016. 

 

Uttalelse: A Europe that protects and welcomes 

 

KEK-styret drøftet og vedtok en uttalelse om et Europa som beskytter og ønsker velkommen dem som 

kommer til oss: http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2016/06/CEC-GB-June-2016-Public-

Issues-FINAL.pdf. Uttalelsen var forberedt med hjelp fra CCMEs sekretariat.  

 

 

2. september 2016, 

Andreas Henriksen Aarflot 

  

http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2016/06/CEC-GB-June-2016-Public-Issues-FINAL.pdf
http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2016/06/CEC-GB-June-2016-Public-Issues-FINAL.pdf


  

 
 

Rapport nr. 09/16 
 

Rapport fra møte om samarbeidet mellom KEK og CCME i Gøteborg  
25.–26. august 2016 
v/Andreas Henriksen Aarflot 
 
Innledning 
 
Styret i Konferansen av europeiske kirker (KEK) og eksekutivkomiteen i Kirkenes migrantkommisjon i 
Europa (CCME) har siden 1999 samarbeidet tett, senest regulert gjennom en samarbeidsavtale for 
perioden 2015–2017. Som en del av avtalen skulle det oppnevnes en Joint Committee som skulle 
evaluere samarbeidet og foreslå eventuelle scenarioer for videre samarbeid eller integrasjon. 
Komiteen besto av tre medlemmer fra hvert styre/eksekutivkomité samt generalsekretærene. 
Komiteen møttes 25.-26. august 2016 i Gøteborg, med Gøteborg-domprost og KEK-visepresident Karin 
Burstrand som vertskap. 
 
Evaluering av samarbeidet 
 
Komiteen konstaterte at samarbeidet mellom organisasjonene har blitt klart forbedret etter det første 
samarbeidsåret ved tiltredelsen av ny generalsekretær i KEK. Det har blitt gjennomført et par eksterne 
evalueringer tidligere, hvor mange av vurderingene fortsatt beskriver situasjonen i dag. På denne 
bakgrunn besluttet komiteen at det ikke ville være behov for en ny ekstern evaluering, men 
tilstrekkelig med en intern evaluering.  
 
Scenarioer for fremtidig samarbeid eller integrasjon 
 
KEK var tidligere organisert med mer eller mindre selvstendige kommisjoner, som hver hadde sin egen 
eksekutivkomité og sitt egen kommisjonsplenum/-forsamling. KEKs generalforsamling i Budapest i 
2013 vedtok en ny konstitusjon, hvor kommisjonsformen ble nedlagt. KEK og CCME hadde på et 
tidligere tidspunkt blitt enige om at CCME kunne bli en selvstendig kommisjon innen KEK, men når 
organiseringen med kommisjoner ble opphevet og kommisjonene nedlagt, valgte CCME å stoppe 
fusjoneringen. Fra KEKs side var det fortsatt et ønske om fusjon, og KEK-styret fikk i oppdrag å 
fortsette forhandlingene med CCME. Etter CCMEs generalforsamling i Sigtuna i 2014 valgte KEK og 
CCME å fortsette samarbeidet gjennom en samarbeidsavtale, med mulighet for nærmere integrasjon i 
fremtiden. Komiteen vurderte fire ulike scenarioer: 
 

1. Fusjonsløsningen 

Fusjonsløsningen ville innebære at CCME ville legges ned som organisasjon og bli en del av 
KEK. CCMEs generalforsamling i 2014 avviste en slik løsning, og det ville også medføre økte 
skatteutgifter i forbindelse med overføring av eiendeler fra CCME til KEK. Komiteen anså derfor 
ikke dette scenarioet som aktuelt. 

 
 

2. En-i-to-løsningen 

En-i-to-løsningen ville innebære at de styrende organer i KEK også ble gjort til styrende organer 
for CCME, men at KEK og CCME ble videreført som to organisasjoner. KEKs generalforsamling 
ville også bli generalforsamling for CCME, KEKs styre ville også bli styret for CCME, og KEKs 
generalsekretær ville også bli generalsekretær for CCME. KEK-representantene gikk inn for en 
variant av dette fordi det var mest i tråd med mandatet fra KEKs generalforsamling. Modellen 
løste imidlertid utfordringen med at KEKs medlemsskap kun er åpent for kirker, mens CCMEs 
medlemskap er åpent både for kirker og kirke-relaterte organisasjoner. CCME-representantene 



  

mente dessuten at modellen ikke ville sikre en videreføring av CCMEs viktige arbeid på en god 
nok måte, og kunne derfor ikke anbefale en slik løsning.  

 

3. To-i-en-løsningen 

To-i-en-løsningen ville innebære at CCME ble en delvis selvstendig enhet innenfor KEK, 
underlagt både KEK-styret og CCMEs generalforsamling. CCMEs representanter var åpne for en 
slik form for integrasjon. Løsningen ville ligne svært på den tidligere kommisjonsstrukturen 
som KEKs generalforsamling hadde gått bort fra, noe som gjorde at KEK-representantene 
konkluderte med at de ikke kunne anbefale en slik løsning. 

 

4. Styrket samarbeid 

Modellen med styrket samarbeid legger til grunn at det er to selvstendige organisasjoner som 
arbeider sammen gjennom en gjensidig samarbeidsavtale som tar sikte på at samarbeidet skal 
styrkes. 

 
Etter to dagers inngående diskusjoner ble det dermed klart at det ikke ville være mulig for begge 
organisasjonene å bli enige om en integrasjonsløsning, hverken en-i-to-løsningen eller to-i-en-
løsningen. Komiteen valgte derfor å anbefale til sine respektive styrende organer å gå inn for et styrket 
samarbeid med to selvstendige organisasjoner, regulert av en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen vil 
fremforhandles i løpet av vinteren 2016/2017, slik at den eventuelt vil kunne vedtas i KEK og CCMEs 
møter på våren. 
 
 
2. september 2016 
Andreas Henriksen Aarflot 
 
 

 


