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STYREMØTE 
 

24. mai 2016 kl 09.00-12.00 
Metodistkirken på Grünerløkka, Thv. Meyersgt. 56 A 
 
 

PROTOKOLL 
 
 
Medlemmer 
Det Norske Baptistsamfunn:   Terje Aadne (leder) 

Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (nestleder) 
Helga Haugland Byfuglien 
Kristin Gunleiksrud Raaum (forfall) 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud 
Den katolske kirke:      Bernt Eidsvig (forfall) 
Frelsesarmeen:      William Cochrane (forfall) 
Metodistkirken:      Øyvind Helliesen (forfall) 

Misjonskirken Norge:    Øyvind Haraldseid 
Pinsebevegelsen:    Øyvind G. Andersen 
 
Gruppen av frittstående menigheter:  Ole-Kristian Thoresen (Oslo Kristne Senter) (forfall) 
Gruppen av ortodokse menigheter:  Dan Urdesic (Den serbisk-ortodokse kirke) 
Gruppen av utenlandsmenigheter:  Per Anders Sandgren (Svenska kyrkan i Norge) 

 
Andre medlemskirker/Observatører 
Den etiopisk-ortodokse kirke i Norge:   Frezer Teklu 
Den finske menighet:     Anssi Elenius 
Den nordisk-katolske kirke:   Asle Dingstad 
Den tyskspråklige menighet i Norge:   Sebastian Wilhelm 

 

Adventistkirken:    Reidar Kvinge 
 
Stab 
Fredsrådgiver     Tor Kristian Birkeland (sak 39-42/17) 
Porsjektkoordinator, FKN   Lemma Desta (sak 39-42/17) 
Prosjektkoordinator, Global info  Elin F. Sæverås (sak 39-42/17) 
Kontorleder     Karin R. Thompson (sak 39-42/17) 

Generalsekretær    Knut Refsdal 
 
 
TIDSPLAN 
09.00-12.00 Styremøte 
12.00-12.30 Lunsj 

12.30-15.00 Kirkeledermøte  
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ADMINISTRASJON 

 

Sak 31/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak Innkalling og saksliste godkjent.   

 

Sak 32/17 Protokoller Vedlegg Oppfølging 

Merknader • Protokoll, styremøte, 23.02.17. 
• Protokoll, AU, 13.03.17. 

x 
x 

 

Vedtak • Protokoll fra styremøte 23.02.17 er utsendt og 
godkjent via e-post.  

• Protokoll fra AU 13.03.17 godkjent.  

  

 

Sak 33/17 Evaluering av Rådsmøte 2017 Vedlegg Oppfølging 

Merknader Sted 
• Diakonova var fint. Vi ble ikke spredt over store 

områder. Fin sal til forhandlinger. 

• God følelse av samhørighet, god stemning og 
atmosfære. 

• Logistikken rundt servering var ikke optimal. 
• Fint at vi er der kristne organisasjoner er og 

driver. 
 
Program 
• Det ble for lite tid til forhandlinger, spesielt 

uttalelsene. Er de viktige? Da bør vi bruke mer tid. 
Hva er hensikten med dem? Var det for mange? 

Bør de være enda mer forankret i styret? 
• Balansen mellom seminar og forhandlinger kan 

diskuteres. 
• Til neste gang: Tid til generaldebatt? Kanskje etter 

leders tale og årsmelding? 
• Hvorfor lite debatt? 1) Vi gjør alt riktig 2) 

Forsamlingen er lite engasjert 3) De har ikke 

landet helt enda. Kanskje kan gruppesamtaler 
eller annen metodikk brukes for å tvinge folk i 
gang? 

• Programmet var så variert at alle fant noe 
interessant. 

• Hva ønsker vi med Rådsmøtet? Sosial arena, 
samtaleplass, fest eller et sted der vi kan få 

innspill til vårt arbeid? 
• De personlige vitnesbyrdene om å være «Den 

andre» fungerte godt. 
• De ortodokse kan oppleve Rådsmøtet som veldig 

protestantisk. Både sakene (hvordan de blir 
presentert) og gudstjenestene. 

• Ungdomsdeltakelsen er fortsatt dårlig. 
 
Oppfølging 

• Uttalelsene «Tros- og livssynsdialog» og 
«Reformasjonen» er sendt medlemskirkene. 
Hvordan følges de opp i forhold til nettsider, 
kirkeblader, styrende for prioriteringer og signaler 

fra ledelsen? 
• Uttalelsen «Fosterreduksjon» ble oversendt styret. 
• Uttalelsen «Integrering virker!» brakte fram ulike 

momenter som tilsa behov for større endringer. 
Saken ble derfor oversendt styret for videre 
bearbeiding. 

• Samle frikirkehistorie: Prosessen er igangsatt og 

skrevet inn i Handlingsplan for 2017-19. 
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Vedtak • Uttalelsen «Fosterreduksjon» oversendes NTSF 

med en bestilling om å drøfte dette saksfeltet i en 
større sammenheng med tanke på en uttalelse. 

• Uttalelsen «Integrering virker!» og prosessen 

rundt denne benyttes som utgangspunkt for en 
styresamtale om både praktisering av konsensus 
og om «kirke, teologi og politikk». 

  

 

Sak 34/17 Møteplan 2017-19 Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak • 07.09.17 kl 10-15: Styremøte. 
• 14.11.17 kl 10-15: Styremøte. 
• 08.02.18 kl 10-15: Styremøte 

• 24.05.18 kl 09-15: Styremøte og Kirkeledermøte. 
• 20.09.18 kl 10-15: Styremøte. 
• 22.11.18 kl 10-15: Styremøte. 
• 07.02.19 kl 10-15: Styremøte. 

• 27.-28.03.19: Rådsmøte. 

  

 

Sak 35/17 Valg av Arbeidsutvalg Vedlegg Oppfølging 

Merknader Det skal velges tre medlemmer og to varamedlemmer 
til AU for perioden 2017-19. Disse vil utgjøre AU 
sammen med leder og nestleder som ble valgt på 

Rådsmøtet. 

  

Vedtak AU-medlemmer: Øyvind Gaarder Andersen, Øyvind 
Helliesen og Dan Urdesic. 
Vara: Øyvind Haraldseid og Per Anders Sandgren. 

  

 

Sak 36/17 Representasjon fra NKR Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak • Kirkelig ressurssenter, Representantskap: 

Generalsekretær og Sindre Bostad (Den katolske 
kirke). 

• Kirkelig ressurssenter, styre: Johanna Lundereng 
(Metodistkirken). 

• STL Religionslederforum: Terje Aadne (Det Norske 
Baptistsamfunn). Vara: NN (AU-medlem). 

• STL: Generalsekretær, Ingull Grefslie 
(Metodistkirken) og Jarle Skullerud (Den 
Evangelisk Lutherske Frikirke). Vara: 
Spesialrådgiver. 

• Kontaktgruppa mellom Mellomkirkelig råd for Den 
norske kirke og Islamsk Råd Norge: 
Generalsekretær og Øyvind Haraldseid 

(Misjonskirken Norge). Vara: Spesialrådgiver. 

  

 

Sak 37/17 Økonomi Vedlegg Oppfølging 

Merknader Regnskapsrapport pr. 30.04.17 for NKR. x KRT 

Vedtak Regnskapsrapporten tatt til etterretning.   

 

Sak 38/17 Informasjon Vedlegg Oppfølging 

Merknader • NKR har hatt møte med likestillings- og 

diskrimineringsombudet og deltatt på 
innspillsmøte i regi av Kulturdepartementet om 
kjønn og likestilling i tros- og livssynssamfunn. 

• Kirkenes Verdensråd har igangsatt et nytt 
program, «Churches’ Commitments to Children». 

• NKR har lyst ut inntil fem stipender på kr 10.000 
hver til studenter som ønsker å bruke arkivene for 

Dissentertinget, Norges Frikirkeråd og Norges 
Kristne Råd til å skrive bachelor- eller 
masteroppgave. 

x  
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• Søknad om statsstøtte for 2018 ble sendt 

30.04.17. 
• Generalsekretær deltok på årsmøte i Fredrikstad 

Kristne Råd 20.04.17. 

• Den årlige europeiske samlingen for 
generalsekretærer i kristne råd avholdes i Wales 
05.-08.06.17. 

• Generalsekretær deltar på representantskaps-
møter i Det Norske Bibelselskap, Kirkelig 
Ressurssenter og Kirkens Nødhjelp i mai og juni. 

• NKR har ansvar for et seminar Bakke kirke (Den 

norske kirke) i forbindelse med reformasjons-
markeringen i Trondheim 31.10.17 kl 15.00-
17.00. Tema blir dialog mellom ortodokse og 
protestanter, historisk og nåtidig. 

Vedtak • Informasjonen mottatt. 

• Kjønn og likestilling i tros- og livssynssamfunn: 
Det avholdes en styresamtale i styremøtet i 

september om feltet, samtidig som vi igangsetter 
en kartlegging av praksis og policy i forhold til 
kvinneandel i styrer i NKRs medlemskirker. 

  

 

 
VIRKSOMHETSOMRÅDER 
 

Sak 39/17 Flerkulturelt kirkelig nettverk  Vedlegg Oppfølging 

Merknader • Lemma Desta presenterte historikk og aktuelle 
saker i nettverket.  

• Konferansen «Religion og integrering», som 
arrangeres i samarbeid med Islamsk Råd Norge, 
blir avholdt 12.10.17.  

• 2. pinsedag foregår den årlige Pinsefestivalen i og 
rundt Oslo domkirke. 

• Styret gav sin tilslutning til at følgende apell 

sendes landets kirker: 
Gråt med dem som gråter (Rom 12:15). Norske 
kirkeledere ber menighetene om å markere 
Verdens flyktningdag. Kirkene i Norge har 
gjennom Norges Kristne Råd engasjert seg for 

flyktninger i mange år. En del av dette 
engasjementet handler om å minne samfunnet og 
myndighetene på at Norge må ta sin del av 
ansvaret. Selv om det skapes et inntrykk av at 
flyktningkrisen er over, så er ikke dette tilfellet. 
Hverken for de mange flyktningene, internt 
fordrevne eller for samfunnene som tar imot dem. 

I fjor var hele 65,3 millioner mennesker på flukt i 
verden, og de fleste av dem er på flukt i eget land 
eller til naboland. Så selv om antallet flyktninger 
som ankommer Norge har minsket, så er det 

fortsatt mange som trenger vår hjelp, omtanke, 
solidaritet og forbønn. 20.juni markeres Verdens 
flyktningdag over hele verden. Styret i Norges 

Kristne Råd oppfordrer norske menigheter til å 
delta i denne markeringen, og løfte situasjonen for 
flyktninger og internt fordrevne i sine 
sammenhenger. Dette kan gjøres på 
gudstjenester og møter enten 18. eller 25.juni, 
med for eksempel lystenning, forbønn, 

blomsternedleggelse, sang, musikk eller ved å 
invitere politikere eller personer fra sivilsamfunnet 
til samtale under gudstjenesten. 

•  Ressursmateriell vedlegges. 

 LD 
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Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 40/17 Global Info Vedlegg Oppfølging 

Merknader • Referat fra styringsgruppe 29.03.17. 
• «Global uke» er en landsdekkende økumenisk uke 

der kirkene i NKR sammen og samtidig formidler 
kunnskap om et globalt rettferdighetsspørsmål og 

inviterer til engasjement for dette. Tema for 2016 
og 2017 er moderne slaveri og menneskehandel.  

• Det er kirkene selv som markerer uka ut ifra 
kapasitet og ambisjonsnivå. Hovedarena er de 
faste samlingene som kirkene allerede har 
(gudstjenester, ungdomstreff, samtale-fora osv.). 
Samtidig er det en gyllen anledning for økumenisk 

samarbeid.  
• NKR utvikler materiell, inspirasjonskurs, formidler 

besøk av ressurspersoner til menighetene og 

økonomisk støtte og tilrettelegger for enkelte 
profilarrangementer. Det er nok at man tar med 
Global uke i forbønn/leser felles bønn, for å anses 
som deltakende i uka. Alle registrerer sin 

deltakelse på www.globaluke.no. 
• For at Global uke skal ha effekt og bli en viktig 

arena for mobilisering til arbeid for rettferdighet, 
er det avgjørende at uka forankres i lederskap og 
legges tidlig inn i kirkenes planer. 

• Styringsgruppa for Global info anbefaler at 

hovedtema for Global uke i 2018 og 2019 fortsatt 
blir moderne slaveri, men med særlig vekt på 
norske forbrukeres rolle. Tidspunkt legges til uke 
46 begge årene. 

x EFS 

Vedtak Informasjonen mottatt. Styret støtter planene om 
fortsatt fokus på «moderne slaveri» i 2017-19. 

  

 

Sak 41/17 Kirkelig Fredsplattform Vedlegg Oppfølging 

Merknader • Great Lakes (Rwanda, Burundi, DR Kongo): Vi har 

nylig fått avslag på søknaden vår om et 
ledertreningsprogram for unge kirkeledere i Great 
Lakes-området («Building Capacity to Build 
Peace»). Prosjektet skulle ha som mål å øke 
kvaliteten på ledelse og påvirkningsarbeid i 
kirkene i de tre landene. Tidligere har relasjonen 
med Great Lakes-kirkerådene blitt finansiert av 

UD, som i 2015 ga oss beskjed om at de ikke 
lenger ønsket å administrere dette tilskuddet. I 
praksis betydde det at vi måtte gå til Norad. Vi har 
p.t. ingen øremerkede midler til denne ca. 20 år 
gamle relasjonen. 

• Sudan og Sør-Sudan: Relasjonen til kirkerådene i 

Sudan og Sør-Sudan er også langvarig, og vi har 

en relativt tett dialog med Kirkens Nødhjelp når 
det gjelder hvordan vi kan være til nytte. 
Relasjonen har til nå, på samme måte som Great 
Lakes-relasjonen, i hovedsak vært en 
solidaritetsrelasjon uten noe konkret 
samarbeidsprosjekt. Det vil si at vi har invitert, 

med UD-støtte, sudanske og sørsudanske 
kirkeledere til pastoralkonferanser, både i Sør-
Sudan og i omkringliggende land.  Både kirkerådet 
i Sudan og Sør-Sudan har hatt såpass store 
organisasjonsmessige utfordringer at vi ikke har 
klart å planlegge noe prosjekt å samarbeide med 
dem om. I disse tider er det urealistisk å håpe på 

x TKB 
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UD-/NORAD-støtte uten et konkret prosjekt med 

en tydelig og målbar målsetting. Vi har p.t. ingen 
øremerkede midler til denne ca. 20 år gamle 
relasjonen. 

• Kirkelig Fredsplattform: Fredsplattformen gikk 
over i en ny form våren 2016, og nettverket har 
ikke lenger noe sekretariat/koordinator. Nesten 
alle medlemsorganisasjonene i plattformen har en 
tilknytning til medlemskirkene i NKR. Den nye 
måten nettverket organiseres på, gjør at 
medlemmene selv må ta initiativ til å gjennomføre 

samarbeid om konkrete prosjekter. Alle 
medlemsorganisasjonene inviteres til et årlig 
nettverksmøte, og det holdes et årlig 
fellesarrangement i tilknytning til fredsdagen 21. 
september. Når fredsrådgiveren i NKR forsvinner, 
vil påvirkningsarbeidet når det gjelder norsk 

våpeneksport og andre våpenrelaterte områder bli 

sterkt svekket, med mindre andre medlemmer i 
Fredsplattformen bestemmer seg for å satse på 
dette. 

• Referat fra årsmøte i Kirkelig Fredsplattform 
29.03.17. 

Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 42/17 Churches, Gender & Human Rights Vedlegg Oppfølging 

Merknader Det NORAD-støttede programmet «Churches, Gender 
and Human Rights» har som hovedmål at kirkene skal 
bidra til å redusere kjønnsbasert vold. Programmet er 
inne i sitt tredje og siste prosjektår. Intensjonen var 
først at alle 11 medlemsland i det regionale kirkerådet 
FOCCISA skulle delta, men Tanzania har ikke ønsket å 
delta, og Norad bestemte at vi måtte kutte ned til fem 

land. Disse er Zambia, Sør-Afrika, Swaziland, 

Mosambik og Botswana. De andre fem landene deltar 
på samlinger to ganger i året, men får ikke midler til å 
arrangere kurs og workshops. Koordinatorene som har 
ansvar for implementeringen i de fem 
implementerende landene er tydelige på at dette er 

viktig tematikk, og at materialet som er utviklet (One 
Body) er et godt verktøy. Norad stiller stadig 
strengere krav til resultatrapportering, og det er en 
utfordring å imøtekomme disse kravene, gitt at våre 
partnere i Afrika ikke er vant til denne typen 
rapportering. En ekstern evaluering er igangsatt, og 
resultatene av denne vil påvirke hvordan vi utformer 

søknaden for den neste tre-/fireårige rammeavtalen. 

 TKB 

Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 43/17 Norsk Teologisk Samtaleforum (NTSF) Vedlegg Oppfølging 

Merknader • Referat fra møte 13.02.17. 
• Arbeidet med «bibelsyn og bibelbruk» blir ferdig til 

høsten og blir lansert i forbindelse med økumenisk 
fagdag på MF. 

x  

Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 44/17 Religionspolitisk Utvalg Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak    

 

Sak 45/17 Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep Vedlegg Oppfølging 

Merknader Årets nettverkssamling blir avholdt 12.06.17. x KRT 

Vedtak Informasjonen mottatt.   
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Sak 46/17 Nettverk for religion og utvikling Vedlegg Oppfølging 

Merknader • Referat fra nettverksmøte 23.03.17. 

• På det siste møtet ble det snakket om en 
omorganisering av nettverkets arbeidsform. 
Hovedaktiviteten framover vil være fire 
frokostsamlinger hvert år om aktuelle temaer. Det 
praktiske rundt disse går på omgang mellom 
nettverksdeltakerne. 

x KR 

Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 47/17 Stiftelsen Oljeberget Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak    

 

Sak 48/17 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Vedlegg Oppfølging 

Merknader Aktuelle saker fra STL: 

• «Å leve med tro og livssyn i Norge - En guide for 
mennesker som arbeidet med flyktninger og 
asylsøkere». Hvordan er det egentlig å komme til 
Norge, et livssynsåpent samfunn med en sekulær 

stat? Hvordan kan religionsfrihet i praksis leves ut 
og hvor går grensene? Kunnskap om dette feltet 
er etterspurt og høyst nødvendig når vi skal få til å 
leve sammen i vårt mangfoldige samfunn. 
www.trooglivssyn.no/flyktningguide  

• «Å insistere på likebehandling - STL som politisk 

aktør gjennom 20 år (1996-2016)». STL har 
bidratt til at likebehandling har blitt et 
tungtveiende politisk prinsipp. Forskeren Cora Alex 
Døving ved Senter for studier av Holocaust og 
livssynsminoriteter har skrevet om de faktiske 
endringene norsk lovverk og praksis har 

gjennomgått de siste 20 år - med STLs påvirkning. 

www.trooglivssyn.no/stl20år  
• «Jubileumsåret 1996-2016: Årsrapport 2016». 

STL fylte 20 år i 2016. Jubileumsåret var preget 
av en tros- og livssynspolitikk i endring, styrket 
samarbeid med myndighetene og sentrale 
institusjoner, positiv dekning i media og gode 
arrangementer lokalt og nasjonalt. 

www.trooglivssyn.no/årsrapport2016. 
• Flerreligiøs høytidskalender 2017: Å markere 

høytidsdager er en viktig del av å følge en religion. 
For at arbeidsgivere og institusjoner best mulig 
kan ta hensyn til ulike personer, har STL 
utarbeidet en høytidskalender for det flerreligiøse 

Norge. www.trooglivssyn.no/kalender  
• «Chaplaincy på norsk – om tros- og 

livssynstjenester i fremtidens Norge». Religions- 

og livssynsbetjening i Kriminalomsorgen, 
Forsvaret og helse- og omsorgssektoren er helt 
nødvendig i et mangfoldig og livssynsåpent 
samfunn. I dag har vi en feltprest, feltimam og 

felthumanist – dette er tjenester som er 
nødvendig i fremtidens Norge. 
www.trooglivssyn.no/chaplaincynotat  

  

Vedtak    

 
 
ANDRE SAKER 
 

Sak 49/17 Handlingsplan 2017-19 Vedlegg Oppfølging 

http://www.trooglivssyn.no/flyktningguide
http://www.trooglivssyn.no/stl20år
http://www.trooglivssyn.no/årsrapport2016
http://www.trooglivssyn.no/kalender
http://www.trooglivssyn.no/chaplaincynotat
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Merknader Staben har arbeidet med å konkretisere 

handlingsplanen. Det ble understreket at dette er 
NKRs handlingsplan, ikke stabens. 

x  

Vedtak Handlingsplan 2017-19 vedtatt.   

 

Sak 50/17 Organisasjonsendringer mot Rådsmøtet 2019 Vedlegg Oppfølging 

Merknader • NKR ble fusjonert med Norges Frikirkeråd i 2006. 
Siden den gang har det skjedd en del endringer, 
blant annet ved at flere ortodokse menigheter har 
blitt medlem, flere av utenlandsmenighetene har 
blitt vesentlig større og styret og AU har fått en 
annen rollefordeling.  

• I 2006 sa utvalget som foreslo organisering og 

vedtekter at inndelingen med «grupper av 
medlemssamfunn» var «inntil videre».  

• Det har de siste årene vært samtaler om hvorvidt 
alle medlemskirker bør ha stemmerett i styret og 

Rådsmøtet. 
• Konsensus og forankring i medlemskirkene. 

  

Vedtak • Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 
Terje Aadne, Berit Hagen Agøy, Per Anders 
Sandgren, Dan Urdesic og generalsekretær som 
skal gjennomgå NKRs organisering og som, basert 
på kontakt med styret underveis, skal utarbeide 
eventuelle forslag til vedtektsendringer for 

Rådsmøtet 2019. 
• Frist for arbeidet: Styremøtet i september 2018. 

  

 
 
Oslo, 29. mai 2017 
Knut Refsdal 


