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Prinsipper for samarbeid og fordeling av midler til 
søsterkirker og økumeniske organisasjoner 
 
 
Sammendrag 
 
Kirkemøtet i 2016 vedtok å sette av midler («Gruppe 2 –midler») til støtte til internasjonalt og 
økumenisk arbeid i 2017 og 2018 innenfor en årlig ramme på 11 millioner. I 2017 vedtok 
Kirkerådet en ramme på kr 10 millioner etter forslag fra Mellomkirkelig råd (MKR). Den 
interne fordelingen mellom organisasjoner og tiltak foretas administrativt etter å ha vært 
drøftet med MKR. 
 
For 2018 foreslås det en økning på 1,5 %, dvs. en ramme på kr 10 112 000. 
 
MKR har ingen beslutningsmyndighet når det gjelder budsjett, men rådspørres om bruken av 
midler til internasjonalt og økumenisk samarbeid.  
 
Som det framgår av budsjettforslaget, er det foreslått en økning til søsterkirkene, noe som 
henger sammen med et ønske om et styrket og mer strategisk samarbeid med søsterkirker. Det 
skal utarbeides nye retningslinjer for dette samarbeidet. 
 
MKR/AU drøftet saken på sitt møte 08.11.17 og gav sin tilslutning til forslaget fra sekretariatet.  
Det ble understreket at det er ønskelig å prioritere Department for Mission and Development 
sitt arbeid når det gjelder programstøtten til Det lutherske verdensforbund. 
MKR/AU verdsatte at Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen nå løftes opp og 
støttes på nasjonalt nivå, og at det satser mer på samarbeid med søsterkirker. 
 
Til drøfting i MKR 

• MKR bes vurdere budsjettforslaget og særlig se på bruken av midler til søster-
kirkesamarbeid.  

 

• MKR/AU bes også om å komme med innspill til kriterier for samarbeid med søsterkirker 
og for støtte til bispedømmenes søsterkirkesamarbeid. 
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Forslag til vedtak 
 

1. Mellomkirkelig råd anbefaler Kirkerådet å sette av midler til internasjonalt og 
økumenisk arbeid i tråd med forslaget i sakspapiret. 
 

2. Mellomkirkelig råd har følgende innspill til sekretariatets arbeid med retningslinjer for 
søsterkirkesamarbeid … 
 
 

 
 

Saksorientering 
 
 
Kirkerådet vedtar rammen for budsjettet til økumenisk og internasjonalt samarbeid, og 
innenfor denne rammen foretas det en administrativ fordeling. 
 
 

Budsjett 2018 

Kirkemøtet i 2016 satte en ramme for 2017 og 2018 på inntil kr 11 mill. per år til økumenisk og 
internasjonalt samarbeid. Kirkerådet vedtok å bruke 10 mill. i 2017 – etter forslag fra MKRs 
generalsekretær. I 2018 legges det opp til å bruke kr. 10 112 000, som innebærer en 
økning på 1,5 %.  
 
Hovedpunktene i 2018-budsjettet er: 
 

• Kontingenter                    6 437 000 

• Generalforsamlinger og økumeniske toppmøter 
o Bidrag fra Den norske kirke til organisasjonene     820 000 
o Den norske kirkes egen deltakelse          520 000 

• Programstøtte til økumeniske organisasjoner      970 000 

• Søsterkirkesamarbeid       1 365 000 
 
Kontingenter 

Vi ble i løpet av 2017 oppmerksom på at Den norske kirke ikke fullt ut har betalt kontingenten 
til Konferansen av europeiske kirker. Dette vil bli rettet opp i 2018 og innebærer en økning på 
kr 215 000. Kirkenes verdensråd ber om en økning på 3 %, og Menneskerettighetsfondet får en 
liten økning i forbindelse med at dette fondet feirer jubileum i 2018. Vi legger opp til å betale 
alle forventende kontingenter i 2018. 
 
Generalforsamlinger og økumeniske toppmøter 

Utgiftene vil variere noe fra år til år ut fra om det er økumeniske generalforsamlinger. I 2018 
er det generalforsamling i Konferansen av europeiske kirker (KEK) og Communion of 
Protestant Churches in Europe (CPCE), og det er Kirkenes verdensråds (KV) misjons-
konferanse i Arusha. Men til sammen er Den norske kirkes bidrag til disse tre møtene mindre 
enn det vi ga til Det lutherske verdensforbunds (LVF) generalforsamling i 2017. Bidrag til 
neste generalforsamling i Kirkens verdensråd fordeles på 2019, 2020 og 2021. 
 
I tillegg til bidrag til organisasjonene, må vi dekke Den norske kirkes egen deltakelse. 
 
Programstøtte til økumeniske organisasjoner 

Det er foreslått å redusere støtten noe til KV og LVF, for å kunne bruke noe mer midler på 
søsterkirkesamarbeid. Dette kan forsvares i og med at KV får kr 420 000 til Arusha-
konferansen, og LVF fikk et betydelig bidrag til generalforsamlingen i 2017. 



  

 
Søsterkirkesamarbeid 

Den norske kirke har de senere år brukt drøyt kr 900 000 på søsterkirkesamarbeid årlig. Dette 
ble fordelt mellom de tre søsterkirkene vi har nasjonale avtaler med samme sum, kr 245 000, 
til hver kirke. Støtten var delt mellom generell driftsstøtte og treårige prosjektsamarbeid etter 
søknad. I tillegg ble omlag kr 185 000 fordelt på fire bispedømmer etter en rullerende ordning. 
Rapporteringen for bruken av disse midlene har vært mangelfull, og vi er usikre på effekten av 
disse midlene. 
 
Fra 2018 er det ønskelig å gå bort fra denne litt rigide ordningen og legge om til noe mer 
fleksibilitet og strategisk samarbeid med søsterkirker:  
 

• Vi går bort fra ordningen med generell driftsstøtte til de tre søsterkirkene. Det vil 
fortsatt være midler til prosjekter og samarbeid. Men det forutsettes at dette dreier seg 
om tiltak som styrker samarbeidet mellom søsterkirkene og Den norske kirke.  

 

• Støtten til bispedømmene økes noe, og bispedømmene kan søke om midler til 
søsterkirkesamarbeid. (I denne sammenheng kan det nevnes at det er slutt på 
ordningen med at lokale menigheter kan søke om nord/sør-informasjonsmidler.) 

 

• Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barentsregionen vurderes som et nasjonalkirkelig 
ansvar og tildeles midler. Det er strategisk viktig at vi styrker kontakten med Den 
russisk-ortodokse kirke, og pr. i dag er dette det eneste større samarbeidet med denne 
kirken som Den norske kirke er involvert i. 
 

• Det er ønskelig å styrke samarbeidet med kirker i sårbare områder. Dette er uttrykk for 
solidaritet med lidende medkristne og er en del av vårt ansvar for trosfrihet og 
minoritetsbeskyttelse. Derfor foreslås det å sette av kr 200 000 som kan brukes til 
solidaritetsbesøk, gjenbesøk og liknende tiltak. I 2018 er dette aktuelt for Pakistan, 
Egypt og Syria. 

 
Dette vil innebære et forsterket samarbeid med søsterkirker og en økning på kr 430 000. 
 
Administrasjonsavdelingen har i samarbeid med Avdeling for økumenikk og internasjonal 
spørsmål foretatt en grundig gjennomgang av prinsipper og rutiner for utbetaling av støtte til 
internasjonalt og økumenisk samarbeid. 
 
Det utarbeides nå retningslinjer for søknader, kriterier for tildeling og krav til rapportering. 
Det gjelder for alle de punktene som er nevnt overfor. Dette må også ses i sammenheng med 
arbeidet for trosfrihet og minoritetsbeskyttelse.  
 
MKR bes om å komme med innspill til kriterier for bruk av søsterkirkemidler. Aktuelle 
problemstillinger er: 
 

• Bør det gis prioritet til bispedømmeprosjekter som er knyttet til samarbeid med de tre 
kirkene vi har nasjonale avtaler med (Det hellige land og Jordan, Sør-Afrika og Brasil)? 

 

• Kriterier for valg av land? Land hvor kirkene er særlig sårbare. 
Midtøsten – Pakistan – andre?   
 

• Ideer til samarbeid mellom MKR (nasjonalt nivå) og bispedømmene. 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Alle tiltak i 2018 dekkes av midler satt av til økumenisk og internasjonalt samarbeid 
(«Gruppe2-midler). 


