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Protokoll  
Mellomkirkelig råd (MKR)  
6.-7. mars 2018 
Clarion Collection Hotel Bastion, Oslo  
 

Til stede:  
Kristine Sandmæl (leder), Anne Brun Andersen (vara for Maja Andresen Osberg), Nora Sætre 
Baartvedt, Kjetil Drangsholt, Marianne Kjøllesdal Dyrud, Kristin Graff-Kallevåg (TN-leder) (til 
stede under sakene 2 (LVF, CCME, KEK, CPCE), 3, 4, 5, 8) Harald Hauge (ikke til stede under sakene 
sakene 2 (LVF, CCME, KEK, CPCE), 3, 4, 5, 8), Arne Jon Myskja, Kjell Nordstokke, Leif Tore 
Michelsen (KISP-leder) (ikke til stede under saken 11), Lisa Sivertsen (vara for Anne Marie Helland) (KNs 
representant) (ikke til stede under sakene 2 (CCME, KEK), 3, 4, 5, 8), Atle Sommerfeldt (BMs representant), 
Therese Utgård (vara for Maren Elgsaas Jenssen), Ingjerd Breian Hedberg (vara for Steinar Aanstad) og 
Andreas Henriksen Aarflot (KEK-representant) (ikke til stede under sakene 2 (KV, NKR og Økumenisk 
samarbeid i Norden), 6, 7, 10. 

Forfall:  
Marianne H. Brekken (KV-representant), Anne Marie Helland (KNs representant), Maren Elgsaas 
Jenssen, Kai Krogh og Maja Andresen Osberg  

Til stede fra sekretariatet: 
Berit Hagen Agøy (generalsekretær), Guro Almås, Liv Janne Dehlin, Beate Fagerli, Knut Hallen, 
Janne Dale Hauger, Steinar Ims, Jens-Petter Johnsen, Gerd Karin Røsæg og Einar Tjelle  
 

Gjest: 
Hanna Barth Hake fra Kirkelig dialogsenter i Oslo 
 
Det var tre internseminarer på møtet; 6. mars med tema «Kirkelig samarbeid i 
Barentsregionen (SKKB)» og «Samarbeid menighet og misjon (SMM)» og 7. mars med tema 
«Religionsdialog – aktuelle utfordringer». 
 
Som vanlig ble hver sak presentert av en saksordfører. Møtet ble ledet av MKRs leder 
Kristine Sandmæl. 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd MKR 

Oslo, 6.-7. mars 2018 
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MKR 01/18 Protokoller  
 
Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 22.-23. november 2017 
 
Vedtak: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 
Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 17. januar 2017 
 
Vedtak: 
Protokollen ble tatt til etterretning. 

MKR 02/18 Nytt fra den verdensvide kirke 

Norges Kristne Råd (NKR)  

Vedtak: 
Mellomkirkelig råd tar protokollen fra styremøte i Norges Kristne Råd 8. februar 2017 til 
orientering. 
 

Kirkenes verdensråd (KV) 

Vedtak: 
Mellomkirkelig råd tar saken og Rapport fra økumenisk seminar om fremmedfrykt og 
populisme 13.-15.12. 2017 til orientering. 

 

Det lutherske verdensforbund (LVF) 

MKRs behandling: 
Kjetil Drangsholt orienterte blant annet om prosessen mot ny strategi for LVF 2019-2024.  
 
Vedtak: 
Mellomkirkelig råd  tar saken og protokoll fra møte i LVFs nasjonalkomité 8. november 2017 
til orientering. 
 

Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) 
 
CPCEs posisjon i forhold til KEKs generalforsamling ble etterspurt i samtalen. Det ble 
opplyst at et eget forberedelsesmøte om dette nylig har blitt avholdt. 



4 
 

Vedtak: 
1. Mellomkirkelig råd tar Rapport fra det 9. rådsmøte i CPCE i Warszawa 23.-24. februar 

2018 til orientering. 
 

2. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet etterspørre et referat fra CPCEs forberedelsesmøte til 
KEKs generalforsamling.  

 

Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) 

Vedtak: 
1. Mellomkirkelig råd tar Rapport fra møte i eksekutivkomiteen i CCMEs 25.-26. september 

2017 til orientering. 
 

2. MKR ber om at materiell og ressurser fra CCME blir brukt av Kirkerådets 
kommunikasjonsavdeling til å formidle kunnskap om internasjonal migrasjon inn i norsk 
offentlighet.  

MKR 03/18 Orienteringssaker  

1. Kirkelig samarbeid i Barentsregionen (SKKB)  
2. Rapport fra FNs klimatoppmøte COP 23, Bonn, 10.-17. november 2017  
3. Sluttrapport fra Dnks hovedkomité for Reformasjonsmarkeringen 2017 
4. Summary fra Urfolkskonferanse i Tromsø 18.-19. jan. 2018 
5. Økumenisk rapport 2017 og Årsmelding 2017 fra Sjømannskirken – Norsk kirke i 

utlandet  
6. Årsrapport for 2017 – Opprettelse av kirkelige dialogsentre i alle bispedømmer 
7. Årsmelding 2017 og Strategi 2018-2020 for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 

(STL) 
8. Brev til utenriksministeren: Bekymring for signaleffekten ved å delegitimere «BDS-

kampanjen» 
9. Brev til utenriksministeren: Forberedelse av «Global Compact for Safe, Orderly and 

Regular Migration» og «Global Compact on Refugees» i 2018: Forespørsel om åpen 
høring 

10. Informasjon om arbeidet med klima og miljø (muntlig)  
11. Olavsfestdagene og Arendalsuka (muntlig)  
12. Evaluering av Council of Religious Institutions in the Holy Land (CRIHL) (muntlig)  
 

MKR-03/18 Vedtak: 
Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering.  
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MKR 04/18 Referatsaker  
 
1. Protokoll fra møte i Kirkerådet 7.-8. des. 2017 og 25.-26. jan. 2018 
2. Protokoll fra møte i Samisk kirkeråd 30. nov.-1. des. 2017  
3. Protokoll fra rådsmøte i STL 21. november 2017 
4. Referat fra møte i kontaktgruppa mellom Dnk og Buddhistforbundet 11. januar 2018 
5. Protokoll fra KATLUSA 6. des. 2017 
6. Protokoll fra møte i kontaktgruppa med Islamsk Råd 28. august 2017  
7. Protokoll fra møte i KISP 15.-16. februar 2018  
 
MKR-04/18 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd tar referatsakene til orientering. 

MKR 05/18 Årsrapport 2017 for Den norske kirke 

MKRs behandling:  
MKR hadde årsrapporten på sakslista for dette rådsmøtet. Likevel ble den ikke gjort 
tilgjengelig før på formiddagen den 7. mars. Rådet fikk en gjennomgang av årsrapporten på 
møtet, men så ingen mulighet til å behandle dokumentet siden medlemmene ikke har hatt 
mulighet til å sette seg inn i innholdet på forhånd.  
 
Momenter fra samtalen: 
 
- Innholdet har en innretning som i for stor grad fokuserer på sentralkirkelige 

handlingsarenaer, på en måte som innsnevrer bildet av Den norske kirkes virkeområder. 
- Årsrapporten bør reflektere bedre Den norske kirkes samarbeid med de internasjonale 

økumeniske organisasjonene og ressursbruken på dette. En referanse til LVFs 
generalforsamling og koplingen til den verdensvide kirke bør innarbeides i leders 
innledning i rapporten. Omtale av diakonale organisasjonenes arbeid har også falt ut pga. 
en byråkratisk innretning på innholdet.  

 

MKR-05/18 Vedtak:  
1. Mellomkirkelig råd tar den muntlige presentasjonen av Årsrapport 2017 for Den norske 

kirke til orientering og ber Kirkerådets administrasjon ta med seg de viktige momentene 
fra samtalen i det videre arbeid med rapporten. MKR etterlyser spesielt at informasjon om 
kirkens internasjonale arbeid gjennom økumeniske organisasjoner bør tydeliggjøres.  
 

2. For framtiden ber vi om at utarbeidelsen av årsrapporten blir koordinert med møteplanen 
for rådet. 
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MKR 06/18 Retningslinjer for støtte til bispedømmenes samarbeid 
med søsterkirker 

 
MKR-06/18 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd gir sin tilslutning til retningslinjene for tildeling av støtte til 
bispedømmerådenes søsterkirkesamarbeid. 

MKR 07/18 Møteplan for Mellomkirkelig råd 2019  
 
MKR-07/18 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd vedtar følgende møteplan for 2019 for Mellomkirkelig råds møter: 
 
1. møte: 5.-6. mars, Oslo  
2. møte: 5.-6. september, Oslo  
3. møte: 26.-27. november, Oslo 

MKR 08/18 KEKs generalforsamling 2018 
 

MKRs behandling: 
Sakspapirene til møtet foreligger ikke ennå. Det blir et forberedende møte for den norske 
delegasjonen etter at sakspapirene er mottatt.  
 
Tema for generalforsamlingen er «You shall be my witness», og overskriftene er «Hospitality, 
Justice and Witness». Strategiske prioriteringer for den neste femårsperioden blir en av 
hovedsakene på generalforsamlingen. 

 

MKR-08/18 Vedtak:  
1. Mellomkirkelig råd tar saken til orientering  

 
2. Mellomkirkelig råd ber Kirkerådet utpeke delegasjonsleder på bakgrunn av anbefaling fra 

MKR. MKR foreslår MKRs leder som delegasjonsleder.  

MKR 09/18 MKRs arbeid med tros- og livssynsfrihet 
 

MKRs behandling: 
Saken ble drøftet, og rådet kom med mange innspill som administrasjonen tar med seg i det 
videre arbeidet. 
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MKR-09/18 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd ber om at det utarbeides en strategisk plan for arbeidet for tros- og 
livssynsfrihet basert på sakspapiret og diskusjonen i møtet. Denne planen legges fram på 
MKRs september-møte i 2018.  

MKR 10/18 Oppfølging av KR-saken «Ansvarlig forvalter – 
Kirkelige perspektiver på økonomi, etikk og bærekraft» 

 
MKRs behandling: 
Det ble gitt gode tilbakemeldinger på retningen i saksframstillingen.  
En KM-sak bør ha en ramme som også må handle om lokalkirken; bærekraftsmålene må 
kunne tenkes inn i kirkelig planlegging lokalt.  
Kirkens Nødhjelp kommer til å satse på tema som økonomisk ulikhet og likestilling i 2019. 
En KM-sak bør dra veksler på KN, LVF, KV og ACT Alliance sitt arbeid med dette.  
 

MKR-10/18 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd ber om at det forberedes en sak om bærekraftsmålene og Agenda 2030 for 
Kirkemøtet 2019 med fokus på økonomisk ulikhet, ut fra de innspill som kom fram i møtet. 

MKR 11/18 Mellomkirkelig råd i ny kirkeordning 
 
MKRs behandling: 
Andreas Henriksen Aarflot erklærte seg inhabil etter kirkeloven § 38 tredje ledd bokstav b) til 
behandlingen av denne saken. 

MKR-11/18 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd ber sekretariatet ta med seg innspillene som kom fram i møtet, i det videre 
arbeidet med en sak om høring om ny kirkeordning. 

MKR 12/18 Eventuelle uttalelser 

MKRs behandling: 
Det forelå ingen uttalelser til dette møtet.  
 
Neste møte i MKR: 5.-7. september i Tromsø.  
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