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Mandat, oppgaver og målsetting for arbeidet i 
kontaktgruppene 

 

Sammendrag 
 
I statuttene for Mellomkirkelig råd (MKR) fremgår det under §2 at en av rådets hovedoppgaver 
er:  
 

d. Å fremme kontakt og samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn i Norge og 
bidra til dialog mellom mennesker av ulik tro lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 
MKR har gjort dette på et nasjonalt nivå blant annet gjennom dialogsamarbeidet i de ulike 
kontaktgruppene. MKR ønsker å videreføre arbeidet i kontaktgruppene. MKR skal på 
rådsmøtet i mars 2019 oppnevne medlemmer i kontaktgruppene.  
 
Det foreligger ingen formelle avtaler mellom dialogpartnerne i kontaktgruppene om antall 
medlemmer i kontaktgruppene, hvor lang periode de sitter for eller mandat, oppgaver og rolle 
for gruppene ut over det som fremkommer i referater fra møtene eller gjennom sedvane. Det 
har også vært vanskelig å opprettholde en jevnbyrdig balanse og kontinuitet i noen av 
kontaktgruppene. MKR har derfor i lengre tid sett behovet for å gjennomgå og evaluere 
arbeidet i kontaktgruppene. Dette behovet ble bekreftet på et felles møte med de kristne 
deltagerne i kontaktgruppene 30. august 2018. Da ble en gjennomtenkning omkring mandat, 
arbeidsoppgaver og målsetting med kontaktgruppene etterspurt.  
 
Det endelige arbeidet med utforming av mandat, oppgaver og målsetting med dialogarbeidet i 
gruppene må gjøres sammen med våre dialogpartnere. Hvorvidt dette skal formaliseres eller 
avtales internt i kontaktgruppene, blir også et spørsmål vi må avklare med våre dialogpartnere. 
 
Sekretariatet ber i denne omgang om innspill fra rådet til hva vi fra MKRs side tenker om 
kontaktgruppens mandat, oppgaver og målsetting/rolle i tiden fremover. Både sekretariatet 
og de kristne deltagerne i kontaktgruppene tenker det er fornuftig å ha en slik gjennomgang i 
forkant av oppnevninger til kontaktgruppene i mars 2019.  
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Forslag til vedtak 
 

1. Mellomkirkelig råd har følgende innspill til mandat, oppgaver og målsetting/rolle for 
kontaktgruppene: 

 
 …  
 

2. Utforming av mandat, deltakerantall, arbeidsform o.l. i kontaktgruppene må avgjøres i 
samarbeid med dialogpartnerne. Mellomkirkelig råd gir generalsekretæren fullmakt til 
å følge opp dette. 

 
 

Saksorientering 
 

Kort om kontaktgruppene 
 
Mellomkirkelig råd er i dag involvert i følgende kontaktgrupper:  

• Kontaktgruppa med Islamsk Råd Norge (IRN). Siden 1993. Opptil 9 deltagere fra hver 
av partene, samt tre «observatører» (Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd). 

• Kontaktgruppa med Det Mosaiske Trossamfunn (DMT). Siden 1998. Opptil 6 
deltagere fra hver av partene.  

• Kontaktgruppa mellom Buddhistforbundet og Kirkelig dialogsenter (for 
Mellomkirkelig råd). Siden 1994/95 (opprinnelig mellom Karma Tashi Ling 
buddhistsamfunn og Emmaus) og siden 2011 som kontaktgruppe under 
Mellomkirkelig råd. Opptil 6 deltagere fra hver av partene. 

• Kontaktgruppa med Human-Etisk Forbund (HEF). Siden 2014. Opptil 8 deltagere fra 
hver av partene. 

• Jødisk-muslimsk-kristen trialoggruppe: «Abrahams forum». Siden 2011. Opptil 4 
deltagere fra hver av partene (fra kristen side inkluderer dette en representant fra Oslo 
katolske bispedømme). 

 
Alle kontaktgruppene er, fra kirkelig side, i regi av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. 
Unntaket er Kontaktgruppa med Buddhistforbundet som av historiske og praktiske grunner 
koordineres av Kirkelig dialogsenter (i Oslo). Men også her rapporteres det til Mellomkirkelig 
råd om møtene.  
 

Bakgrunn for saken i MKR 
 
30. august 2018 ble det avholdt et møte for de kristne deltagerne i de forskjellige 
kontaktgruppene. Erfaringsutveksling og refleksjon rundt kontaktgruppenes arbeid i tiden 
fremover stod på dagsorden. Det var også behov for å drøfte kontaktgruppenes arbeid, særlig i 
lys av den vanskelige situasjonen i Islamsk Råd Norge (som resulterte i opprettelsen av et nytt 
muslimsk nettverk: Muslimsk dialognettverk, MDN) og forholdet til Det Mosaiske 
Trossamfunn (DMT) på grunn av krevende spørsmål som vedrører Israel og Palestina. 
Kontaktgruppen med sistnevnte trossamfunn har ikke møttes på snart tre år (sist i februar 
2016), men sekretariatet har kontakt med ledelsen i DMT. 
 
Det har også vært vanskelig i noen tilfeller å opprettholde jevnbyrdig antall medlemmer og 
kontinuitet blant deltagerne i de forskjellige gruppene.  
 
På møtet ble det gitt signaler fra flere av de kristne medlemmene at de savnet en gjennomgang 
av kontaktgruppenes arbeid sett fra Mellomkirkelig råds side (sammen med økumeniske 
representanter i noen av gruppene), og i forlengelse av det sammen med dialogpartnerne i de 
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ulike kontaktgruppene. Flere deltagere fra kristen side etterspør også hvilken rolle gruppene 
har som nasjonale grupper, og hva dette innebærer for dem som representanter for Den 
norske kirke. 
 
En slik gjennomgang kan selvfølgelig ikke få følger for kontaktgruppene uten at våre 
dialogpartnere er interessert i det samme. Arbeidet med å se på mandat, oppgaver, 
målsetting/rolle for hver enkelt gruppe må gjøres i samarbeid med våre dialogpartnere. Det 
samme gjelder muligheten for å se på nytt på gruppenes sammensetning, antall deltagere, 
møtehyppighet og arbeidsform. Noen av våre dialogpartnere har gitt signaler om at dette er 
noe de også ønsker.  
 
I det følgende vil vi skissere kort hvilke forventninger som ligger fra MKRs side til arbeidet i 
kontaktgruppene, og på hvilket grunnlag representanter i gruppene blir valgt fra MKRs side.  
 

Mellomkirkelig råds målsettinger for dialogarbeidet i kontaktgruppene  
 

- Samarbeid om religionspolitiske spørsmål 
- Drøfte teologiske, etiske og moralske spørsmål 
- Drøfte aktuelle problemstillinger i samfunnet 
- Dele tro – i noen tilfeller også dele praksis (Kontaktgruppa med Buddhistforbundet 

starter sine møter med 20 minutter i stillhet) 
- Drøfte muligheter for samhandling og samarbeid 
- Dele opplevelser og erfaringer med hverandre (kan f.eks. skje gjennom studieturer, 

osv.) 
- Dele opplevelser og erfaringer med det norske samfunn 
- Skape nettverk og kontaktpunkter mellom ulike tros- eller livssynstradisjoner. Bidra til 

at slike nettverk og kontaktpunkter bidrar positivt til det norske samfunn 
- Drøfte internasjonale spørsmål som har betydning i norsk kontekst 
- Utforme uttalelser og felleserklæringer  
- Drøfte nasjonale forhold i lys av regionale og/eller lokale forhold og vise versa. 
- Bistå og hente inspirasjon fra lokale og regionale dialoggrupper  
- Sette egen dialog i kontaktgruppa inn i en større tros- og livssynskontekst, for eksempel 

gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 
 

Offentlige utspill fra kontaktgruppene 
 
Kontaktgruppene står fritt til å komme med offentlige uttalelser eller felleserklæringer under 
gruppas navn og – fra kristen side - i kraft av å være oppnevnt gjennom Mellomkirkelig råd. 
Forutsetningen er at det er enstemmighet i kontaktgruppa om dette.  
 
Der fellesuttalelser kan være kontroversielle, ønsker MKR at slike uttalelser/offentlige utspill 
går via MKRs generalsekretær for videre behandling i Mellomkirkelig råd.  
 

Medlemmer oppnevnt av MKR 
 
Mellomkirkelig råds medlemmer i kontaktgruppene velges av rådet etter forslag fra 
sekretariatet.  
 
Medlemmer i kontaktgruppene bør ha dialogkompetanse og relevant erfaring med 
dialogarbeid. 
 
I valget av medlemmer til kontaktgruppene skal representasjon med tanke på kjønn, alder, 
faglig kompetanse, deltagelse fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner, økumeniske 
samarbeidspartnere, lokalmenigheter og dialogfaglige miljøer vurderes.  
 
Medlemmer i kontaktgruppene sitter i faste perioder med mulighet for gjenoppnevning. Det er 
et mål at medlemmene representerer kontinuitet og forutsigbarhet i gruppene.  
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Noen av medlemmer i kontaktgruppene er med i kraft av sin stilling (Buddhistforbundet: 
Ansatt i Kirkelig dialogsenter Oslo. IRN: Domprost i Oslo og daglig leder i Kirkelig 
dialogsenter Oslo).  
 
MKRs sekretariat ved generalsekretær og rådgiver på feltet er i dag medlemmer av 
kontaktgruppene med IRN, DMT, HEF og Abrahams forum. Dette for å følge opp det daglige 
samarbeidet med partnerne. Generalsekretæren vurderer fortløpende om det er behov for at 
de også skal være med i andre kontaktgrupper. 
 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Arbeidet i kontaktgruppene dekkes innenfor ordinært budsjett. Det kan være aktuelt å søke 
ekstern støtte til reiser, større konferanser o.l.  

 


