
Protokoll, møte i Menneskerettighetsutvalget (MRU), 11.03.21 

Tilstede: Liv Hernæs Kvanvig (leder), Anders J. Bals, Kjetil Fretheim, Hans Morten Haugen, Johan 

Hindahl, Kristine Hofseth Hovland, Åsmund Mjåland, Anne Skjelmerud, Hilde Skaar Vollebæk, Petter 

Wille, Anders Jordet (sekretær). Fra kirkerådssekretariatet: Berit Hagen Agøy (sak 03/21 og 04/21), 

Guro Almås (sak 03/21), Beate Fagerli (sak 03/21) og Wenche Fladen Nervold. 

Forfall: Ingen forfall 

Sted: digitalt (Teams), kl. 09.00-12.00 

MRU 01/21: Velkomst og presentasjonsrunde 

Utvalgsleder ønsket velkommen. Medlemmene introduserte seg selv.  

MRU 02/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

MRU 03/21: Introduksjon MRUs funksjon og historie 

Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør i Kirkerådet, ga en introduksjon og historisk overblikk over 

MKRs historie og funksjon, samt MRUs mandat. 

Guro Almås, seniorrådgiver i Kirkerådet og sekretær for KISP, ga et innblikk i hva KISP arbeider med. 

Beate Fagerli, seniorrådgiver i Kirkerådet og sekretær for TN, ga en oversikt over de økumeniske 

organisasjonene som DnK er en del av.  

MRU 04/21: Orienteringssaker  

Anders Jordet orienterte om arbeidet med å utvikle en helhetlig policy om Den norske kirkes arbeid 

med migrasjon, asylpolitikk og solidaritet med mennesker på flukt, og om arbeidet med det som skal 

bli en Kirkemøte-sak i 2022, med foreløpig arbeidstittel «Økonomisk rettferdighet».  

Berit Hagen Agøy orienterte om MKRs «Strategi for Mellomkirkelig råds engasjement for rettferdig 

fred i Palestina og Israel», og arbeidet med å revidere denne. 

MRU 05/21: MRUs planer for arbeidet videre  

Kristine Hofseth Hovland orienterte om MRUs utredning fra 2020: «Retten til arbeid for 

lengeværende uten opphold». 

Utvalget diskuterte MRUs planer for arbeidet videre, og hvilke temaer/satsningsområder utvalget 

ønsker å ha fokus på. 

Internasjonal direktør overbrakte et ønske om at MRU jobber med en bestilling knyttet til de 

folkerettslige og menneskerettslige aspektene ved Israel/Palestina-strategien. Dette skal være et kort 

og oversiktlig ressursdokument som MKR kan bruke i arbeidet sitt. 

Det ble bestemt at arbeidsutvalget skal arbeide videre med å se nærmere på, og konkretisere 

tematikken som MRU skal arbeide videre med.  

MRU 06/21: Valg av arbeidsutvalg (AU) for MRU 



Petter Wille og Kristine Hofseth Hovland ble valgt som medlemmer av arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalget til MRU for de neste to årene består dermed av: Liv Kvanvig, Petter Wille, Kristine 

Hofseth Hovland og Anders Jordet. 

MRU 07/21: Møtedatoer MRU 2021  

Utvalget ble enige om å avholde neste møte 26. mai 2021. Det ble ikke avklart hvorvidt møtet blir 

avholdt fysisk eller digitalt, dette vil bli avklart senere. 

Det vil bli lagt til rette for hybrid-møter når det blir fysisk møter, slik at man eventuelt kan delta i 

møtet digitalt. 

MRU 08/21: Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 


