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Sammendrag 
 
 
Det skal utvikles en helhetlig policy for Den norske kirkes arbeid med migrasjon, asylpolitikk 
og solidaritet med mennesker på flukt. Mellomkirkelig råd (MKR) fikk et forslag til disposisjon 
med overordnede problemstillinger til policydokument på møtet i februar, og får nå et 
førsteutkast til drøfting. Rådet får saken tilbake til sluttbehandling på sitt møte i oktober. 
 
Dokumentutkastet har 5 deler: 
 

1) Bakgrunn 
2) Det teologiske grunnlaget 
3) Kirken som en konstruktiv, kreativ og profetisk aktør 
4) Aktuelle problemstillinger og refleksjoner 
5) Prioriteringer 

 
Hensikten med et slikt policydokument er delvis å redegjøre for kirkens teologiske begrunnelse 
for sitt engasjement og for kirkens rolleforståelse og handlingsrom. Dernest, og det er det 
viktigste, gi føringer for kirkens prioriteringer innenfor et bredt saksfelt. Dokumentet er tenkt 
å være styrende for kirkens arbeid på nasjonalt nivå, men vil også være en nyttig ressurs for 
lokale menigheter og andre i kirken som er engasjert i dette saksfeltet. 
 
Mellomkirkelig råd bes om å: 
 

➢ Gi innspill til utkastet:  

• sakens avgrensing, annen tematikk som bør omtales? Bør noe kuttes? 

• Drøfting av det teologiske grunnlaget og de aktuelle problemstillingene  

• Prioriteringene? 
 

➢ Rådet bes også om å vurdere om et slikt policydokument bør vedtas kun av 
Mellomkirkelig råd, elle rom man skal utfordre Kirkerådet og/eller Bispemøtet om å 
vedta det. 
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Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd ber om at innspillene som kom fram i møtet, tas med det i videre 
arbeidet med policydokumentet om Den norske kirkes arbeid med migrasjon, asylpolitikk 
og solidaritet med mennesker på flukt. 
 

Saksorientering 
 
Se vedlagt utkast til policydokument. 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Dette må en komme tilbake til under sluttbehandlingen. I utgangspunkter er det tenkt at dette 
arbeidet dekkes av Kirkerådets ordinære budsjett. 
 

 


