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Protokoll  
Mellomkirkelig råd (MKR)  
22.-23. november 2017 
Kirkens hus, Oslo  

 

Til stede:  
Kristine Sandmæl (leder), Marianne H. Brekken (KV-representant), Nora Sætre Baartvedt, Kjetil 
Drangsholt, Marianne Kjøllesdal Dyrud, Iselin Jørgensen (vara for Kjell Nordstokke), Kristin Graff-
Kallevåg (TN-leder) (ikke til stede under sakene 22, 24, 25, 35, 39), Harald Hauge (ikke til stede under sakene 

24, 25, 35, 39), Arne Jon Myskja, Maja Andresen Osberg (til stede under sakene 22, 23, 27, 29, 30, 31, 

36, 38, 41, 42), Raag Rolfsen (KISP-leder) (til stede under sakene 22, 23, 27, 29, 30, 31, 36, 38, 41, 42), 
Lisa Sivertsen (vara for Anne Marie Helland) (KNs representant) (ikke til stede under sakene 41, 27, 29, 30, 

31), Therese Utgård (vara for Maren Elgsaas Jenssen), Steinar Aanstad  

Forfall:  
Anne Marie Helland (KNs representant), Maren Elgsaas Jenssen, Kai Krogh, Kjell Nordstokke 
Atle Sommerfeldt (BMs representant), og Andreas Henriksen Aarflot (KEK-representant) 

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 og Einar Tjelle  
 

Gjester: 

Tor B. Jørgensen, Jon Ole Martinsen (Noas) og Meena Varna (International Dalit Solidarity 
Network) 

 
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, 22.-23. november 2017 
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MKR 22/17 Protokoller  

 
Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 20.-22. september 2017 
 
Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 
 
 
Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 8. november 2017 
 
Vedtak: 

Protokollene tas til etterretning. 

MKR 23/17 Nytt fra den verdensvide kirke 

Norges Kristne Råd (NKR)  

MKRs behandling: 

Det er et generelt godt samarbeidsklima i NKR. Gode samtaler og metodikk på tema som 
likekjønnet ekteskap og familie-etikk. Generalsekretær Knut Refsdal har fått forlengelse av 
sitt åremål. 

Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar saken og protokollen fra styremøte i Norges Kristne Råd 14. november 
2017 til orientering. 
 

Kirkenes verdensråd (KV) 

MKRs behandling: 

Marianne Brekken rapporterte fra referansegruppa for «Human Sexuality» og deres nylige 
møte i Sør-Afrika. Marianne er medlem i referansegruppa som jobber på oppdrag for 
generalsekretæren i KV, og som skal levere en rapport sommeren 2018. 
 
Dokumentet Tilværelsens gave er oversatt til norsk, og tilhørende studiedokument er ferdig. 
 
Generalsekretæren orienterte om møtet i KVs eksekutivkomité i Amman og uttalelsen derfra 
om håndtering av hellige steder i Jerusalem.  
 
Biskop Halvor Nordhaug, Harald Hauge og Tore Johnsen er Den norske kirkes delegater på 
misjonskonferansen i Arusha, Tanzania, våren 2018. Marianne Brekken deltar på Global 
Ecumenical Theological Institute i tilknytning til Arusha-møtet. Stephanie Dietrich er bedt om 
å representere KVs Faith and Order.  
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Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar saken og Rapport fra Kirkenes verdensråds konferanse Just Peace with 
Earth og Arctic Circle Assembly, Reykjavik, Island, 11.-15.10.2017 til orientering. 
 

Det lutherske verdensforbund (LVF) 

Mellomkirkelig råd drøftet hvordan formen på rapporten fra generalforsamlingen til 
Kirkemøtet skal være og kom med følgende innspill: 
 

- Det er viktig å finne en inspirerende form på tilbakemeldingen til Kirkemøtet, gjerne 
gjennom bilder, video og samtaler.  

- Dr. Denis Mukweges tale til generalforsamlingen kan vises på video. 
- Generalforsamlingens engasjement for arbeid mot vold mot kvinner bør komme fram. 

Dette kan kombineres med markering av Torsdager i svart. KM bør forberedes på 
kampanjen.   

 
Rådet drøftet oppfølgingen av generalforsamlingen med utgangspunkt i de forslag som lå i 
sakspapiret, og ga sin tilslutning til disse. Rådet vil på et senere møte få anledning til å gi 
innspill til LVFs nye strategidokument. 

Vedtak: 

1. Mellomkirkelig råd tar den endelige rapporten fra generalforsamlingen til orientering. 
 
2. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet merke seg de innspill til rapportering fra 

generalforsamlingen til Kirkemøtet som kom fram under møtet.  
 

Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) 

Vedtak: 

1. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet om at utkast til høringssvar til CPCEs dokument 
«Church Communion» oversendes CPCE som Den norske kirkes høringssvar.  
 

2. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet om å ferdigstille dokumentet «Protestant Perspectives 
on Religious Plurality in Europe» i tråd med innspillene fra Bispemøtet og Teologisk 
nemnd, før dokumentet oversendes CPCE som Den norske kirkes høringssvar.  

 

Porvoo 

Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar saken til orientering. 

MKR 24/17 Orienteringssaker  

 
1. Innspill fra MKR til Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité 13. november 

2017: Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpen-
forbudet  
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2. Orienteringssak om flyktninger  
3. Bilaterale kontaktgrupper  
4. Tro, håp og forfølgelse II  
5. Nobelpristildelingen til ICAN (muntlig)  
6. Rapport fra COP-møte (muntlig)  
7. International Dalit Solidarity Network (IDSN) (muntlig) 

MKRs behandling: 

Ad pkt. 4: Tor B. Jørgensen og Jon Ole Martinsen (Noas) ga en orientering om Tro, håp og 
forfølgelse II, en rapport om situasjonen for konvertitter fra Iran. 

Ad pkt. 7: Meena Varna, leder av International Dalit Solidarity Network (IDSN), orienterte 
om arbeidet i denne organisasjonen.  

 

MKR-24/17 Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering.  

MKR 25/17 Referatsaker  

 
1. Protokoll fra møte i Kirkerådet 13.-15. sept. 2017  
2. Protokoll fra Samisk kirkeråd 7.-8. sept. 2017 
3. Protokoll fra rådsmøte i STL 11. oktober 2017 
4. SMM-møte 28. september 2017 
5. Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 2.-3. november 2017  
 

MKR-25/17 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar referatsakene til orientering. 

MKR 26/17 Oppnevning av medlemmer til Katolsk-luthersk 
samtalegruppe 2018-21  

MKR-26/17 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd gjenoppnevner Anne-May Grasaas, Einar Vegge og Aud V. 
Tønnessen til en ny periode i KATLUSA 2018-21.  
 

2. Mellomkirkelig råd oppnevner i tillegg Kjetil Aano som nytt medlem 2018-21. 
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MKR 27/17 Revisjon av visjonsdokumentet ‘Mer himmel på jorda’ 

 

MKRs behandling: 

Mellomkirkelig råd er enig i at det kun gjøres mindre endringer i Visjonsdokumentet på 
Kirkemøtet i 2018. 
 
Rådet kom med noen innspill som sekretariatet bes merke seg i arbeidet med en sak til 
Kirkemøtet: 
 

 Under 3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet ble det foreslått å legge til: «Kirken 
skal delta i arbeidet mot kvinneundertrykkelse og seksualisert vold». Dette er et svært 
sentralt tema, blant annet i Det lutherske verdensforbund, og et svært viktig tema for 
kirken å engasjere seg i.   
 

 Det kom videre forslag om at det i forslaget over legges til: «og ta dette inn i 
trosopplæringen».  
 

 Under 2. Dåp og trosopplæring kom det forslag om å erstatte første kulepunkt med: 
«Kirkens medlemmer opplever kirken som relevant og livsnær, og ønsker å døpe 
barna sine».  

 
 Innspill til resultatmål: Ta inn også en annen type skole/kirke-samarbeid enn 

skolegudstjenester. 
 

MKR-27/17 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd ber sekretariatet merke seg de innspillene til revisjon av 
visjonsdokumentet som kom fram i møtet. 

MKR 28/17 Oppnevning av medlemmer til Kontaktgruppa med 
Human-Etisk Forbund 2018-21 

 

MKR-28/17 Vedtak:  

 
Mellomkirkelig råd gjenoppnevner nåværende medlemmer i Kontaktgruppa mellom HEF og 
MKR for perioden 2018-21.  
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MKR 29/17 Oppnevning av kandidater til Det Norske Bibelselskap 
2018-20 

 

MKRs behandling: 

Kirkerådets direktør (Jens-Petter Johnsen) og MKRs nestleder (Harald Hauge) sitter i dag i 
representantskapet i kraft av sin funksjon. I tillegg ble følgende personer forespurt før MKRs 
novembermøte og sa seg villige til å være kandidater: 
 
Kari Lindtveit (gjenoppnevning)  
Marion Grau (ny)  
Camilla Osnes (ny)  
Ellen Aasland Reinertsen (ny)  
Kai Steffen Østensen (ny) 
 
Det ble derfor foretatt skriftlig valg. Disse fikk flest stemmer:  
 
Kari Lindtveit  
Marion Grau  
Ellen Aasland Reinertsen  
 

MKR-29/17 Vedtak:  

 
Mellomkirkelig råd anbefaler for Kirkerådet at følgende personer oppnevnes til Det Norske 
Bibelselskaps representantskap 2018 til 2020: 
 
Kirkerådets direktør (gjenoppnevning) 
Mellomkirkelig råds nestleder (gjenoppnevning) 
Kari Lindtveit (gjenoppnevning) 
Nordsamisk representant (foreslås av SKR) 
Sørsamisk representant (foreslås av SKR) 
Marion Grau (ny) 
Ellen Aasland Reinertsen (ny) 

MKR 30/17 Oppnevning av tre delegater til CPCEs 
generalforsamling 2018 og kandidater til CPCEs råd 

 

MKRs behandling: 

Det forelå til møtet to forslag til kandidater til CPCEs generalforsamling 2018: 

Eivind Nordgaard Hermstad, ung, lek, medisinerstudent og Tron Fagermoen, ordinert prest, 
førstelektor i diakoni og ekklesiologi ved MF, medlem av Teologisk nemnd. 

Etter to omganger med skriftlig avstemming fikk Eivind Nordgaard Hermstad flest stemmer.  

Tron Fagermoen var også kandidat til vara for Ulla Schmidt i CPCEs råd for neste periode. 
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MKR-30/17 Vedtak:  

1) Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet følgende delegater til CPCEs 
generalforsamling:  

 
1. Mellomkirkelig råds leder (vara: nestleder) 
2. BMs representant (oppnevnes 19. desember) 
3. Eivind Nordgaard Hermstad (vara: Tron Fagermoen) 

 
2) Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet at Tron Fagermoen fremmes som kandidat til 

vara for Ulla Schmidt i CPCEs råd for neste periode.  

MKR 31/17 Forslag på kandidat fra Den norske kirke til styret i 
KEK 2018-23 

 

MKR-31/17 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet at Andreas Henriksen Aarflot oppnevnes som Den 
norske kirkes kandidat til KEKs styre (CEC Governing Board) for perioden 2018-2023.  

MKR 32/17 Oppnevning av leder av Teologisk nemnd 2018-19 

 

MKR-32/17 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd gjenoppnevner Kristin Graff-Kallevåg som leder av Teologisk nemnd for 
siste del av mandatperioden, 2018-2019. 

MKR 33/17 Oppnevning av leder for Komiteen for internasjonale 
Spørsmål 2018-19 

 

MKR-33/17 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd oppnevner Leif Tore Michelsen til leder av KISP for perioden 2018-19.   
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MKR 34/17 Oppnevning av varamedlem til Komiteen for 
internasjonale spørsmål 2018-19 

 

MKRs behandling: 

Det forelå til møtet to forslag til varamedlemmer. Oppnevningen ble avgjort ved skriftlig 
avstemming.  

 

MKR-34/17 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd oppnevner Gina Lende til varamedlem i KISP for 2018-19.   

MKR 35/17 Prinsipper for samarbeid og fordeling av midler til 
søsterkirker og økumeniske organisasjoner 

MKRs behandling: 

Mellomkirkelig råd drøftet administrasjonens forslag til fordeling av midler i 2018 og ga sin 
tilslutning til det. Rådet støtter en økt satsing på samarbeid med søsterkirker og forslaget om å 
legge om rutinene for tildeling av støtte til bispedømmenes søsterkirkesamarbeid. 
 
Rådet merket seg at det foreslås et kutt i programstøtten til KV og LVF, og vil prioritere støtte 
til Department for Development and Mission i LVF. 
 
Når det gjelder kriterier for tildeling av støtte til søsterkirkesamarbeid, er rådet enig i at 
midlene skal brukes til å styrke relasjoner mellom Den norske kirke og søsterkirker.  
Prosjekter som får støtte, bør ta hensyn til samarbeidskirker i sårbare situasjoner, men også 
understreke gjensidigheten i relasjonene. Bispedømmene må også kunne søke om midler til 
samarbeid med andre kirker enn de tre vi har avtaler med på nasjonalt nivå. 

MKR-35/17 Vedtak:  

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

2. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet merke seg innspillene som kom fram i møtet, og 
legge fram et forslag til kriterier for støtte til søsterkirkesamarbeid på rådets møte i mars 
2018.  

MKR 36/17 Ansvarlig forvalter - Kirkelige perspektiver på økonomi, 
etikk og bærekraft 

MKRs behandling: 

Mellomkirkelig råd drøftet saken grundig ut fra de sakspapirene som er utarbeidet til 
Kirkerådet. Det var bred enighet om at disse dokumentene ikke egner seg til å legge fram for 
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Kirkemøtet uten en omfattende bearbeiding. Dette vil måtte ta tid, og rådet konkluderte derfor 
med å be Kirkerådet utsette saken til Kirkemøtet i 2019. 
  
Momenter som kom fram i samtalen: 
 

 Hensikten med saken er for uklar. Den mangler et klart fokus. 
 Det er vanskelig å finne en rød tråd i utredningen. Den bærer preg av mange ulike 

tema og et litt tilfeldige utvalg av tekster. Avgrensninger i valg av tema burde vært 
gjort klarere. 

 Det er liten sammenheng mellom utredningen og forslaget til vedtak.  
 Forslaget til vedtak henvender seg til menigheter, men det er vanskelig å se ut fra 

utredningen hvor man skal begynne å ta tak i dette temaet lokalt. 
 En slik utredning som skal legges fram for Kirkemøtet, må være så faglig solid at 

kirken blir sett på som en troverdig og relevant aktør i samfunnsdebatten. 
Utredningen, slik den nå foreligger, er ikke tilfredsstillende i så måte. 

 Saken burde i større grad tatt i bruk de ressursene som finnes hos økumeniske 
partnere, søsterkirker og Kirkens Nødhjelp.  

I tillegg til kritikk av innretningen og kvaliteten på sakspapirene, hadde MKR en rekke 
konkrete innspill som gikk mer på den innholdsmessige siden av saken og de tema den reiser, 
som rådet ber sekretariatet ta med i det videre arbeidet med en kirkemøtesak. 
 

MKR-36/17 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd er glad for at en så viktig sak blir satt på agendaen til Kirkemøtet. Dette er 
en sak av stor kirkelig og samfunnsmessig interesse, og derfor må saksdokumentene være 
godt bearbeidet og kritisk gjennomgått før saken går til Kirkemøtet for behandling.  

Etter Mellomkirkelig råds vurdering må utredningen bearbeides grundig før den legges fram 
for Kirkemøtet. Etter rådets vurdering må hensikten med og målgruppen for saken 
tydeliggjøres.  

Mellomkirkelig råd foreslår derfor at Kirkerådet utsetter saken til Kirkemøtet i 2019 og slik 
tar seg tid til en grundig bearbeiding i samråd med ulike fagmiljøer. 

MKR 37/17 Strategi for Mellomkirkelig råds engasjement for 
rettferdig fred i Palestina og Israel 2018-2020 

MKRs behandling: 

Mellomkirkelig råd drøftet det framlagte forslaget til ny strategi for arbeidet med Israel og 
Palestina, og ga i hovedsak sin tilslutning til strategien. Rådet mente at strategien på en klar 
og god måte viser rådets ulike arbeidsområder og tydeliggjør prioriteringene. 
 
Rådet foreslo en tydeliggjøring av demokratiet både i Israel og Palestina og samarbeidet med 
israelske aktører. 
 
I tilknytning til strategien vedtok rådet en uttalelse (jf. sak MKR 42/17). 
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MKR-37/17 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar Strategi for Mellomkirkelig råds engasjement for rettferdig fred i 
Palestina og Israel 2018-2020. 
 
Vedtatt mot en stemme.  

MKR 38/17 Økumeniske organisasjoner i Europa (O-sak til KM) 

MKRs behandling: 

Det ble gitt en presentasjon av det økumeniske samarbeidet i Europa, med vekt på 
Konferansen av europeiske kirker i Europa (KEK) og European Christian Environment 
Network (ECEN), Churches Commission on Migrants in Europe (CCME), Conference of 
Churches in Europe (CPCE - Leuenberg-fellesskapet) og Porvoo-fellesskapet. 
 
Rådet drøftet hvordan en orienteringssak til Kirkemøtet 2018 kan utformes: 
 

- Formålet bør være å sette Den norske kirke inn i en europeisk kontekst og skape 
stolthet og engasjement, mer enn det å gi organisasjonskunnskap. 

- Presentasjonen kan ta utgangspunkt i tema som står på dagsorden i europeisk 
økumenikk, og som oppleves som aktuelle og relevante for Kirkemøtets deltakere.  

- Gode pedagogiske grep er avgjørende for at saken skal engasjere. 
- Metodeforslag: bibelsk og inkluderende språk, plakater/veggavis, film, personifisert 

storytelling, interaksjon scene/skjerm, kahoot etc. 
- En balanse mellom tros- og etikk-dimensjonen i saker som omtales.  
- Vise fram teologiske/liturgiske/etiske «skattkister» fra disse organisasjonene. 
- Det er fint om presentasjonene til Kirkemøtet også kan brukes i andre sammenhenger, 

slik som i lokale menigheter. 
 

MKR-38/17 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd støtter forslaget om en orienteringssak på Kirkemøtet om arbeidet i de 
økumeniske organisasjoner i Europa. 

 
2. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet merke seg innspillene som kom fram i møtet i 

forberedelse av kirkemøtesaken:  

MKR 39/17 Årsplan 2018 for de sentralkirkelige rådene og avdeling 
for økumenikk og internasjonale spørsmål 

MKRs behandling: 

Mellomkirkelig råd gikk igjennom både forslaget til årsplaner for de sentralkirkelige råd og 
for avdeling for økumenikk og internasjonale spørsmål. I hovedsak var rådet tilfreds med 
begge planene og hadde kun noen få forslag til endringer. 
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I forbindelse med drøfting av årsplanene for neste år tok rådet opp situasjonen etter at 
informasjonsstøtten fra Norad har opphørt. Disse midlene har vært brukt til å utarbeide 
ressurser til lokalmenighetenes internasjonale engasjement. Heretter må dette arbeidet 
innrettes på en litt annen måte, og en må søke nærmere samarbeid med andre aktører. Dette 
kan være positivt, men Mellomkirkelig råd er opptatt av at avdeling for økumenikk og 
internasjonale spørsmål får tilstrekkelige midler til å kunne videreføre dette viktige arbeidet 
overfor menighetene. 
 
Rådet hadde også noen innspill til avdelingsplanen:  

 «Sier vi»-opplegget er ikke bare beregnet for konfirmanter, men for alle aldersgrupper. 
 Det bør klargjøres hvordan man jobber med Fasteaksjonen 
 Arbeid med klima og økende ulikheter er viktig 
 Likestilling, Act-kampanje i 2018 (samarbeid med KN) 
 Torsdager i svart  
 Kirken arbeider for likestilling og mot trakassering og seksualisert vold. 

 

MKR-39/17 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd godkjenner Årsplan for De sentralkirkelige råd 2018 med følgende 
kommentarer 
 
Nye prioritere tiltak: 
 

 Kirken arbeider for likestilling og mot trakassering og seksualisert vold. 
 Kirken bør tilstrebe en sunn undervisning om seksualitet og samliv som gir barn 

og unge utrustning til å håndtere de utfordringer de møter på dette feltet i dagens 
samfunn. 

 
Disse tiltakene plasseres under Trosopplæring og/eller Kirken engasjerer seg i samfunnet. 
(Der det er mest hensiktsmessig). 
 
Pkt. 3.4 Dette målet bør deles i to resultatmål fordi tiltakene tilhører ulike fagområder. 
 

 Arbeid med religionsdialog styrkes  
 Kirken fremmer respekt for menneskeverd og fred 

 
Planen oversendes Kirkerådet for endelig godkjenning. 
 

2. Mellomkirkelig råd ber Kirkerådet sørge for tilstrekkelige midler til avdeling for 
økumenikk og internasjonale spørsmål, slik at tiltak som rammes av bortfall av Norad-
støtten, kan videreføres på en tilfredsstillende måte. 
 

3. Mellomkirkelig råd tar Årsplan for avdeling for økumenikk og internasjonale spørsmål til 
orientering og ber sekretariatet merke seg de innspill som kom fram i møtet. 
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MKR 40/17 Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) – høringssvar 

MKRs behandling: 

Mellomkirkelig råd var i hovedsak enig i forslaget til høringssvar som legges fram for 
Kirkerådet, og har ingen forslag til endringer. Mellomkirkelig råd berømmet Kirkerådets 
sekretariat for et godt arbeid med høringssvaret. 
 
Noen momenter som kom fram i møtet:  
 
Punkt 5 – Forslag om krav om at man må ha 500 medlemmer over 15 år for å være berettiget 
støtte:  

MKR støtter utkastet til Kirkerådets høringsuttalelse med en grense på 100. Også dette vil 
kunne bidra til å sikre gjennomsiktighet og innsyn (gjennom rapportering) blant små tros- og 
livssynssamfunn.  
 
Punkt 9 – Forslag om at staten overtar kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- 
og livssynssamfunn:  

Det ble stilt spørsmål ved hvordan likebehandlingen skal sikres dersom f.eks. en kommune 
bevilger x antall millioner til å bygge en ny kirke. – Hvordan skal det da sikres likebehandling 
for andre tros- og livssynssamfunn? Kirkerådet gir sin eksplisitte tilslutning til at de andre 
samfunnene skal finansieres statlig, samtidig som man ennå ikke tar stilling til Dnks egen 
finansieringsmodell utover å vise til Kirkemøtets vedtak i 2015. Det er betenkelig at Dnk kan 
oppfattes som å gå inn for enda flere former for særbehandling.  
 
Punkt 10 – Forslag om at tilskudd til tros- og livsynssamfunn utenom Dnk skal beregnes etter 
antall medlemmer i samfunnet over 15 år:  

Det ble stilt spørsmål med om dette vil kunne ramme mindre grupper, slik som f.eks. 
pinsemenigheter og migrantmenigheter, samt finansiering av trosopplæring.  
 
Punkt 13 – Forslag om at tilskudd til oppgaver Dnk utfører på vegne av det offentlige, ikke 
skal inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.  
Oppgaver Dnk utfører for det offentlige, og om Dnk er i en særstilling.  

- Bør utdype hva som ligger i Dnks særstilling. Det er for vagt om dette er en 
videreføring av en historisk forskjellsbehandling. 

- Det er viktig å ivareta myndigheten til det lokale soknet.  
- Viktig at muligheten til å få dekket utgifter til å delta på rådsmøter i Den norske kirke 

opprettholdes.  
 
Punkt 15 – Forslag om at samfunn vil kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra 
stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet:  

Det vil være problematisk dersom vi går inn for lover som gjør det vanskelig for oss å drive 
misjonsarbeid og kirkesamarbeid med kirker i land som ikke respekterer tros- og 
livssynsfriheten. Bør vurdere alle sider av hvordan loven kan slå ut i slike tilfeller og i saker i 
«gråsonen». 
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Punkt 15 a – Forslag om andre vilkår for tilskudd 

Nok en gang ble gjennomsiktighet og rapportering holdt fram. Viktig å komme i dialog med 
små tros- og livssynssamfunn slik at de ikke kommer i en offerrolle og radikaliseres, men at 
de opprettholder kontakt med myndighetene gjennom rapportering. 
 

MKR-40/17 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd anbefaler Kirkerådet å vedta forslaget til høringssvar til ny lov om tros- 
og livssynssamfunn. 

MKR 41/17 Utsendelse av mindreårige asylsøkere fra Afghanistan 

 

MKR-41/17 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar en uttalelse (jf. sak MKR 42/17). 

MKR 42/17 Eventuelle uttalelser 

MKR-21/17 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar uttalelsene «Håp og handling for rettferdig fred» og «Norsk 
asylpolitikk og humanitære verdivalg – tvangsretur av unge afghanere en målestokk for våre 
verdivalg». 
 
Uttalelsene vedlegges protokollen.  
 
 
Neste møte i MKR: 6.-7. mars 2017 på Clarion Hotel Bastion, Oslo.  
 
 
 
Vedlegg:  
Uttalelsene «Håp og handling for rettferdig fred» og «Norsk asylpolitikk og humanitære 
verdivalg – tvangsretur av unge afghanere en målestokk for våre verdivalg». 
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