STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP
Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av § 4 av 26. november 1993, § 5 av
25. november 1983 og 22. april 1994, § 4 av 22. november 1996, §§ 5 og 6 av 26. november 1999,
§§ 4, 5 og 6 av 26. april 2002, § 4a av 25. april 2003, §§ 4a,5 og 6b av 24. april 2004, §§ 4, 5 og 6 av
21. april 2006, §5 av 5. juni 2009, §5 av 23. mai 2014, §§ 4a, 6c av 27. mai 2016, § 4a av 1. november
2019

§1
Kirkens Nødhjelp er en selvstendig diakonal organisasjon som på oppdrag fra kristne kirker i
Norge og med grunnlag i Guds ord er forpliktet til helhjertet omsorg og innsats for det hele
mennesket i legemlig og åndelig nød.

§2
Kirkens Nødhjelp har til formål:
a.

å formidle hjelp utenfor Norge til flyktninger, katastroferammede og andre nødlidende
uten hensyn til rase, nasjonalitet, politisk oppfatning eller religion.
I særlige nødsituasjoner kan også ytes hjelp innenlands;

b.

å ta initiativ til og delta i programmer, prosjekter og prosesser som tar sikte på å
bedre levevilkår og livsstandard for befolkningsgrupper i utviklingsland,
sikre grunnleggende menneskerettigheter og bidra til fred og forsoning;

c.

å støtte kirker som trenger hjelp;

d.

å drive informasjonsarbeid i Norge om mennesker i nød, nødens årsaker,
nødlidendes menneskelige ressurser og om hvordan mennesker i Norge kan bidra til
å avhjelpe nød.
§3

Formålet søkes nådd ved:
a.

tiltak som Kirkens Nødhjelp selv setter i gang og gjennomfører

b.

tiltak i samarbeid med nasjonale kirkelig og frivillige organisasjoner hjemme og ute

c.

tiltak i samarbeid med Kirkenes Verdensråd, Det Lutherske Verdensforbund og andre
internasjonale kirkelige organisasjoner

d.

samarbeid med offentlige organer
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§ 4 Representantskapet
a.

Representantskapet består av representanter for kristne trossamfunn eller
kirkegrupperinger i Norge og er oppnevnt av disse. Oppnevningen er som følger:
Den norske kirke - 1 medlem fra hvert bispedømmeråd og
7 medlemmer valgt av Kirkemøtet
-

Nasjonale kristne organisasjoner for ungdomsarbeid og indremisjon –
Norges KFUK/KFUM - 1 medlem

-

Den Evangelisk Lutherske Frikirke -2 medlemmer

-

De Frie Evangeliske Forsamlinger -2 medlemmer

-

Det Norske Baptistsamfunn -2 medlemmer

-

Misjonskirken Norge -2 medlemmer

-

Frelsesarméen -2 medlemmer

-

Metodistkirken i Norge -2 medlemmer

-

Pinsebevegelsen i Norge -2 medlemmer

For alle oppnevnes personlig vararepresentant.
Andre kristne trossamfunn eller kirkegrupperinger i Norge kan søke om rett til å
oppnevne medlem av Representantskapet.
Paraplyorganisasjoner og økumeniske organisasjoner kan etter søknad få
observatørstatus i Representantskapet.
Observatører får talerett, men ikke forslags – og stemmerett.
Slike søknader behandles av Representantskapet etter innstilling fra styret og krever
2/3 flertall av de frammøtte for å bli vedtatt.
b.

Oppnevninger gjelder fra representantskapsmøtet med funksjonstid 4 år.

c.

Representantskapet møter én – 1 - gang i året, og for øvrig når styret finner det
nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene av Representantskapet krever det.
Innkalling til ordinært Representantskapsmøte skjer med 2 måneders frist.
Ekstraordinært møte kan innkalles med 3 ukers frist. Sakspapirer til
Representantskapet, inklusive valgkomitéens innstilling, skal være
Representantskapets medlemmer i hende minimum 3 uker før møtet. Eventuelle
forslag til vesentlige endringer av statutter skal følge innkallingen og skal også
sendes oppnevnende instans.
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d.

Representantskapet velger selv sin ordfører og varaordfører. Valget gjelder for
oppnevningsperioden på 4 år.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til
stede. Ved stemmelikhet i saker – ikke personvalg - avgjør ordførerens stemme.

e.

Representantskapet skal:
-

Velge styrets leder ved særskilt valg
Velge styre
Velge revisor og fastsette revisors honorar
Drøfte styrets årsmelding
Godkjenne revidert regnskap med årsberetning
Vedta organisasjonens prinsippdokument
Drøfte de overordnede strategiske planer som styret legger fram for
Representantskapet
Foreta statuttendringer
Velge valgkomité og valgkomitéens leder ved særskilt valg
Velge ordfører og varaordfører

f.

Representantskapets medlemmer kan fremme forslag til styret om saker en ønsker å
ta opp på Representantskapets dagsorden. Endelig forslag til dagsorden forberedes
av styret og godkjennes av Representantskapets ordfører. Representantskapet kan
med 2/3 flertall av de tilstedeværende, vedta å behandle en sak som ikke er med på
dagsorden.

g.

Styret og generalsekretær innkalles med talerett til Representantskapets møter.
Øvrige personer i staben innkalles i samråd mellom generalsekretær, styrets leder og
Representantskapets ordfører.

h.

Mistillitsforslag mot et sittende styre krever 2/3 flertall av de tilstedeværende
Representantskapsmedlemmene for å bli vedtatt.

§ 5 Styret
Kirkens Nødhjelp har et styre på 12 medlemmer; leder og 8 medlemmer valgt av
Representantskapet, 2 valgt av og blant de ansatte i Kirkens Nødhjelp og valgt leder i
Changemaker. For Changemakers valgte leder og de ansattes representanter velges 1. og
2. vararepresentant.
Styrets leder velges av Representantskapet ved særskilt valg. For øvrig konstituerer styret
seg selv på første møte etter Representantskapsmøtet. Funksjonstiden for leder er normalt 3
år fra Representantskapsmøtet t.o.m. Representantskapsmøtet. Leder kan gjenvelges 2
ganger.
Funksjonstid for styrets medlemmer er 3 år fra Representantskapsmøtet t.o.m.
Representantskapsmøtet. Funksjonstiden i styret for Changemakers valgte leder
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sammenfaller med verv i Changemaker. Hvert år trer henholdsvis 3-3-3 medlemmer ut av
styret. Uttredende styremedlemmer kan gjenvelges, men ingen kan være medlem av styret i
mer enn 9 år sammenhengende.
Trer et styremedlem ut i sin valgperiode, vil nytt medlem velges inn på neste
Representantskapsmøte for den gjenstående delen av valgperioden til det fratredende
medlemmet.
Medlem av styret kan ikke sitte i Representantskapet. Hvis et medlem av
Representantskapet blir innvalgt i styret, må nytt medlem av Representantskapet oppnevnes.
Styret er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør
lederens stemme.
Styret leder Kirkens Nødhjelps virksomhet og skal:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Legge fram forslag til statuttendringer for Representantskapet .
Legge fram styrets årsmelding og revidert regnskap med årsberetning for
Representantskapet.
Legge fram forslag til organisasjonens prinsipprogram for Representantskapet.
Vedta organisasjonens budsjetter og planer, herunder Global Strategi Plan.
Ansette generalsekretær og fastsette mandat for stillingen
Føre tilsyn med administrasjonen gjennom generalsekretær.
Styret kan i nødvendig utstrekning etablere nasjonale styrer på steder hvor det følger
av nasjonale rettsregler at det må være et nasjonalt styre for virksomheten til Kirkens
Nødhjelp. Nasjonale styrer skal være underlagt styret i Norge. Styret i Norge skal
oppnevne medlemmer av nasjonale styrer så langt dette er forenlig med nasjonale
rettsregler, og skal føre tilsyn med nasjonale styrer. Styret i Norge kan for nasjonale
styrer fastsette vedtekter, budsjetter og andre bestemmelser, inkludert om
godtgjørelse av styremedlemmer, samt delegere myndighet og oppgaver til nasjonale
styrer.

§ 6 Valgkomitéen
a.

Valgkomitéen består av 5 medlemmer valgt for representantskapsperioden av og
blant Representantskapets faste medlemmer. Representantskapet velger leder for
valgkomitéen.

b.

Valgkomitéen skal innstille kandidater på styrets leder, medlemmer til styre og
valgkomité, valgkomitéens leder, ordfører og varaordfører.

c.

Valgkomitéen legger fram prioritert innstilling på kandidater til styret. Listen
gjenspeiler det kompetansebehov som organisasjonens styre til enhver tid har. Det
skal være en rimelig fordeling mellom kandidater tilhørende Den norske kirke og
andre kirker/kirkesamfunn. Videre skal innstillingen ha en rimelig fordeling mellom
kvinner og menn, og ulike aldersgrupper.
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d.

Det kan framsettes forslag til kandidater på Representantskapets møte i tillegg til
valgkomitéens innstilling. Alle kandidater må være spurt og sagt seg villig.

§7
Generalsekretæren forestår den daglige ledelse av virksomhetene og representerer
organisasjonen utad.

§8
Styrets leder sammen med generalsekretæren forplikter Kirkens Nødhjelp med sin
underskrift. Styret kan også i spesielle tilfeller gi fullmakt til én av de to. Styret kan meddele
prokura.
§9
Endringer av statuttene gjøres med 2/3 av de frammøtte.

§ 10
Hvis Kirkens Nødhjelp skal oppløses, skal disponible midler tilfalle diakonalt formål etter
Representantskapets nærmere bestemmelse. Vedtak om oppløsning kan gjøres av
Representantskapet med 2/3 flertall av de frammøtte. Før sak om oppløsning kan behandles,
skal alle oppnevnende organer ha hatt anledning til skriftlig å uttale seg om saken, med
minimum 8 ukers svarfrist fra dato for mottatt varsel om at slik sak er reist for
Representantskapet. Innkalling til Representantskapets møte hvor slik sak skal behandles,
skal skje skriftlig med minimum 4 ukers varsel. I innkallingen skal det opplyses om at sak om
oppløsning er på møtets agenda.
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