
VEDLEGG 2A TIL KIRKENS NØDHJELPS STATUTTER, § 4 
Vedtatt på Representantskapsmøtet 2016 – erstatter tidligere vedtak fra 2003 
og 2004 
 
 
Representantskapet definerer eierskapsrollen som følger: 

1. Oppdragsgiver oppnevner en sentralt plassert person som sitt medlem i 
representantskapet 

2. Protokoll fra representantskapsmøte, inkludert årsmelding og regnskap, 
sendes oppdragsgiver.  Oppdragsgiver tar denne formelt til orientering, og 
gir Kirkens Nødhjelp konstruktiv tilbakemelding.  

3. Oppdragsgiver inviterer Kirkens Nødhjelp til samtaler om aktuelle 
utfordringer i kirkens internasjonale oppdrag. 

4. Der det ligger til rette for det, utnevner menighetsråd en Kirkens 
Nødhjelp-kontakt.  
Oppdragsgiver mobiliserer til Fasteaksjonen og initierer ikke 
konkurrerende innsamlingstiltak i fastetiden.  
Kirkens Nødhjelp tilbyr menighetene ressursmateriell til Fasteaksjonen.  
Der det ligger til rette for det, gjennomføres lokalaksjonen økumenisk.  

5. Menighetene bør regelmessig gi offer til Kirkens Nødhjelp og bidra ved 
katastrofeinnsamlinger. 

 

 
 
VEDLEGG TIL KIRKENS NØDHJELPS STATUTTER § 4 
Vedtatt på representantskapsmøtet i april 2006 

 
Forventninger til organisasjoner som har OBSERVATØRSTATUS i 
Kirkens Nødhjelps Representantskap 
heretter kalt observatør 
 

1. Det forventes at observatøren oppnevner en Kirkens Nødhjelp-interessert 
person til Representantskapet, gjerne en sentralt plassert tillitsvalgt eller 
administrativ leder. 

 
2. Årsmelding/regnskap sendes observatøren. Det er ønskelig at 

observatøren årlig tar denne formelt til orientering, helst konkretisert ved 
behandling av en rapport Representantskapsmøtet gitt av observatørens 
representant i møtet. 

 
    3.  Det ønskelig at observatøren regelmessig drøfter Kirkens  
         Nødhjelp på bredt grunnlag. Hvis observatøren ønsker det,  
         forplikter Kirkens Nødhjelp seg til å delta i denne drøftingen med  
         representant for styret eller administrativ ledelse. 



 
4. Det forventes at observatøren gir kirkens Nødhjelp konstruktiv  

tilbakemelding. 
  

5. Det anses naturlig at observatøren gir generell støtte til Kirkens 
Nødhjelps  
aksjoner, f.eks. Fasteaksjonen og andre aksjoner i det offentlige rom, og 
ikke selv arrangerer konkurrerende innsamlingsaksjoner. Hvis de to 
aktørene går sammen om en aksjon, kan Kirkens Nødhjelp distribuere 
resursmateriell til observatøren etter nærmere avtale.  
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