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Vedlegg 2B 

Forholdet mellom Oppdragsgiverne og Kirkens 
Nødhjelps internasjonale virksomhet. 
 

INNLEDNING 
 

Det har blitt identifisert et behov for å tydeliggjøre forholdet mellom Oppdragsgiverne og 
Kirkens Nødhjelps internasjonale virksomhet med sikte på gjensidig forsterking av 
arbeidet og øke samhandlingen. 

 

1. Kirkens Nødhjelps virksomhet i programland 

a. I tråd med KNs statutter, Prinsippdokument og Globale Strategiplan prioriterer 
Kirkens Nødhjelp kirker og kirkelige organisasjoner som samarbeidspartnere i 
programlandene. Kirkens Nødhjelp og kirken/organisasjonen samarbeider om 
å myndiggjøre fattige og utfordre de mektige og velstående innenfor de 
rammer og med den retning Kirkens Nødhjelps Globale Strategi legger. 

b. Kirkens Nødhjelps samarbeid med kirker og kirkelige organisasjoner kan skje 
bilateralt eller med økumeniske strukturer og organisasjoner. 

c. Kirkens Nødhjelp er forpliktet til å delta i nasjonale ACTAlliance Forum, men 
vil i programland også samarbeide med organisasjoner og kirker om ikke er 
medlem i ACTAlliance. 

d. Kirkens Nødhjelp vil avklare aktuelle samarbeidsformer med oppdragsgivernes 
arbeid/partnerkirke innenfor katastroferespons, langsiktig bistand og 
beslutningspåvirkning. Når slikt samarbeid etableres i programlandene, er det 
naturlig at det etableres gjensidige konsultasjoner hjemme og ute mellom 
Kirkens Nødhjelp og oppdragsgivernes arbeid med de samme kirker/kirkelige 
organisasjoner til gjensidig kvalitetsheving av arbeidet og med sikte på å 
skape synergier. 

e. Det kan etableres samarbeid om felles prosjekter/programmer mellom 
oppdragsgiver og Kirkens Nødhjelps virksomhet der dette finnes 
hensiktsmessig. 
 

2. Oppdragsgivernes forhold til ACTAlliance 

a. De norske oppdragsgivernes forhold til ACTAlliance er primært organisert 
gjennom Kirkens Nødhjelps medlemskap. 

b. Oppdragsgiverne oppmuntres til å bidra til at deres 
samarbeidskirker/organisasjoner i deres utevirksomhet og globale 
sammenslutninger søker medlemskap i ACTAlliance. Kirkens Nødhjelp kan 
bidra med veiledning og kapasitetsutvikling for disse i Kirkens Nødhjelps 
programland og for globale organisasjoner. 

c. Kirkens Nødhjelp kan samarbeide i programland med oppdragsgivernes 
partnerkirker selv om de ikke er medlem i ACTAlliance.. Kirkens Nødhjelp 



kan også inkludere disse kirkene/organisasjonene i ACT appeller knyttet til 
humanitære katastrofer.  

 

3. Spenninger mellom kirker og kirkelige organisasjoner 

I flere programland er det til tider spenninger mellom Kirkens Nødhjelps 
tradisjonelle, kirkelige samarbeidspartnere og konfesjonelle søsterkirker til 
oppdragsgivere. I slike tilfelle kan Kirkens Nødhjelp og oppdragsgiverne 
bidra til praktisk samhandling mellom partene, men ellers overlate slike 
spenninger til dertil egnede kirkelige forum. 
 

4. Kommunikasjon 

a. Kirkens Nødhjelp prioriterer i sin kommunikasjon overfor menigheter i 
Norge om arbeidet i programland å synliggjøre samarbeid med kirker og 
kirkelige organisasjoner og spesielt konfesjonelle 
søsterkirker/organisasjoner til oppdragsgivere i Norge. 

b. Kirkens Nødhjelp legger i kommunikasjonen til menigheter i Norge også 
vekt på å synliggjøre disse partneres deltagelse i økumeniske strukturer 
og organisasjoner Kirkens Nødhjelp samarbeider med. 

c. Oppdragsgiverne synliggjør i sin kommunikasjon til menigheter og 
medlemmer Kirkens Nødhjelps samarbeid med deres konfesjonelle 
søsterkirker/organisasjoner. 
 

5. Migrantmenigheter 

Det søkes særlig samarbeid om global diakoni mellom Kirkens Nødhjelp og 
migrantmenigheter innenfor oppdragsgivernes kirker og med Norges 
Kristne Råd. 
 

6. Samhandlingsstruktur 

a. Det utarbeides oversikter over Kirkens Nødhjelps bilaterale og 
multilaterale samarbeidsrelasjoner til oppdragsgiverens konfesjonelle 
søsterkirker. 

b. Oppdragsgiverne informerer Kirkens Nødhjelp om deres 
programmer/prosjekter for Global Diakoni. Denne informasjonen bør 
inneholde land, navn på samarbeidspartner, angivelse om det er en 
nasjonal eller regional organisasjon/kirke, type arbeid, norsk 
tilstedeværelse og vurdering av deres kapasitet innenfor arbeidsmåtene 
katastroferespons, langsiktig utvikling og beslutningspåvirkning. 

c. Det avholdes et årlig møte av faglig art om utearbeidet der erfaringer fra 
samarbeidet drøftes og aktuelle tema belyses. I Kirkens Nødhjelp er 
Utlandsjef kontaktpunktet og oppdragsgiverne identifiserer ansvarlig 
kontaktperson/organ. 
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