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Innledning 

 

Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM) er en videreføring av det samarbeid som ble 

innledet mellom DNI, DNS, NMS, Kirkerådet og Bispekollegiet i 1978, med tanke på å hjelpe 

frem et større engasjement for ytre misjon i våre menigheter. Prinsipper og praktisk opplegg for 

dette ble nedfelt i innstillingen "Menighetenes misjonsengasjement". 

 

Innstillingen har vært fulgt opp gjennom regelmessige, uformelle drøftelser/kontaktmøter 

mellom partene, fra 1988 omtalt som "Kontaktforum for menighetenes misjonsengasjement". I 

1992 fikk forumet eget sekretariat og endret navn til "Kontaktforum for menighet og misjon".   

 

I et nytt fellesdokument, "Menighet og misjon" uttrykte KMM samme år et ønske om at "KMM 

bør gis en enda tydeligere status som et sentralt samarbeidsorgan" og endre navn til 

"Samarbeidsråd for Menighet og Misjon for å understreke forpliktelsen ytterligere."  

 

Dette innebærer ikke at en ønsker å utvikle en ny organisasjon, men et samarbeidsorgan som kan 

fatte vedtak som forplikter partene innenfor rammen av de retningslinjer som trekkes opp for 

rådet. 

  

Dokumentet "Menighet og Misjon" ble i 1993 behandlet og gitt tilslutning av de respektive 

samarbeidsparter. Dokumentets del 1. "Misjonsteologiske forutsetninger" uttrykker således et 

felles, teologisk grunnlag for samarbeidet. 

 

Samarbeidet bygger på vedtaket i Kirkemøtet 1993 og på vedtak i de respektive 

misjonsorganisasjoners landsstyrer i 1994. 

 

 

Vedtekter 

 

Pgf. 1: FORMÅL  

 

SMM har som sitt formål å styrke misjonsengasjementet i Den norske kirkes menigheter. 

 

Dette skal virkeliggjøres gjennom samarbeid mellom misjonsorganisasjonene og de kirkelige 

organer sentralt, regionalt og lokalt ved å: 

 

- skape bedre kommunikasjon; 

- gi løpende informasjon om planer og programmer av felles 

  interesse og drøfte konsekvenser for egen virksomhet; 

- drøfte felles tiltak og bli enige om hvordan de kan 

  gjennomføres. 

 



Pgf. 2: BASIS 

 

SMM er et samarbeidsorgan på sentralt plan. Det fatter vedtak av gjensidig forpliktende karakter 

for partene, innenfor rammen av rådets vedtekter og de vedtatte planer og budsjetter.  

 

Pgf. 3: MEDLEMSSKAP 

 

Medlem i SMM er Kirkemøtet, Bispemøtet og misjonsorganisasjoner. Medlemsskap er åpent for 

alle misjonsorganisasjoner innen Den Norske kirke, og innvilges av SMM på grunnlag av 

søknad og tilslutning til rådets vedtekter og Den Norske Kirkes bekjennelsesskrifter. 

  

SMM skal drøfte spørsmål av felles interesse med andre kristne organisasjoner som driver 

internasjonalt arbeid. Representanter for slike organisasjoner kan inviteres når SMM drøfter 

spørsmål av felles interesse. 

 

Pgf. 4: ORGANER 

 

SMM består av 2 representanter fra Kirkemøtet og 1 representant fra hver av de andre 

samarbeidspartene som faste medlemmer med stemmerett. Utover dette kan partene være 

representert ved 1-2 personer som møter uten stemmerett. 

 

SMM innstiller til ansettelse av daglig leder. Daglig leder er rådets sekretær/økonomiansvarlig. 

SMM velger leder og nestleder blant rådets faste medlemmer. Leder og nestleder fungerer for 2 

år av gangen og kan gjenvelges. Leder, nestleder, daglig leder og ytterligere ett til to valgte 

medlemmer utgjør rådets arbeidsutvalg. 

 

Pgf. 5: PLANER OG ØKONOMI 

 

SMM utarbeider strategiplaner for rådets virksomhet for 3 år av gangen. Det utarbeides årlige 

budsjetter for virksomheten. 

Budsjettet utgjøres av en fast, årlig del som fordeles likt mellom partene og utgifter som følger 

av gjennomføringen av strategiplanen som fordeles mellom partene etter en nærmere bestemt 

nøkkel.  

 

Pgf. 6: UTMELDING 

 

En samarbeidspart kan melde seg ut med 3 måneders varsel. Utmeldingen behandles i SMM. 

 

Pgf. 7: ENDRINGER AV VEDTEKTENE 

 

Endringer i vedtektenes pgf. 1-3 OG 7 krever enstemmighet i rådet og kan bare foretas etter 

intern behandling i de respektive medlemsorganisasjoner. Endringer i vedtektenes pgf. 4-6 

avgjøres av rådet selv ved simpelt flertall. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


