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Unionsstyrets rapport

Styrets rapport til DNUs 
generalforsamling 2020
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Victor Marley, Finn F. Eckhoff og Jóhann E. Jóhannsson

Menigheten ble etablert av Jesus for å være hans kropp 
– Jesu hender og føtter i verden. Menighetens oppgaver 
tar derfor utgangspunktet i det mandatet Jesus ga til sine 
disipler om å gå «og gjør alle folkeslag til disipler» Matt 
28,18-29. Forkynnelsen av det evige evangeliet i tråd 
med de tre englebudskapene i Åp 14,6-12, har derfor stått 
sentralt i våre strategier og aktiviteter disse fem årene, i 
det vi oppmuntrer mennesker til å ta imot Jesus som deres 
personlige frelser, til å forene seg med hans menighet, og 
å støtte dem idet de forbereder seg til hans snare komme. 
Vi gleder oss derfor over de 347 mennesker som har blitt 
medlemmer i løpet av perioden og over de mange tusen 
som har opplevd et møte med Jesus gjennom vår Advent-
bevegelsen i Norge i løpet av 2015-2020. 

Vi takker
Unionsleder fra 1. august 2015 til 31. juli 2017 var Reidar 
Johansen Kvinge. Han hadde allerede vært unionsleder 
fra 2010 til 2015. Styret takker Reidar for hans lederskap, 
hans evne til å samle og hans begeistring for adventbud-
skapet som var til inspirasjon og oppmuntring. Reidars kall 
til å arbeide som pastor og evangelist har alltid vært sterkt 
tilstede, og det er det kallet Reidar fulgte i 2017 da han tok 
imot oppgaven som pastor for Mjøndalen menighet. 

Vi takker også DNUs administrasjon, avdelingsledere, 
distriktslederne og pastorene for alt som er gjort for å 
utvikle menigheten og forkynne det evige evangeliet i peri-
oden 2015-2020. En spesiell takk rettes til Finn F. Eckhoff 
som går av med pensjon fra den 1. august, 2020 og som 
har tjent som organisasjonssekretær i 15 år. Rolf Andvik 
har fulført to perioder som distriktsleder for Østnorsk 
distrikt og fortjener også en takk for god og trofast tjeneste 
i den stillingen. 

Handlingsplan
Med basis i misjonsbefalingen og Syvendedags Adventist-
kirkens formål, ble det i 2015 vedtatt en handlingsplan 
med fokus på følgende områder: 

Medlemmer: Stimulere medlemmer til et levende forhold 
til Gud og begeistret engasjement i menighetens oppdrag.
Barn og unge: Hjelpe barn og unge til å bli kjent med 
Jesus, leve sammen med ham og bli utrustet til tjeneste.
Samfunn: Motivere og utruste til omsorg og samfunnsan-
svar både globalt og i nærmiljøet.
Medarbeidere: Styrke en organisasjonskultur som ivaretar 
og utvikler medarbeidere både profesjonelt og privat. 

Videre står det at DNU skal være «en pådriver for å bygge 
menigheter som er preget av åpenhet, et engasjert trosliv, 
inkluderende fellesskap og engasjement for menneskene 
rundt oss», og hvor Jesus blir løftet frem. 

Mye er gjort gjennom avdelingsarbeid slik at det ikke 
gjentas her det som kommer frem i rapportene til avde-
lingsledere. Det er likevel noen spesielle satsninger for 
hele DNU som trekkes frem her. 

• Truth Link er en Bibel studie serie som er skrevet av Ty 
Gibson og utgitt på norsk i 2016. Det er en Jesus-sen-
trert presentasjon av syvendedagsadventistenes tros-
punkter og er tiltenkt aldersgruppen 16+.

• Global Youth Day har i denne perioden blitt en fast post på 
kalenderen. Det er en populær og viktig dag som inspire-
rer og hjelper ungdommer til å gjøre noe for andre. 

• Menighetsmisjonsavdeling ble gjenopprettet i 2017.  
Dette var et strategisk grep som styret vedtok for å 
styrke DNUs støtte til lokale menigheter og pastorer. 
Kraftsenteret i Syvendedags Adventistkirken er lokal-
menigheten. Willy Aronsen har jobbet for å være en 
ressurs og støtte for lokale menigheter og pastorer, og 
en bro mellom det lokale arbeidet og DNU. 

• Alle engasjert har vært et fokus i perioden, i samsvar 
med verdensmenigheten. Tanken bak Alle engasjert er 
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å øke forståelse og begeistring for at alle medlemmer 
er del av et presteskap i menighetens tjeneste og at alle 
som er tilknyttet menigheten har en rolle. Dette er vik-
tig både i forhold til evangelisering, trivsel i menighet 
og arbeidet for at de neste generasjoner blir engasjert i 
Guds verk. 

• Adventist Senter i Oslo. Det har lenge vært et mål at 
Akersgata 74 i Oslo blir brukt i større grad til menig-
hetens utadrettete arbeid. I denne perioden har det blitt 
satt i gang en prosess for å gjøre hele bygningen i stand. 
En rekke problemer med kjelleren i Betel har vært 
krevende og arbeidet er fortsatt ikke ferdig, men det 
nærmer seg. Vi er takknemlig for økonomisk støtte for 
prosjektet som har blitt mottatt av private givere, TED og 
GC. Unionens økonomisjef har jobbet sammen med en 
byggekomite for å styre prosessen. Samtidig har det fore-
gått en prosess for å kunne etablere et såkalt «Life Hope 
Centre» i Akersgata 74 med utgangspunktet i lokalme-
nighetens visjoner og misjon. Lederteamet i Betel har 
vært aktivt med i prosessen sammen med Simon Martin 
fra divisjon, lederen for menighetsmisjonsavdeling, le-
deren for distriktet og unionslederen. Adventist Senterets 
aktiviteter startet i januar 2020. Dette ble markert med 
en markering i gudstjenesten i Betel den 7. mars, 2020. 
Blant aktivitetene som er startet er språkkurs, leksehjelp, 
kokekurs, samtalekafe og en mocktail bar for studenter. 
Delfred og Hanna Onde fra Filipinene er engasjert i Oslo 
som volontører for å hjelpe til med dette prosjektet. 

• Vesterålen. Det er innvilget at et 13. sabbatsoffer fra GC 
skal gå til et pilotprosjekt i Vesterålen. Drømmen her er 
et mini «Life Hope Centre». Pastor Kenneth Bergland le-
der arbeidet i dette området og NNDs styre tar grep for å 
skape en arbeidssituasjon som legger til rette for teamar-
beid i Vesterålen med fokus på å nå ut til mennesker med 
et «godt budskap» (Rom 10,15). Prosjektet er i oppstarts-
fasen og trenger oppbakking av DNU inn i neste periode. 
Om vi lykkes med å puste nytt liv i Adventbevegelsen 
i Vesterålen, vil det være en modell som kan brukes i 
andre områder i Norge. 

• Arendalsuka. I flere år har Arendal menighet vært 
representert i det som skjer i Arendal i uke 33 (ca. midt 
i august). Dette arrangementet har som mål å være «en 
årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, 
samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for 
debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid», 
og har langt på vei lykkes med det. I 2019 var DNU 
tilstede i samarbeid med Arendal menighet og sammen 
med ADRA og Sunnhetsbladet. I forbindelse med det 

ble det utviklet et SDA-stand-konsept som kan brukes 
på fremtidig Arendalsuker og lånes av lokale menig-
heter til lignende arrangementer. Det er viktig at vi er 
tilstede og synlig i samfunnet og at vi deltar i de aktuel-
le samtaler som foregår. 

• Fokus på det evangeliserende arbeidet. Sommer 2018 
og 2019 ble det på Newbold gjennomført et seminar om 
evangelisme ledet av Mark Finley og hans team. Offent-
lig evangelisme og systematiske oppfølging av interes-
serte mennesker er fortsatt relevant i dag. Derfor deltok 
13 av våre pastorer i opplegget. I tillegg var det en glede 
å kunne samarbeide med ØND i ansettelse av Daniel Pel 
som bruker 60 % av sin stilling i offentlig evangelisme, 
ofte i samarbeid med andre pastorer. 

• Helseprofilen har alltid vært viktig for Adventistkir-
ken. Adventistenes Helsearbeiderforening ble stiftet 
første helgen i februar 2017, da 150 helsefagutdannede 
og pastorer møttes til stiftende generalforsamling for 
SAHA. Hovedtanken var at Adventistkirken bør være 
kjent som menigheten som hjelper mennesker til et 
bedre liv.

Institusjoner
Adventistkirken i Norge har fem svært ulike institusjoner 
som bidrar hver på sin måte i det store misjonsarbeidet 
som menigheten har engasjert seg i. Institusjonene er: 
Mosserødhjemmet, Norsk Bokforlag, Skogli Helse- og 
Rehabiliteringssenter, Tyrifjord Videregående Skole og 
foreningen Kurbadet i Oslo. 

• Mosserødhjemmet har en stabil og god drift takket 
være offentlige avtaler og en dyktig stab. 

• Norsk Bokforlag har strevd med å bringe driften i 
balanse til tross for kraftige sparetiltak. Tidligere har 
studentprogrammet dekket forlagets underskudd. Men 
de siste årene har også studentprogrammet gått med 
underskudd, hovedsakelig på grunn av problemer med 
UDI. 2020 så ut til å kunne gå mye bedre, men Co-
vid-19 viruset gjør at, i skrivende stund, ser det ut til at 
hele programmet må avlyses for 2020. Dette er en krise 
for Norsk Bokforlag og veldig utfordrende for DNU. 
Både unionsstyret og forlagsstyret arbeider for å finne 
løsninger både på kort og lang sikt. 

• Skogli fremstår som et av landets beste opptrenings-
sentre og har sikret seg langsiktige avtaler. Det har 
blitt gjort store oppgraderinger av bygningsmassen i 
perioden. I 2017 fikk DNU et tilbud om å kjøpe Skogli. 

Unionsstyrets rapport
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Tilbudet ble grundig vurdert, men unionsstyret valgte 
å beholde Skogli. Skogli er en godt drevet institusjon 
som representerer Adventistkirken på en veldig positiv 
måte. Det er et godt samarbeid mellom unionen og 
Skogli, noe vi ønsker å bygge videre på. 

• Tyrifjord videregående skole. Selv om økonomien 
i de første årene i perioden var forholdsvis stabil, har 
bildet endret seg i 2019 og 2020. Færre elever enn 
forventet i 2019 og et lite SDA- kull i 2020 bidrar til 
en krevende situasjon for TVS akkurat nå. Skolens le-
derskap jobber systematisk med tiltak, både i markeds-
føring og tilbudet på TVS. Vi håper dette vil fører til 
det antallet søkere som trengs for at skolens drift skal 
kunne være i balanse. Tyrifjord videregående skole er 
et viktig fellesprosjekt for adventister i Norge. Derfor 
var det en glede å se hvordan skolen fikk samlet inn 14 
millioner kroner i 2018 til nødvendige oppgraderinger 
på skolen. Tusen takk til alle som bidro! 

• Foreningen Kurbadet. Formålet for foreningen uttryk-
kes slik i vedtektene: «Kurbadet er en ideell forening, 
opprettet for å drive med utleie av lokaler for helsetje-
nester, kurs, møter og sosiale sammenkomster og legge 
forholdene til rette for et kristent og helsefremmende 
miljø ved å tilby hybler for studenter.»

Relasjoner til andre kirker 
Adventistkirken har observatørstatus i Norges Kristne Råd 
(NKR). Det gir oss adgang til styret i NKR, religionspo-
litisk utvalg, Global info (info om bistandsarbeid), Norsk 
teologisk samtaleforum, og Flerkulturelt kirkelig nettverk. 
Hvert år samarbeider vi med Global info om globaluke 
som de siste årene har satt fokus på moderne slaveri. 
Adventistkirken var blant flere kirker som fikk verdifull 
hjelp i forbindelse med situasjonen rundt tildelingen av 
stats- og kommunetilskudd og tidsfristen for innsendingen 
av søknadene for dette. NKR ledet en koordinert respons 
som bidro til å løse saken. 

Reidar Kvinge var spesielt aktiv i relasjonsbygging til 
andre menigheter og brukte enhver anledning til å repre-
sentere Adventistkirken i ulike sammenheng. Nåværende 
unionsleder merker godt at Reidars innsats ble satt stor pris 
på blant ledere i andre frivillige organisasjoner.

Relasjoner til Generalkonferansen i  
Syvendedags Adventistkirken
DNU har et godt forhold til andre organisasjonsledd innen-
for vår egen verdensorganisasjon. Dette inkluderer andre 
unioner, vår egen divisjon (TED) og generalkonferansen. 
Blant de Skandinaviske unioner er det utviklet et spesielt 
tett samarbeid om både arrangementer og ressurser mellom 

ungdomsavdelingene. 
DNU får god støtte fra TED. Simon Martin har siden 

2017 vært ansatt i divisjonen som «discipleship coach» for 
Skandinavia og er bosatt i Norge. Simon har vært spesielt 
engasjert med prosjektene i Oslo og Vesterålen. Han har i 
tillegg deltatt på en inspirerende måte på pastorssamlinger 
og i en rekke lokale menigheter. 

TED har også bidratt med økonomisk støtte for å kunne 
gjenopprette menighetsmisjonsavdelingen.

Konsepter som Alle engasjert og evangelistiske sentere i 
byene våre, har vært lansert av generalkonferansen. DNU 
har opplevd disse tiltakene fra Generalkonferansen som 
positive innspill.  

Ordinær revisjon av DNU gjennomføres av BDO som er 
et av de store revisjonsfirmaene i Norge. I tillegg gjennom-
fører interne revisorer i SDA kontroll av mer spesifikke 
SDA-regulerte forhold. Rapportene viser en høy grad av 
harmoni med det internasjonale administrative regelverket. 

Ordinasjonssaken – likebehandling av 
kvinnelige pastorer
I perioden fra 2015 til 2020 har saken om likebehandling 
av mannlige og kvinnelige pastorer tatt mye tid både i 
DNU, TED og i Generalkonferansen. Kvinnelige pasto-
rer og ordinasjon har vært tema i en årrekke i SDA. På 
1970-tallet ble det ansatt kvinnelige pastorer i SDA, noe 
som etter hvert ble akseptert av Generalkonferansen. Te-
maet om ordinasjon av kvinnelige pastorer har imidlertid 
vært uavklart.

I 2012 valgte DNU-styret å vedta at både mannlige og 
kvinnelige pastorer skulle innsettes i tjenesten uten at 
ordet ordinasjon skulle brukes. Håpet var at saken kunne 
løses gjennom studiekommisjonen TOSC som ble nedsatt 
i 2011. Da saken kom opp til behandling i Generalkonfe-
ransens hovedforsamlingen i St. Antonio i juli 2015, førte 
vedtaket til at tingenes tilstand forble uendret etter avstem-
ningen der. 

DNU vedtok så i september 2015 at unionen ville fort-
sette å likebehandle mannlige og kvinnelige pastorer ved 
å ikke bruke ordet ordinere når de innsettes til tjeneste. 
Unionen ville dessuten slutte å bruke de kategoriene (cre-
dentials) for innrapportering av pastorene som er oppført 
i regelverket, kategorier som skiller mellom ordinerte 
(mannlige) pastorer og kvinnelige pastorer. Regelverket 
nevner spesifikt at Generalkonferansens styre kan vedta 
alternative kategorier. 
Generalkonferansens hovedstyre vedtok så i oktober 2019 
at DNU og en håndfull andre unioner skulle advares. 
Advarselen var kun begrunnet i at DNU ikke fulgte Gene-
ralkonferansens regelverk. DNU har i sin argumentasjon 
støttet seg til bibelske begrunnelser, to spesifikke SDA 

Unionsstyrets rapport
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grunnleggende trospunkter, samt et prinsipp som er en in-
tegrert del av Generalkonferansens regelverk. Argumenta-
sjonen for DNUs standpunktet er redegjort for i anken som 
DNU sendte til Generalkonferansen i februar 2020. 
GC ADMIN inviterte DNU ADMIN til en video-samtale 
om anken den 25. februar. Anken ble så behandlet i Gene-
ralkonferansens ADCOM (nærmere 60 medlemmer) den 
17. mars hvor den ble lest opp i sin helhet. Dokumentet 
var ikke sendt ut på forhånd til medlemmene. DNU hadde 
bedt om å få delta i møtet for å legge fram saken. Dette ble 
avvist av Generalkonferansens ledelse. Svaret fra General-
konferansen om resultatet av behandlingen i GC ADCOM 
ble mottatt av ADMIN den 24. mars. Ingen i GC ADCOM 
hadde stilt spørsmål knyttet til anken. Ingen framsatte 
forslag om å vedta noen endring i saken. Den framlagte 
bibelske argumentasjonen i anken ble ikke vurdert om den 
var holdbar og relevant som bevis i saken. Advarselen blir 
dermed stående uforandret uten at noen avstemning for 
eller mot opprettholdelse av advarselen fant sted. DNUs 
ADMIN har valgt å sende en henvendelse til Generalkon-
feransen hvor det bes om at DNUs anke blir oversendt til 
Generalkonferansens bibelske forsknings avdeling (Bibli-
cal Research Institute) for at de kan foreta en evaluering av 
de framlagte bibelske argumentene i DNUs anke.

Organisering av DNU
På generalforsamlingen i 2015 ble det vedtatt følgende:

Unionsstyret anmodes om å sette ned en komite i løpet 
av 2015 som i kommende 5-årsperiode vurderer om 
den organisasjonsform vi har i Norge i dag er den mest 
hensiktsmessige for å nå vår organisasjons målsetning.
• Komitéen bør på et fritt grunnlag vurdere om 

alternative organisasjonsformer kan være mer 
hensiktsmessige.

• Komitéen samarbeider med divisjonen, unionen, 
distriktene og menighetene med det formål å få til 
et forslag som kan legges fram senest på unionens 
og distriktenes generalforsamlinger i 2020.

Organisasjonskomiteens rapport og fremtidig organisering 
av DNU er en egen sak i generalforsamlingen, men styret 
takker komiteen for det gode og grundig arbeid som har blitt 
lagt ned. I tillegg til de praktiske forslag som kommer frem, 
bygger komiteens rapport på viktige prinsipper som vi vil 
trekke frem her og anbefaler at den nye styre jobber for. 

Vi trekker frem følgende prinsipper fra rapporten:
• Syvendedags Adventistkirken i Norge må organiseres 

på en slik måte at vi i fellesskap kan utføre vår oppgave 
mest mulig effektivt.

• Det viktigste arbeidet i Syvendedags Adventistkirken i 
Norge finner sted i de lokale menighetene.

• Den norske union, og eventuelle distrikter, er ressursle-
verandører og service- og kompetansesenter som skal 
dekke lokalmenighetenes behov.

• Jesus jobbet overfor enkeltmennesker. Han arbeidet 
personlig og lokalt.

• Vi bør vektlegge det alminnelige presteskapet, dvs. at 
enhver kristen – lek eller lærd – er en representant for 
Gud i sitt nærmiljø. Den lokale menigheten er det ånde-
lige hjemmet vi får tilhøre, og det er den lokale menig-
heten som må legge planer for hvordan oppgaven som 
Guds representanter skal fremmes og spres til andre.

• Unionens prioriterte oppgave er å være en viktig ressurs i 
å utdanne og utruste lederne i de lokale menighetene.

Rapporten er delt i tre: 1) administrative forslag uavhengig 
av organisasjonsform; 2) Organisasjonsstruktur; 3) Imple-
mentering. Noen forslag i del 1 av rapporten er naturlig å 
trekke inn som en del av planene for det nye styre i arbei-
det med handlingsplanen. For eksempel, å bygge evange-
listisk kompetanse som kan komme lokale menigheter til 
gode, og at det jobbes i team der det er mulig. I forhold til 
spesielle satsninger er det viktig at den lokale menigheten 
sikres større innflytelse på langtidsplanen til unionen. Et 
tettere nordisk samarbeid er også et positivt innspill. Andre 
forslag i del 1 er mer komplekse og trenger en mer omfat-
tende bearbeidelse av det kommende styret før implemen-
tering kan vurderes. 

Detaljene om denne saken presenteres i sakspapirene og 
har blitt belyst av både organisasjonsrapporten og rappor-
ten som analyserte de personalmessige og økonomiske 
konsekvenser av forslagene. 

Styret takker alle som har bidratt til prosessen som 
legger et godt grunnlag for avgjørelsene som må tas under 
generalforsamlingen. 

Bemanning
I løpet av perioden 2015-2019 har vi hatt en økning i 
antallet årsverk fra 57 ved utgangen av 2015, til 61 ved 
utgangen av 2019.

Simon Martin ble ansatt 1. november 2017. Han regnes 
med blant de ansatte i DNU, men TED refunderer lønns- 
og personalkostnadene for ham.

Fordeling av DNUs kostnad for arbeidskraft i perioden 
er ca. 45% i sentrale enheter (DNU, NBI, HC, SABU, samt 
støtte til deltidsstilling ADRA og to stillinger på NBF) og 
ca. 55% i distriktene (ØND, VND og NND). Noen pastorer 
i stillinger i unionen har i tillegg også menighetsansvar i 
lokale menigheter.

Et sykefravær i perioden på under 3 % i snitt, er svært 
tilfredsstillende og vitner om både god helse og høy moti-
vasjon hos våre medarbeidere.
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Misjonsarbeidere lagt til hvile 
Under generalforsamlingen vil vi minnes de av våre 
misjonsarbeidere som er lagt til hvile i denne perioden. Vi 
minnes dem i takknemlighet til Gud for den tjeneste disse 
medarbeiderne utførte, og vi lyser fred over deres gode 
minne. 

Medlemstrender
Vi gleder oss over at 347 personer er døpt og opptatt som 
medlemmer i vår menighet i årene 2015-2019. Dette er 
positivt i forhold til gjennomsnitt for perioder siden 1995 
som har vært 332 per femårsperiode. Styret takker trofaste 
medlemmer, pastorer, avdelingsledere og ledere for det 
målrettete misjonsarbeidet som er gjort. 

I denne femårsperioden har Norge blitt mer flerkultu-
relt og det er reflektert i våre menigheter. 180 adventister 
fra utlandet har flyttet sitt menighetsbrev til en norsk 
adventistmenighet. Det evangeliserende arbeidet som er 
gjort, sammen med integrering av adventister fra utlandet, 
har resultert i at medlemstallet i DNU har vokst fra 4516 
den 1. januar 2015 til 4535 den 31. desember 2019. 

Disse tallene gir oss grunn til å tro at vi kan lykkes med 
evangelisering. Dagens kultur gjør det utfordrende, men 
et systematisk arbeid gjennomført av hele menigheten 
vil velsignes og vi ser at Den hellige ånd kan og vil lede 
mennesker til våre kirker. Vi ser også at en god integrering 
av nye landsmenn kan bli avgjørende for fremtiden i flere 
av våre menigheter. 

 

 

 
 

Fremtiden 
Hva med fremtiden? Hvilke spesielle muligheter og utfor-
dringer står vi overfor? Hva bør det jobbes videre med av 
den nye administrasjonen og nytt styre? 

Vi trekker frem følgende punkter som vi tror vil være 
viktig å inkludere i det strategiske arbeidet i kommende 
periode:

• Misjon. Hvordan forkynner vi evangeliet i dag? Som 
organisasjonskomiteens rapport understreker skjer 
evangelisme primært lokalt og på det personlige plan. 
Derfor trenger vi å involvere flere. Alle engasjert har 
vært et godt slagord som understreker dette. Men vi må 
utvikle dette konseptet slik at mange flere medlemmer 
forstår og er begeistret for sin rolle i Adventbevegelsen. 
Unionens arbeid må bidra til en slik utvikling gjennom, 
for eksempel, dynamiske og fleksible ressurser og pro-
grammer, og at det legges til rette for at inspirerte og 
lokale ideer blir støttet.

• Fostre og bevare. Statistikken viser at 4 av 10 som 
blir medlemmer av en Syvendedags Adventistkirke, vil 
forlate menigheten. Dette gjelder for hele verden, også 
Norge. GCs avdeling for statistikk har gjort grundige 
kvalitative og kvantitative undersøkelser som viser 
at de fleste av de som forlater menigheten gjør det på 
grunn av konflikt og mangel på gode relasjoner. At det-
te stemmer også i Norge er belyst av Kjell Aune i hans 
DMin oppgave fra 2005. Sunne felleskap og sterke 
relasjoner hjelpe mennesker å vokse i det åndelige og 
bidrar til at en menighet vokser. En verdibasert tilnær-
ming til menighetens liv og arbeid vil være nødvendig 
om vi skal kunne fostre og bevare våre medlemmer og 
andre som er knyttet til menighetene våre. 

Unionsstyrets rapport

Årstall Ansatte Årsverk Kvinner Menn Sykefravær

2015 80 57 24 56 1,9 %

2016 81 60 23 58 3,5 %

2017 81 58 24 57 2,7 %

2018 80 60 25 55 2,1 %

2019 75 61 23 52 1,6 %

Fordeling av årsverk

Årstall DNU ØND VND NND Total

2015 26,8 17,3 8,5 4,8 57,4

2016 27,7 19,5 7,7 5 59,9

2017 27,4 18,7 7,5 4,7 58,3

2018 29,1* 18,8 7,4 4,6 59,9

2019 29,3* 20,1 7,4 4,3 61,1

* Inkluderer 1,6 årsverk finansiert av TED og fondsmidler.
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• Den flerkulturelle menigheten. Som medlemsstatis-
tikkene viser vil det være nødvendig å jobbe strate-
gisk for å lykkes med en integrering av medlemmer 
som kommer fra andre land/kulturer. Det er viktig at 
disse gruppene føler at de er fullverdige medlemmer 
av menigheten her i Norge og ikke bare gjester. Disse 
gruppene utgjør et viktig potensial for menighetsvekst 
og vil være til berikelse i møte med en fleksibel og åpen 
menighet.. 

• Samhold. En trussel for Adventbevegelsen i Norge er 
at det vokser frem partier i menigheten som fører til 
polarisering. Interne diskusjoner og uenigheter tapper 
energi fra menigheten på alle nivåer. Tendensen til 
å engasjere seg i kritikk av hverandre og å «vinne» 
argumenter, gjør at vi ikke makter å være tro mot Guds 
kall om å være utadrettet og fokusert på å gjøre noe for 
andre mennesker i den siste tid. Det nye styret bør ar-
beide for at det etableres fora for samtaler og relasjons-
bygging og at det  dyrkes fram en motkultur hvor det 

MEDLEMS- OG DÅPSSTATISTIKK SDA-DNU 2000-2019

Årstall 01.01 Døpt/oppt. Tilflyttet Fraflyttet Døde Utmeldt 31.12 Økning/nedgang

2000 5002 44 109 -104 -88 -31 4932 -70

2001 4932 58 108 -106 -98 -26 4868 -64

2002 4868 78 90 -100 -98 -27 4811 -57

2003 4811 56 142 -132 -87 -31 4759 -52

2004 4759 37 161 -151 -92 -17 4697 -62

2005 4697 82 101 -96 -66 -21 4697 0

2006 4697 69 96 -89 -70 -23 4680 -17

2007 4680 90 95 -89 -88 -32 4656 -24

2008 4656 81 499 -471 -89 -23 4653 -3

2009 4653 64 81 -70 -87 -34 4607 -46

2010 4607 70 107 -91 -85 -17 4591 -16

2011 4591 62 107 -86 -76 -28 4570 -21

2012 4570 72 108 -79 -85 -33 4553 -17

2013 4553 57 75 -66 -76 -13 4530 -23

2014 4530 60 115 -94 -71 -24 4516 -14

2015 4516 92 107 -79 -52 -28 4556 40

2016 4556 61 108 -94 -58 -29 4544 -12

2017 4544 77 83 -68 -73 -28 4535 -9

2018 4535 54 97 -77 -49 -24 4536 1

2019 4536 63 103 -57 -85 -25 4535 -1
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fostres forståelse og respekt slik at vi kan være trofaste 
overfor Guds kall til menigheten i denne tiden. 

• Miljø. Mennesker er forvaltere av det Gud har skapt. 
Sabbaten er en påminnelse og feiring av at vi tjener 
Skaperen og at alt vi har er gitt av ham. Om menig-
heten skal være troverdig må vi ta miljøsaken på alvor. 
Til tross for konspirasjonsteorier som har vokst opp i 
forhold til FN og miljøet, må vi forholde oss til det Gud 
forventer av sitt folk. Vi er forvaltere og det bør reflek-
teres i hvordan vi arbeider fremover. 

• Norsk Bokforlag. NBF er i en sårbar økonomisk situ-
asjon som kan bety at unionsstyret må gjøre noen van-
skelige, men nødvendige valg fremover. Koronaviruset 
har ytterligere bidratt til å gjøre situasjonen vanskelige-
re ved at studentprogrammet har måttet avlyses i 2020. 

• Tyrifjord videregående skole. TVS er kanskje den 
viktigste misjonsmarken vi har i DNU. Vi tror at skolen 
er en viktig åndelig og sosial arena for tenåringer, selv 
om elevtallet er lavt akkurat nå. DNU har i denne peri-
oden hatt TVS som et viktig satsningsområde og vi vil 
fortsette å prioritere skolen.  

• Tiende. Menighetens arbeid er helt avhengig av at vi 
er trofaste i forhold til tiende og gaver. De siste årene 
har vi sett at tienden ikke har økt i takt med konsum-
prisindeksen og lønnsøkningen. Om denne utviklingen 
fortsetter vil styret bli tvunget til vanskelige kutt som 
vil påvirke negativt vår evangelisering og lokale me-
nigheter. Det må jobbes for å se inn i årsakene til denne 
utviklingen og utarbeide en strategi for å øke inntekte-
ne. 

Covid-19
Pandemien Covid-19 kom plutselig på oss i mars 2020. 
Det var i flere uker ikke mulig å samles i kirkene og 
skolene våre måtte holde stengt. Administrasjonens første 
prioritet var at våre medlemmer, ansatte og andre knyttet 
til vår virksomhet skulle være så trygge som mulig. Men i 
slike tider spiller menigheten fortsatt en rolle. Kirkebygg 
stenges, men ikke menigheten. Styre takker alle frivillige 
medlemmer og ledere for innsatsen i en krevende tid. Vi 
vil også rose våre pastorer og andre ansatte for måten de 
omstilte seg raskt og effektivt. 

I skrivende stund er det fortsatt usikkerhet om hvor lenge 
situasjonen vil vare. Generalforsamlingen er utsatt og det 
foreslås elektronisk valg slik at det nye teamet og styre kan 
komme i gang med sitt arbeid. Det er fortsatt uklart hva 
de økonomiske konsekvensene for kirken vil bli. Derfor 
tar styret en forsiktig tilnærming til ansettelser. Adminis-
trasjonen vurderer forskjellige andre sparetiltak som kan 
gjennomføres når situasjonen for kirken blir avklart. 

Når det er sagt, er det slik at menighetens oppgave 
forandres ikke. Vi skal forkynne evangeliet i vår tid. Styret 
opplever at våre medlemmer er samlet om dette målet. 
Dette er vårt felles kall og styret takker for trofasthet og 
støtte i vanskelige og usikre tider.

Takk 
Takk til alle som er med til å bidra til å bygge sterke og 
kjærlighetsfulle lokalmenigheter. Unionsstyrets oppgave 
er å samordne bruken av ressurser og være pådriver for det 
evangeliserende arbeidet. Men på mange måter så skjer det 
aller viktigste i de lokale menighetene. Det er rørende å se 
det enorme arbeidet som gjøres over hele landet av frivillig 
og ansatte. Tusen takk! 

Unionsstyrets rapport
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Økonomisjefens rapport
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Jóhann E. Jóhannsson, økonomisjef og forvaltningssekretær

Innledning
Syvendedags Adventistkirkens hovedoppgave gjennom ti-
den har vært å formidle frelsen i Jesus Kristus fra en gene-
rasjon til den neste, inntil Jesus kommer igjen. «Gå derfor 
og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og 
Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt 
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager 
inntil verdens ende». Matt. 28:19-20.

Vi som medlemmer er en del av dette oppdraget og kan 
bidra med våre nådegaver og de økonomiske midler Gud 
ha velsignet oss med. Økonomi og økonomiske ressurser er 
ikke et mål i seg selv for vårt kirkesamfunn, men sammen 
med de menneskelige ressursene vi har til rådighet, er det 
et nødvendig middel til å nå målene. Denne rapporten gir 
en oversikt over de økonomiske midler organisasjonen har 
mottatt i perioden 2015 – 2019 og hvordan midlene er blitt 
forvaltet.

Generelt om årsregnskapene
I resultatregnskapet føres regnskapene for unionen og de 
tre distriktene som selvstendige avdelinger, mens balansen 
er felles. Totalregnskapet rapporteres til og godkjennes av 
unionsstyret og sendes samlet til offentlige myndigheter. 
SDA-DNU skal ifølge regnskapsloven utarbeide konsern-
regnskap med SDA-DNU som morselskap med følgende 
datterselskaper: Syvendedags Adventistkirken – Eien-
domsforeningen (SDA-EF), Syvendedags Adventistkirkens 
barne- og ungdomsforening (SABU), Norsk Bokforlag AS, 
Studentprogrammet Norsk Bokforlag, Tyrifjord videregå-
ende skole, Vestre Rud eiendom, Kurbadet, Skogli Helse- 
og Rehabiliteringssenter A/S og Skogli Eiendom A/S.

Driftsregnskapet
Inntekter
Virksomhetens hovedinntektskilde er tienden som står for 
81% av inntektene. Øvrige inntekter er bevilgninger fra 
GC/TED, spesielle gaver, avdelings- og eiendomsinntekter, 

offentlige tilskudd (statstilskudd og MVA-kompensasjon), 
samt arv og større gaver. Disse står for de resterende 19% 
av inntekten.

Tienden
Tienden danner grunnlaget for det arbeid som utføres i uni-
onen og distriktene. I tidligere år har tienden fulgt lønnsut-
viklingen i Norge, selv om medlemstallet har gått nedover, 
men de siste årene trenden snudd litt.

I løpet av denne perioden har tienden hatt en gjennom-
snittlig økning på 2,71% per år, som er litt lavere enn den 
generelle lønnsutviklingen i landet i samme periode. Dette 
har skapt budsjettmessige utfordringer som administra-
sjonen og styret har forsøkt å løse med omorganisering av 
deler av virksomheten og innsparinger.

ØND har 64% av medlemsmassen og 69% av tienden 
kommer derfra. Dette betyr ikke at det er større trofasthet 
blant medlemmene i ØND i forhold til VND og NND, 
men det avspeiler sannsynligvis at det er i dette distriktet 
unionskontoret og Adventistkirkens institusjoner ligger.



RappoRteR 2015-2020 11

Temalinje

Tienden har hatt en brutto økning på 10,83% i denne 
perioden, mens tiendeinngang per medlem har økt med 
11,34%.

Gaver
I tillegg til tienden mottar organisasjonen gaver til forskjel-
lige formål i Norge og i utlandet.

Detaljert oversikt over tiende og gaver i perioden er ved-
lagt denne rapporten.

MVA-refusjon
Momskompensasjonsordning for ideelle virksomheter, som 
ble innført i 2010, fortsatte i perioden. Unionen, distrikte-

ne, menighetene, SABU, med flere, nyter godt av denne 
ordningen. Innvilget beløp har vært rundt 82% av søknads-
beløpet etter avkortning. Regjeringen har som mål at mom-
skompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner skal 
fullfinansieres. Grafen viser mottatt MVA-kompensasjon i 
unionen og distriktene i løpet av perioden.

I tillegg har menighetene og andre enheter mottatt til 
sammen 4.132.216 i løpet av perioden.

Driftskostnader
Kostnad for arbeidskraft er organisasjonens største utgift-
spost og har i gjennomsnitt i perioden stått for 75-80% 
av driftsutgiftene. Andre driftskostnader, som står for de 
resterende 20 – 25% av kostnadene, er administrasjon og 
kontor, avdelingsarbeid, bevilgninger, bladutgivelser og 
eiendomsutgifter.

Antall ansatte både sentralt og i distriktene har ligget på 
omtrent samme nivå igjennom de siste 15 år, med mindre 
variasjoner mellom årene. Dette på tross av at med-
lemstallet har gått nedover. De siste årene har det vært 
vanskelig å utarbeide budsjetter i balanse. Det arbeides 

Økonomisjefens rapport
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med å effektivisere virksomheten, redusere antall ansatte 
ved naturlig avgang, og gjennomføre andre innsparings-
tiltak slik at organisasjonens utgifter blir innenfor de 
økonomiske rammene, samt for å gi rom for satsning på 
nye områder.

Vi er privilegert og velsignet med å ha en flott gruppe 
dedikerte medarbeidere, som ønsker å arbeide for Guds sak 
i forskjellige grener av arbeidet. Det er ønskelig å fortsette 
mest mulig av det gode arbeid som gjøres i dag, samt å 
satse mer på utadrettet arbeid, men det kreves økonomiske 
og menneskelige ressurser for å gjennomføre dette.

Driftsresultat og utbetalinger på sustentation
På den ekstraordinære generalforsamlingen i 2008 ble det 
besluttet at organisasjonen skulle ha et driftsresultat som 
tilsvarte utbetalinger på sustentation (den gamle pensjons-
ordningen). Utbetalinger på sustentation går direkte over 
balansen, mens justering av framtidig pensjonsforpliktelse 
bokføres som kapitalkostnad i driftsregnskapet. Økonomi-
en er langt mer sammensatt enn bare å måle driftsresultatet 
mot sustentation, men det er like fullt viktig å ha dette 
som mål for å hindre at organisasjonens arbeidskapital og 
likviditet svekkes. I 2019 ble driftsresultatet kr 6,5 millio-
ner, i 2018 kr 4.8 millioner, i 2017 kr 7.7 millioner, i 2016 

kr 29.8 millioner (kr 4.5 millioner etter spesielle gaver og 
arv), og i 2015 kr. 2.7 millioner.

Utgifter til den gamle sustentation-ordningen er på vei ned-
over. Utbetalingene på kr 5.6 millioner i 2015 var i 2019 
redusert til kr 4.2 millioner. Prognosen for 2020 er rundt kr 
4.0 millioner.

Langsiktig pensjonsgjeld for den gamle sustentation-ord-
ningen har hatt denne utviklingen i perioden:

Økonomisjefens rapport
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Parallelt med at kostnadene for den gamle sustentatio n-
ordningen går nedover, har Adventistkirken opparbeidet en 
ytelsesbasert pensjonsordning for alle nåværende ansatte 
i Storebrand. Innbetalingene til denne ordningen har vært 
rimelig stabile i perioden. 

Finansinntekter
Den lave rentenivået i Norge medfører lav avkastning på 
våre bankinnskudd. En del av finansinntektene er renter av 
lån til våre institusjoner og noen få menigheter.

Finanskostnader
Den viktigste finanskostnaden er intern renteberegning av 
pensjonsgjelden i sustentation-ordningen.

Arbeidskapital
Arbeidskapital er ifølge divisjonens policy definert som 
omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Det anbefales at 
arbeidskapital er minst summen av bundet egenkapital 
(fondskapital) og 30% av de årlige driftsutgiftene. Forhol-
det skal helst være over 100%.

Likviditet
Likviditet defineres ifølge policy som bankinnskudd, 
investeringer og liknende i forhold til kortsiktig gjeld og 
bundet egenkapital (fondskapital). Forholdet skal helst 
være over 100 %.

Revisjon
Regnskapene for årene som endte 31. desember, 2019, 
2018, 2017, 2016 og 2015 er revidert av revisjonsfirmaet 
BDO og godkjent av unionsstyret.

Reviderte årsregnskaper med resultatregnskap og balan-
se for perioden 2015 – 2019 er vedlagt denne rapporten.

Evangelisme og utadrettet arbeid
I de årlige budsjettene avsettes det årlig rundt kr 2,0 millio-
ner til unionens og distriktenes evangelismefond. Unionen 
bruker sine midler til produksjon av materiell, til nasjonale 
evangeliske kampanjer, tv-sendinger og andre evangeliske 
prosjekter. Distriktsstyrene bevilger sine midler hovedsa-
kelig til evangeliske tiltak i de lokale menighetene, samt 
landsdekkende kampanjer til for eks. Norsk Bibelinstitutt. 
I tillegg til dette bidrar de lokale menighetene med både 
økonomiske og menneskelige ressurser.

Den beste løsningen for å få budsjettet i balanse, er å satse 
på utadrettet arbeid som vinner sjeler for Guds rike. Det er 
midler på unionens og distriktenes evangelismefond som 
kan bidra til å iverksette nye tiltak. I handlingsplanen for 
de neste 5 årene er det viktig å fokusere på misjon og ut-
adrettet arbeid, hvor det er nytenkning og satsning på nye 
områder. Det kan bety at det må være villighet til å avslutte 
noen prosjekter som ikke bidrar til vekst og fokusere på 
tiltak som gjør det.

IT og teknologiske løsninger
I løpet av perioden har unionen implementert forskjellige 
teknologiske løsninger og programvarer for å forenkle og 
effektivisere denne delen av virksomheten. Det gjelder 
bruk av organisasjonens elektroniske arkiveringssystem, 
full implementering av teknologiske løsninger for papirløst 
regnskap, elektroniske overføringer av tiende og gaver, nye 
websider, samt integrering og bruk av dagens elektroniske 
kommunikasjonskanaler. Arbeidet på disse områdene er 
blitt modernisert og effektiviserer systemer og prosesser og 
reduserer manuelt arbeid. I løpet av 2019 og 2020 har det 

Økonomisjefens rapport
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vært arbeidet med outsourcing av store deler av unionens 
IT-systemer til eksterne tilbydere, en prosess som planleg-
ges fullført i løpet av vinteren 2020/2021.

13. Sabbats Offer 2017 og 2020
Unionen mottok i 2017 kr 3.4 millioner, en del av 13. 
Sabbatsofferet, til arbeidet med et nytt evangelisk senter 
i Betel menighet i Akersgata 74, Oslo. Unionen vil i 2. 
kvartal 2020 motta en del av 13. Sabbatsofferet øremerket 
til nybrottsarbeid i Vesterålen i NND.

TVS – landsinnsamling 2016-2018
Unionsstyret vedtok våren 2016 å gi Tyrifjord videregåen-
de skole tillatelse til å starte landsdekkende innsamlings-
aksjon for skolen i perioden 1. oktober 2016 til 31. oktober 
2018. Midler gitt til aksjonen skulle brukes til vedlikehold 
og oppgradering av skolens bygninger, inventar og områ-
det rundt skolen. Innsamlingskomiteen satte et høyt mål 
på kr 14.3 millioner og ved innsamlingens slutt var målet 
nådd med kr 14.356.828. Gavene/bevilgningene fordeles 
slik: private kr 5.377.909; menigheter kr 3.211.508; org./
bedrifter kr 767.411 og unionen/distriktene kr 5.000.000. 
Det er i ettertid kommet noen flere gaver til formålet. Dette 
ble et stort løft for skolen og skolens økonomi.

Norsk Bokforlag AS og  
Studentprogrammet Norsk Bokforlag
Norsk Bokforlag AS har i flere år slitt med negativt 
driftsresultat. Det er flere og sammensatte grunner til dette, 
et samspill av eksterne og interne faktorer. Det har ikke 
lyktes å bringe forlagets regnskap i balanse. Unionen, 
som eier, har i løpet av perioden 2015 – 2019 bevilget til 
sammen kr 5.850.000 til Norsk Bokforlag AS, i gjennom-
snitt kr 1.170.000 per år (2015 – kr 1.500.000; 2016 – kr 
700.000; 2017 kr 500.000; 2018 kr 1.500.000 og for 2019 
kr 1.650.000). Dette kommer i tillegg til unionens vanlige 
drift og har tæret på unionens reserver.

Forlagets ledelse og styre hadde tatt grep slik at økono-
mien skulle gå i balanse i 2020. Studentprogrammet, som 
er den største inntektskilden, hadde fått 73 studenter god-
kjent til sommerens program og alt lå til rette for et godt år. 
Men på grunn av Korona-pandemien måtte årets student-
program avlyses. Dette får store økonomiske konsekvenser 
for forlaget i 2020.

Forlagets økonomi har vært et tilbakevendende tema på 
unionsstyremøtene og styret har nå fattet vedtak om forla-
gets og Studentprogrammets framtid. Norsk Bokforlag AS 
skal omorganiseres og virksomheten forenkles. Foreningen 
Norsk Bokforlag etableres og forlagets kjernevirksomhet for 
Adventistkirken overføres til den nye foreningen. Student-
programmet Norsk Bokforlag skilles ut til en egen forening 

og programmets framtid må utredes. Omorganiser ingen skal 
skje i løpet av sommeren/høsten 2020.

Nytt Misjon- og mediesenter
Det arbeides også med etableringen av et nytt Misjon- og 
mediesenter hvor det blir større samhandling mellom 
Norsk Bibelinstitutt, medieavdelingen/Hope Channel og 
foreningen Norsk Bokforlag. Det nye senteret skal være et 
ressurssenter for Adventistkirkens avdelinger og menig-
heter, samt en viktig del av Kirkens utadrettede arbeid.

Økonomiavdelingen
Økonomisjefen har primært økonomiansvar for Syvende-
dags Adventistkirken – Den norske union (SDA-DNU) og 
de tre distriktene (ØND, VND og NND), samt Kurbadet 
i Oslo. Økonomisjefen leder unionens økonomiavdeling 
som i tillegg til å føre organisasjonens regnskaper, også er 
lønnings- og regnskapskontor for Norsk Bokforlag A/S, 
Studentprogrammet Norsk Bokforlag, ADRA Norge, Kur-
badet, SDA-Eiendomsforeningen, SABU, menighetssko-
lene, barnehagene, samt noen menigheter og andre mindre 
enheter. Avdelingen er også ansvarlig for eiendomsforvalt-
ning og forsikring, samt revisjon av menighetenes regn-
skaper. I tillegg håndterer avdelingen en del administrative 
oppgaver og rutiner ved kontoret.

Forvaltning
Adventistkirkens avdeling for forvaltning fokuserer primært 
på undervisning og formidler informasjon om hvordan med-
lemmenes forvaltning av økonomiske ressurser kan bidra 
til økt trofasthet og giverglede til Guds verk. I perioden har 
det vært skrevet en rekke artikler om tiende og gaver i våre 
blader, og ved gudstjenester og seminarer har det vært holdt 
taler og kurs om temaet flere steder i landet.

I tillegg til tienden er det behov for andre midler til 
verkets vedlikehold og framgang. Vi mottar fra tid til an-
nen testamentariske gaver som bidrar til nybrottsarbeid og 
vedlikehold av det arbeid som utføres. Det er stort behov 
for at flere tenker på Guds sak i sine testamenter og det 
planlegges enda større fokus på dette i kommende periode.

Takk
Jeg vil benytte anledningen til å takke for et meget godt 
samarbeid med mine medarbeidere i administrasjonen, i 
økonomiavdelingen og ellers i organisasjonen. Takk til 
unionsstyret og ledelsene og institusjonsstyrene for god 
innsats og samarbeid.

Medlemmene takkes for trofasthet og giverglede. Og 
Gud takkes for hans velsignelser og trofasthet i tiden som 
har gått. Han vil også lede sitt verk i tiden framover.
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Konklusjon
Syvendedags Adventistkirken i Norge kan se tilbake på 
en rimelig god økonomisk utvikling i perioden, selv om 
medlemstallet har stått på stedet hvil de siste årene. Ved 

fortsatt jevn tiendeinngang og trofasthet i regulære- og tes-
tamentariske gaver, ligger alt til rette for at Kirkens arbeid 
i kommende periode kan fortsette på en god måte.

Økonomisjefens rapport
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Resultatregnskap 2015

DNU ØND VND NND Totalt
DRIFTSINNTEKTER
Tiendeinntekter distrikter 0 35 724 730 12 112 914 4 784 539 52 622 184
Tiendeinntekter union 5 262 218 0 0 0 5 262 218
Tiendeprosenter -1 052 444 -5 715 957 -1 938 066 -765 526 -9 471 993
Bevilgninger GC/TED 2 372 113 0 0 0 2 372 113
Spesielle inntekter/gaver 2 157 657 480 915 122 395 14 297 2 775 265
Avdelingsarbeid inntekter 3 210 406 88 588 11 200 5 910 3 316 104
Eiendommer inntekter 192 000 439 096 237 960 409 771 1 278 827
Bevilgninger/arv/statstilskudd 1 436 311 2 315 898 945 197 456 215 5 153 621
Sum driftsinntekter 13 578 261 33 333 271 11 491 600 4 905 206 63 308 338

DRIFTSKOSTNADER
Kostnad for arbeidskraft 20 878 411 15 090 950 6 216 032 4 059 958 46 245 352
Admin./gen. utg. kontor 1 929 504 41 066 88 362 7 473 2 066 405
Andre adm. og generelle utgifter 1 572 180 581 049 316 390 123 300 2 592 918
Avdelingsutgifter 235 492 0 0 0 235 492
Norsk Bibelinstitutt utg. 874 389 0 0 0 874 389
Menighetsarbeid utgifter 3 363 171 356 48 396 98 006 321 120
Bladutgivelse - utgifter 0 830 924 329 369 159 588 1 319 881
Hope Channel 767 742 0 0 0 767 742
Bevilgninger 1 210 722 314 349 108 000 27 000 1 660 071
Admin./generelle utgifter 40 197 0 0 0 40 197
Avdelingsarbeid utgifter 2 453 945 0 0 0 2 453 945
Eiendommer utgifter 120 640 186 204 56 110 106 649 469 603
Avskriv. inventar/utstyr 551 588 87 095 45 150 31 706 715 539
Avskrivninger boliger 0 0 0 0 0
Bevilgninger 381 039 234 000 146 000 46 000 807 039
Sum driftskostnader 31 019 212 17 536 992 7 353 809 4 659 679 60 569 692

Driftsresultat -17 440 951 15 796 278 4 137 791 245 527 2 738 646

FINANSINNTEKTER / -KOSTNADER 
Finansinntekter 2 027 510 0 0 0 2 027 510
Finanskostnader 1 859 268 0 0 933 1 860 201
Resultat av finansposter 168 242 0 0 -933 167 309

Resultat før kapital og overføringer -17 272 708 15 796 278 4 137 791 244 594 2 905 956

FONDSINNTEKTER / -UTGIFTER
Fondsinntekter 1 790 089 329 522 81 905 59 212 2 260 729
Fondsutgifter 4 282 949 1 596 172 1 293 501 798 334 7 970 956
Sum fondsposter -2 492 859 -1 266 650 -1 211 596 -739 122 -5 710 227

OVERFØRINGER
Overføringer mellom enheter 17 984 925 -15 183 010 -3 088 793 286 879 0
Sum overføringer mellom enheter 17 984 925 -15 183 010 -3 088 793 286 879 0

KAPITALINNTEKTER / -UTGIFTER
Kapitalinntekter 144 771 0 0 0 144 771
Kapitalutgifter -3 818 781 0 0 23 400 -3 795 381
Sum kapitalposter 3 963 552 0 0 -23 400 3 940 152

Årsoverskudd / -underskudd 2 182 909 -653 382 -162 597 -231 049 1 135 881
 

OVERF. T/F BUNDET FONDSKAPITAL
Overf. t/f bund. fondskapital -2 380 902 -756 484 -993 800 -290 538 -4 421 724
Overf. t/f fri egenkapital 5 331 553 103 102 831 202 59 489 5 557 604
Sum overføringer 2 950 651 -653 382 -162 597 -231 049 1 135 880
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Resultatregnskap 2016

DNU ØND VND NND Totalt
DRIFTSINNTEKTER
Tiendeinntekter distrikter 0 36 952 223 13 114 296 4 911 890 54 978 408
Tiendeinntekter union 5 497 841 0 0 0 5 497 841
Tiendeprosenter -1 099 568 -5 912 356 -2 098 287 -785 902 -9 896 113
Bevilgninger GC/TED 2 303 085 0 0 0 2 303 085
Spesielle inntekter/gaver 2 592 669 667 769 135 892 240 252 3 636 582
Avdelingsarbeid inntekter 2 978 700 19 738 15 384 4 210 3 018 032
Eiendommer inntekter 192 000 420 441 160 633 409 737 1 182 811
Bevilgninger/arv/statstilskudd 26 866 332 2 352 328 966 412 474 687 30 659 759
Sum driftsinntekter 39 331 059 34 500 143 12 294 330 5 254 873 91 380 404

DRIFTSKOSTNADER
Kostnad for arbeidskraft 21 318 946 16 551 243 6 172 734 4 491 820 48 534 743
Admin./gen. utg. kontor 1 701 561 34 356 84 015 5 463 1 825 395
Andre adm. og generelle utgifter 661 503 334 354 161 390 78 496 1 235 743
Avdelingsutgifter 160 991 0 0 0 160 991
Norsk Bibelinstitutt utg. 605 254 0 0 0 605 254
Menighetsarbeid utgifter 3 506 267 967 148 117 117 637 537 228
Bladutgivelse - utgifter 0 831 537 329 618 159 684 1 320 839
Hope Channel 614 599 0 0 0 614 599
Bevilgninger 1 598 542 433 459 192 000 83 000 2 307 001
Admin./generelle utgifter 8 885 0 0 0 8 885
Avdelingsarbeid utgifter 2 390 605 0 0 0 2 390 605
Eiendommer utgifter 152 954 106 886 54 713 142 431 456 983
Avskriv. inventar/utstyr 578 662 115 005 59 438 39 273 792 379
Avskrivninger boliger 0 0 0 0 0
Bevilgninger 359 169 234 000 146 000 46 000 785 169
Sum driftskostnader 30 155 177 18 908 805 7 348 025 5 163 803 61 575 812

Driftsresultat 9 175 881 15 591 338 4 946 304 91 069 29 804 592

FINANSINNTEKTER / -KOSTNADER  
Finansinntekter 1 967 934 0 0 0 1 967 934
Finanskostnader 1 648 175 0 0 60 1 648 235
Resultat av finansposter 319 760 0 0 -60 319 700

Resultat før kapital og overføringer 9 495 641 15 591 338 4 946 304 91 009 30 124 292

FONDSINNTEKTER / -UTGIFTER
Fondsinntekter 802 068 130 527 143 038 125 206 1 200 839
Fondsutgifter 2 127 760 4 058 172 610 914 715 868 7 512 714
Sum fondsposter -1 325 692 -3 927 645 -467 876 -590 662 -6 311 875

OVERFØRINGER
Overføringer mellom enheter 18 730 436 -15 704 695 -3 344 145 318 404 0
Sum overføringer mellom enheter 18 730 436 -15 704 695 -2 331 560 303 976 0

KAPITALINNTEKTER / -UTGIFTER
Kapitalinntekter 108 255 0 4 457 194 0 4 565 449
Kapitalutgifter -2 673 287 0 0 29 250 -2 644 037
Sum kapitalposter 2 781 541 0 4 457 194 -29 250 7 209 485

Årsoverskudd / -underskudd 29 681 926 -4 041 002 6 604 063 -224 927 31 021 902
 

OVERF. T/F BUNDET FONDSKAPITAL
Overf. t/f bund. fondskapital 25 049 340 -3 253 916 4 325 395 151 435 26 272 254
Overf. t/f fri egenkapital 4 632 586 -787 086 1 266 083 -361 934 4 749 648
Sum overføringer 29 681 926 -4 041 002 5 591 477 -210 499 31 021 902

Økonomisjefens rapport
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Resultatregnskap 2017

DNU ØND VND NND Totalt
DRIFTSINNTEKTER
Tiendeinntekter distrikter 0 38 523 137 12 337 495 5 002 910 55 863 541
Tiendeinntekter union 5 586 354 0 0 0 5 586 354
Tiendeprosenter -1 117 271 -6 163 702 -1 973 999 -800 466 -10 055 437
Bevilgninger GC/TED 2 398 499 0 0 0 2 398 499
Spesielle inntekter/gaver 2 527 153 379 842 127 405 110 030 3 144 429
Avdelingsarbeid inntekter 3 136 223 17 999 25 369 1 680 3 181 270
Eiendommer inntekter 192 000 264 822 60 976 387 634 905 432
Bevilgninger/arv/statstilskudd 1 798 516 2 562 933 1 023 360 513 504 5 898 313
Sum driftsinntekter 14 521 474 35 585 031 11 600 604 5 215 292 66 922 401

DRIFTSKOSTNADER
Kostnad for arbeidskraft 21 563 643 15 108 977 6 215 374 4 001 477 46 889 470
Admin./gen. utg. kontor 1 612 643 29 415 85 954 7 228 1 735 240
Andre adm. og generelle utgifter 739 383 490 616 217 049 75 376 1 522 424
Avdelingsutgifter 93 670 0 0 0 93 670
Norsk Bibelinstitutt utg. 644 043 0 0 0 644 043
Menighetsarbeid utgifter 1 853 309 869 211 983 83 262 606 968
Bladutgivelse - utgifter 0 837 461 339 536 133 333 1 310 329
Hope Channel 585 883 0 0 0 585 883
Bevilgninger 1 784 025 0 108 000 27 000 1 919 025
Admin./generelle utgifter 43 863 0 99 002 225 530 368 395
Avdelingsarbeid utgifter 2 596 591 0 0 0 2 596 591
Eiendommer utgifter 192 646 55 943 24 045 174 770 447 404
Avskriv. inventar/utstyr 499 722 114 526 52 637 38 010 704 894
Avskrivninger boliger 0 0 0 0 0
Bevilgninger 384 439 234 000 146 000 46 000 810 439
Sum driftskostnader 30 742 403 17 180 807 7 499 579 4 811 986 60 234 774

Driftsresultat -16 220 929 18 404 224 4 101 025 403 307 6 687 627

FINANSINNTEKTER / -KOSTNADER  
Finansinntekter 1 988 612 33 679 0 0 2 022 291
Finanskostnader 1 433 252 0 0 0 1 433 252
Resultat av finansposter 555 360 33 679 0 0 589 039

Resultat før kapital og overføringer -15 665 569 18 437 903 4 101 025 403 307 7 276 666

FONDSINNTEKTER / -UTGIFTER
Fondsinntekter 1 487 721 238 072 120 647 5 801 1 852 241
Fondsutgifter 2 624 620 1 294 991 386 913 1 233 131 5 539 655
Sum fondsposter -1 136 900 -1 056 919 -266 266 -1 227 330 -3 687 414

OVERFØRINGER
Overføringer mellom enheter 19 197 431 -16 372 333 -3 146 061 320 963 0
Sum overføringer mellom enheter 19 197 431 -16 372 333 -3 146 061 320 963 0

KAPITALINNTEKTER / -UTGIFTER
Kapitalinntekter 72 406 2 589 737 3 391 406 0 6 053 549
Kapitalutgifter -3 763 086 0 0 0 -3 763 086
Sum kapitalposter 3 835 493 2 589 737 3 391 406 0 9 816 635

Årsoverskudd / -underskudd 6 230 455 3 598 388 4 080 104 -503 060 13 405 887
 

OVERF. T/F BUNDET FONDSKAPITAL
Overf. t/f bund. fondskapital 19 373 2 169 300 3 450 140 -810 620 4 828 194
Overf. t/f fri egenkapital 6 211 082 1 429 087 629 965 307 559 8 577 693
Sum overføringer 6 230 455 3 598 388 4 080 104 -503 060 13 405 887
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Resultatregnskap 2018

DNU ØND VND NND Totalt
DRIFTSINNTEKTER
Tiendeinntekter distrikter 0 39 275 822 12 908 114 4 968 765 57 152 700
Tiendeinntekter union 5 715 270 0 0 0 5 715 270
Tiendeprosenter -1 143 054 -6 284 132 -2 065 298 -795 002 -10 287 486
Bevilgninger GC/TED 2 431 502 0 0 0 2 431 502
Spesielle inntekter/gaver 3 321 963 410 767 122 634 25 308 3 880 673
Avdelingsarbeid inntekter 3 419 374 15 321 22 428 7 938 3 465 060
Eiendommer inntekter 432 000 396 618 0 433 767 1 262 385
Bevilgninger/arv/statstilskudd 1 957 040 4 060 625 1 042 997 500 447 7 561 109
Sum driftsinntekter 16 134 095 37 875 022 12 030 874 5 141 222 71 181 214

DRIFTSKOSTNADER
Kostnad for arbeidskraft 22 610 377 16 744 257 6 432 123 4 179 057 49 965 815
Admin./gen. utg. kontor 2 062 849 32 378 92 419 15 794 2 203 440
Andre adm. og generelle utgifter 2 090 731 239 052 130 691 77 943 2 538 417
Avdelingsutgifter 128 587 0 0 0 128 587
Norsk Bibelinstitutt utg. 954 073 0 0 0 954 073
Menighetsarbeid utgifter 1 578 332 005 170 864 142 214 646 661
Bladutgivelse - utgifter 0 840 646 341 512 131 351 1 313 509

624 471 0 0 0 624 471
Bevilgninger 2 813 542 0 134 000 33 500 2 981 042
Admin./generelle utgifter 22 833 0 0 0 22 833
Avdelingsarbeid utgifter 2 832 064 25 561 0 0 2 857 625
Eiendommer utgifter 166 245 76 807 0 181 968 425 020
Avskriv. inventar/utstyr 654 198 142 306 58 920 38 288 893 712
Avskrivninger boliger 0 0 0 0 0
Bevilgninger 374 527 234 000 146 000 46 000 800 527
Sum driftskostnader 35 336 074 18 667 013 7 506 530 4 846 116 66 355 732

Driftsresultat -19 201 979 19 208 009 4 524 345 295 107 4 825 482

FINANSINNTEKTER / -KOSTNADER  
Finansinntekter 2 015 221 25 885 0 0 2 041 106
Finanskostnader 1 406 100 0 0 0 1 406 100
Resultat av finansposter 609 122 25 885 0 0 635 006

Resultat før kapital og overføringer -18 592 857 19 233 894 4 524 345 295 107 5 460 488

FONDSINNTEKTER / -UTGIFTER
Fondsinntekter 1 263 272 258 015 120 882 299 877 1 942 047
Fondsutgifter 4 937 699 3 879 467 2 338 250 1 180 844 12 336 260
Sum fondsposter -3 674 427 -3 621 452 -2 217 367 -880 967 -10 394 213

OVERFØRINGER
Overføringer mellom enheter 20 182 341 -16 892 224 -3 550 650 260 533 0
Sum overføringer mellom enheter 20 182 341 -16 892 224 -3 550 650 260 533 0

KAPITALINNTEKTER / -UTGIFTER
Kapitalinntekter 3 759 303 3 804 695 0 0 7 563 998
Kapitalutgifter -1 856 273 2 819 447 0 0 963 174
Sum kapitalposter 5 615 576 985 248 0 0 6 600 823

Årsoverskudd / -underskudd 3 530 633 -294 534 -1 243 673 -325 327 1 667 099
 

OVERF. T/F BUNDET FONDSKAPITAL
Overf. t/f bund. fondskapital 711 381 546 948 -2 272 837 -453 921 -1 468 429
Overf. t/f fri egenkapital 2 819 252 -841 483 1 029 164 128 594 3 135 528
Sum overføringer 3 530 633 -294 534 -1 243 673 -325 327 1 667 099

Økonomisjefens rapport
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Resultatregnskap 2019

DNU ØND VND NND Totalt
DRIFTSINNTEKTER
Tiendeinntekter distrikter 0 40 129 141 13 167 364 5 024 663 58 321 168
Tiendeinntekter union 5 832 117 0 0 0 5 832 117
Tiendeprosenter -1 166 423 -6 420 663 -2 106 778 -803 946 -10 497 810
Bevilgninger GC/TED 2 499 653 0 0 0 2 499 653
Spesielle inntekter/gaver 3 043 832 382 810 119 345 21 942 3 567 929
Avdelingsarbeid inntekter 3 329 964 7 155 21 195 3 450 3 361 764
Eiendommer inntekter 432 000 409 218 0 447 343 1 288 561
Bevilgninger/arv/statstilskudd 3 219 477 2 651 969 1 068 626 501 601 7 441 673
Sum driftsinntekter 17 190 618 37 159 630 12 269 752 5 195 053 71 815 054

DRIFTSKOSTNADER
Kostnad for arbeidskraft 22 486 597 17 359 500 6 687 860 4 281 894 50 815 851
Admin./gen. utg. kontor 1 563 142 34 828 95 380 9 295 1 702 645
Andre adm. og generelle utgifter 756 917 455 908 252 389 66 248 1 531 463
Avdelingsutgifter 101 000 0 0 0 101 000
Norsk Bibelinstitutt utg. 1 004 437 0 0 0 1 004 437
Menighetsarbeid utgifter 6 547 291 335 180 846 113 757 592 486
Bladutgivelse - utgifter 0 738 300 235 400 96 300 1 070 000

479 960 0 0 0 479 960
Bevilgninger 2 959 199 7 500 150 000 37 500 3 154 199
Admin./generelle utgifter 72 836 0 0 2 600 75 436
Avdelingsarbeid utgifter 2 599 732 0 0 0 2 599 732
Eiendommer utgifter 270 502 68 338 0 165 134 503 974
Avskriv. inventar/utstyr 651 337 144 591 52 306 40 502 888 735
Avskrivninger boliger 0 0 0 0 0
Bevilgninger 400 075 234 000 146 000 46 000 826 075
Sum driftskostnader 33 352 279 19 334 301 7 800 181 4 859 230 65 345 991

Driftsresultat -16 161 661 17 825 329 4 469 571 335 823 6 469 063

FINANSINNTEKTER / -KOSTNADER  
Finansinntekter 2 143 591 0 0 0 2 143 591
Finanskostnader 1 166 473 0 0 0 1 166 473
Resultat av finansposter 977 118 0 0 0 977 118

Resultat før kapital og overføringer -15 184 543 17 825 329 4 469 571 335 823 7 446 181

FONDSINNTEKTER / -UTGIFTER
Fondsinntekter 1 208 388 250 166 133 979 38 176 1 630 709
Fondsutgifter 4 617 454 1 524 892 3 384 880 464 155 9 991 381
Sum fondsposter -3 409 066 -1 274 726 -3 250 901 -425 979 -8 360 672

OVERFØRINGER
Overføringer mellom enheter 20 166 510 -17 054 885 -3 489 352 377 727 0
Sum overføringer mellom enheter 20 166 510 -17 054 885 -3 489 352 377 727 0

KAPITALINNTEKTER / -UTGIFTER
Kapitalinntekter 214 916 7 530 1 998 1 999 226 443
Kapitalutgifter -3 445 643 9 2 2 -3 445 630
Sum kapitalposter 3 660 559 7 521 1 996 1 997 3 672 073

Årsoverskudd / -underskudd 5 233 460 -496 760 -2 268 685 289 567 2 757 581
 

OVERF. T/F BUNDET FONDSKAPITAL
Overf. t/f bund. fondskapital -663 359 -491 637 -2 925 901 29 970 -4 050 927
Overf. t/f fri egenkapital 5 896 819 -5 123 657 216 259 597 6 808 508
Sum overføringer 5 233 460 -496 760 -2 268 685 289 567 2 757 581
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BALANSE 31. DESEMBER 2019 - 31. DESEMBER 2015 

EIENDELER Total Total Total Total Total
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Inventar, utstyr og transportmidler 1 532 451 1 840 031 1 701 182 1 559 014 2 177 273
Sum varige driftsmidler 1 532 451 1 840 031 1 701 182 1 559 014 2 177 273

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Aksjer i egne organisasjoner 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000
Investeringer i aksjer i andre organisasjoner 440 188 440 188 440 188 440 188 440 188
Tilgodehavende lån - langsiktig 52 806 503 51 325 646 49 566 099 47 253 151 45 132 216
Forskuddsbetalt husleie/lån 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 58 446 691 56 965 834 55 206 287 52 893 339 50 772 404

Investeringer
Kortsiktige finansinvesteringer 0 0 0 0 0
Sum kortsiktige finansinvesteringer 0 0 0 0 0

Sum anleggsmidler 59 979 143 58 805 864 56 907 469 54 452 352 52 949 677

OMLØPSMIDLER
Fordringer og investeringer
Tilgodehavende lån - kortsiktig 880 635 665 846 833 148 762 980 808 007
Kortsiktige fordringer 2 971 928 3 000 191 3 187 007 3 272 607 2 805 852
Forsk.bet./påløpte inntekter 5 729 960 5 464 292 7 223 836 5 810 072 5 737 494
Investeringer, markedsbaserte aksjer 18 722 621 18 521 936 18 622 598 22 204 712 649 577
Sum fordringer og investeringer 28 305 144 27 652 265 29 866 588 32 050 371 10 000 931

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kontanter, bank og lignende 54 013 063 57 038 379 57 808 820 51 810 685 47 085 237
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 54 013 063 57 038 379 57 808 820 51 810 685 47 085 237
Sum omløpsmidler 82 318 206 84 690 644 87 675 407 83 861 057 57 086 168

SUM EIENDELER 142 297 349 143 496 509 144 582 876 138 313 409 110 035 845

EIENDELER Total Total Total Total Total
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

OPPTJENT EGENKAPITAL
Bundet egenkapital 58 134 167 62 185 094 63 653 522 58 825 328 32 553 074
Fri egenkapital – tiendemidler -22 821 352 -29 629 860 -32 765 388 -41 343 081 -34 589 834
Fri egenkapital – ikke tiendemidler 90 124 896 94 827 202 98 331 163 104 038 001 95 527 395
Pensjonsforpliktelse -45 705 468 -50 715 354 -54 080 466 -59 645 135 -63 255 684
Investert i anleggsmidler 1 532 451 1 840 031 1 701 182 1 559 014 2 177 273
Sum egenkapital 81 264 694 78 507 113 76 840 014 63 434 126 32 412 224

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser - langsiktig 41 571 643 46 286 661 49 296 741 54 244 823 57 721 074
Sum avsetning for forpliktelser 41 571 643 46 286 661 49 296 741 54 244 823 57 721 074

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner  - langsiktig 0 0 0 0 132 500
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 132 500

Kortsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser - kortsiktig 4 133 825 4 428 693 4 783 725 5 400 312 5 534 010
Gjeld til kredittinsitusjoner - kortsiktig 0 0 0 136 620 199 250
Leverandørgjeld 552 022 504 847 744 871 1 102 131 727 516
Skattetrekk og andre trekk 1 465 715 1 418 773 1 326 263 1 392 214 1 376 689
Skyldige offentlige avgifter 1 521 705 1 470 672 1 375 520 1 394 085 1 379 602
Forvaltningsfond 9 112 167 356 166 585 164 860 162 755
Kortsiktig gjeld 6 768 595 5 707 184 5 181 855 6 312 200 5 956 159
Annen kortsiktig gjeld 5 010 038 5 005 210 4 867 302 4 732 038 4 434 066
Sum kortsiktig gjeld 19 461 012 18 702 735 18 446 122 20 634 460 19 770 048
Sum gjeld 61 032 655 64 989 396 67 742 863 74 879 283 77 623 621
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 142 297 349 143 496 509 144 582 876 138 313 409 110 035 845

Økonomisjefens rapport
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Tiendeinngangen 2015-2019

Østnorsk distrikt 2015 2016 + / - 2017 + / - 2018 + / -  2019 + / -   2015/2019

Asker/Bærum  99 960  136 947 37,0 %  133 000 -2,9 %  83 500 -37,2 %  99 100 18,7 % -0,9 %

Mjøndalen  3 849 092  3 731 419 -3,1 %  3 766 065 0,9 %  3 852 279 2,3 %  3 891 544 1,0 % 1,1 %

Jessheim  296 832  310 602 4,6 %  264 671 -14,8 %  290 634 9,8 %  381 531 31,3 % 28,5 %

Elverum  51 245  39 320 -23,3 %  34 990 -11,0 %  52 220 49,2 %  47 840 -8,4 % -6,6 %

Fredrikstad  1 435 924  1 481 208 3,2 %  1 648 559 11,3 %  1 402 368 -14,9 %  1 583 474 12,9 % 10,3 %

Gjøvik  394 358  438 126 11,1 %  499 946 14,1 %  554 503 10,9 %  491 891 -11,3 % 24,7 %

Gudbrandsdalen  108 356  101 810 -6,0 %  99 240 -2,5 %  87 654 -11,7 %  79 916 -8,8 % -26,2 %

Halden  176 947  222 030 25,5 %  185 592 -16,4 %  244 444 31,7 %  187 328 -23,4 % 5,9 %

Hamar  324 050  309 978 -4,3 %  394 262 27,2 %  287 603 -27,1 %  343 939 19,6 % 6,1 %

Hønefoss  1 192 841  1 423 909 19,4 %  1 579 956 11,0 %  1 468 958 -7,0 %  1 632 554 11,1 % 36,9 %

Kongsberg  570 428  598 447 4,9 %  679 365 13,5 %  617 280 -9,1 %  696 798 12,9 % 22,2 %

Larvik  636 200  637 472 0,2 %  770 981 20,9 %  778 025 0,9 %  810 113 4,1 % 27,3 %

Lillehammer  2 271 467  2 235 585 -1,6 %  2 230 008 -0,2 %  2 301 496 3,2 %  2 183 384 -5,1 % -3,9 %

Hadeland  163 827  307 240 87,5 %  310 615 1,1 %  320 011 3,0 %  319 915 0,0 % 95,3 %

Nesna  114 981  162 498 41,3 %  139 503 -14,2 %  156 346 12,1 %  175 406 12,2 % 52,6 %

Mosjøen  142 426  157 689 10,7 %  142 816 -9,4 %  245 564 71,9 %  198 081 -19,3 % 39,1 %

Moss  2 266 532  1 937 781 -14,5 %  2 121 779 9,5 %  2 145 531 1,1 %  2 124 201 -1,0 % -6,3 %

Mysen  1 234 590  1 202 180 -2,6 %  1 045 338 -13,0 %  1 083 580 3,7 %  1 349 369 24,5 % 9,3 %

Namdal  114 208  134 053 17,4 %  149 760 11,7 %  171 664 14,6 %  182 231 6,2 % 59,6 %

Notodden  271 341  241 710 -10,9 %  266 557 10,3 %  323 019 21,2 %  -   -100,0 % -100,0 %

Betel  3 015 993  3 208 130 6,4 %  2 988 427 -6,8 %  2 915 964 -2,4 %  3 150 716 8,1 % 4,5 %

Cornelius  521 708  552 785 6,0 %  589 820 6,7 %  638 844 8,3 %  616 360 -3,5 % 18,1 %

Ulsrud  2 418 700  2 467 330 2,0 %  2 937 800 19,1 %  3 087 051 5,1 %  2 922 820 -5,3 % 20,8 %

Sandefjord  2 344 077  2 538 681 8,3 %  2 516 627 -0,9 %  2 600 378 3,3 %  2 651 623 2,0 % 13,1 %

Sandnessjøen  35 396  38 775 9,5 %  32 950 -15,0 %  38 590 17,1 %  72 025 86,6 % 103,5 %

Sarpsborg  302 136  353 568 17,0 %  344 708 -2,5 %  481 844 39,8 %  492 061 2,1 % 62,9 %

Sauherad  1 250 087  1 371 887 9,7 %  1 850 602 34,9 %  1 688 549 -8,8 %  1 923 185 13,9 % 53,8 %

Grenland  1 045 040  1 281 457 22,6 %  1 320 648 3,1 %  1 324 612 0,3 %  1 164 289 -12,1 % 11,4 %

Skotselv  1 288 637  1 247 226 -3,2 %  1 266 079 1,5 %  1 325 940 4,7 %  1 311 537 -1,1 % 1,8 %

Strømmen  700 448  727 769 3,9 %  674 266 -7,4 %  838 472 24,4 %  912 943 8,9 % 30,3 %

Trondheim  1 000 115  907 323 -9,3 %  960 534 5,9 %  980 746 2,1 %  938 849 -4,3 % -6,1 %

Tyrifjord  4 022 289  4 213 943 4,8 %  4 474 643 6,2 %  4 664 420 4,2 %  4 857 138 4,1 % 20,8 %

Tønsberg  1 616 323  1 717 891 6,3 %  1 632 197 -5,0 %  1 623 416 -0,5 %  1 719 974 5,9 % 6,4 %

Distriktsmenighet ØND  51 329  69 176 34,8 %  55 723 -19,4 %  12 207 -78,1 %  147 000 1104,2 % 186,4 %

Diverse ØND  396 846  446 279 12,5 %  415 109 -7,0 %  588 112 41,7 %  470 007 -20,1 % 18,4 %

ØND totalt  35 724 730  36 952 223 3,4 %  38 523 137 4,3 %  39 275 822 2,0 %  40 129 141 2,2 % 12,3 %
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Vestnorsk distrikt 2015 2016 + / - 2017 + / - 2018 + / -  2019 + / -   2015/2019

Arendal  961 699  882 746 -8,2 %  972 856 10,2 %  1 002 758 3,1 %  1 001 644 -0,1 % 4,2 %

Bergen  3 776 950  4 089 865 8,3 %  3 873 156 -5,3 %  3 809 420 -1,6 %  3 871 932 1,6 % 2,5 %

Eidså  209 609  237 581 13,3 %  198 382 -16,5 %  215 432 8,6 %  222 489 3,3 % 6,1 %

Flekkefjord  201 840  389 993 93,2 %  162 280 -58,4 %  173 749 7,1 %  186 350 7,3 % -7,7 %

Førde gruppe  101 923  141 623 39,0 %  76 259 -46,2 %  38 996 -48,9 %  49 000 25,7 % -51,9 %

Haugesund  969 190  946 295 -2,4 %  805 843 -14,8 %  1 023 991 27,1 %  938 126 -8,4 % -3,2 %

Kristiansand  814 593  983 739 20,8 %  1 080 680 9,9 %  1 060 295 -1,9 %  1 058 295 -0,2 % 29,9 %

Mandal  735 988  835 516 13,5 %  640 988 -23,3 %  792 034 23,6 %  890 756 12,5 % 21,0 %

Molde  335 365  535 434 59,7 %  567 842 6,1 %  554 070 -2,4 %  721 192 30,2 % 115,0 %

Sandnes  1 622 830  1 537 624 -5,3 %  1 501 424 -2,4 %  1 733 915 15,5 %  1 580 871 -8,8 % -2,6 %

Sør-Karmøy  400 253  424 068 6,0 %  398 623 -6,0 %  394 667 -1,0 %  428 690 8,6 % 7,1 %

Stavanger  1 237 368  1 310 614 5,9 %  1 338 936 2,2 %  1 187 057 -11,3 %  1 164 529 -1,9 % -5,9 %

Ålesund  485 369  533 271 9,9 %  468 001 -12,2 %  483 823 3,4 %  529 282 9,4 % 9,0 %

Distriktsmenighet VND  41 440  96 033 131,7 %  74 635 -22,3 %  106 950 43,3 %  103 220 -3,5 % 149,1 %

Diverse VND  218 498  169 893 -22,2 %  177 591 4,5 %  330 957 86,4 %  420 988 27,2 % 92,7 %

VND totalt  12 112 914  13 114 296 8,3 %  12 337 495 -5,9 %  12 908 114 4,6 %  13 167 364 2,0 % 8,7 %

Nordnorsk distrikt 2015 2016 + / - 2017 + / - 2018 + / -  2019 + / -   2015/2019

Alta  155 128  136 826 -11,8 %  170 695 24,8 %  138 657 -18,8 %  213 680 54,1 % 37,7 %

Bodø  128 887  48 361 -62,5 %  493 052 919,5 %  227 253 -53,9 %  318 022 39,9 % 146,7 %

Bø  521 875  579 742 11,1 %  615 935 6,2 %  613 424 -0,4 %  449 521 -26,7 % -13,9 %

Melbu  187 935  229 968 22,4 %  158 991 -30,9 %  183 152 15,2 %  200 327 9,4 % 6,6 %

Hammerfest  107 276  149 718 39,6 %  123 424 -17,6 %  163 217 32,2 %  223 935 37,2 % 108,7 %

Harstad  360 179  367 652 2,1 %  304 784 -17,1 %  326 763 7,2 %  303 858 -7,0 % -15,6 %

Indre Senja  389 210  390 374 0,3 %  392 514 0,5 %  371 749 -5,3 %  310 015 -16,6 % -20,3 %

Kirkenes  254 105  262 072 3,1 %  253 174 -3,4 %  244 779 -3,3 %  223 200 -8,8 % -12,2 %

Sortland  241 370  270 533 12,1 %  243 820 -9,9 %  276 654 13,5 %  326 581 18,0 % 35,3 %

Steigen  58 546  65 560 12,0 %  49 301 -24,8 %  68 063 38,1 %  53 550 -21,3 % -8,5 %

Tromsø  1 292 531  1 506 567 16,6 %  1 369 545 -9,1 %  1 544 949 12,8 %  1 668 067 8,0 % 29,1 %

Vadsø  231 369  271 407 17,3 %  205 588 -24,3 %  228 360 11,1 %  192 939 -15,5 % -16,6 %

Lofoten  794 007  584 839 -26,3 %  558 684 -4,5 %  474 824 -15,0 %  495 534 4,4 % -37,6 %

Distriktsmenighet NND  -    -   0,0 %  -   0,0 %  -   0,0 %  -   0,0 % 0,0 %

Diverse NND  62 123  48 272 -22,3 %  63 402 31,3 %  106 921 68,6 %  45 435 -57,5 % -26,9 %

NND totalt  4 784 539  4 911 890 2,7 %  5 002 910 1,9 %  4 968 765 -0,7 %  5 024 663 1,1 % 5,0 %

Totalt  52 622 184  54 978 408 4,5 %  55 863 541 1,6 %  57 152 700 2,3 %  58 321 168 2,0 % 10,8 %

Økonomisjefens rapport
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Økonomisjefens rapport

Tiende og gaver 2015

Østnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabbat Hj. aksjon NBI Bønneuke Men.skole 1% Diverse

Asker/Bærum  25  108 760  99 960  -    -    4 000  900  -    -    3 900 

Elverum  12  54 735  51 245  313  -    2 877  -    -    -    300 

Fredrikstad  138  1 767 893  1 435 924  47 044  18 335  182 457  17 270  3 682  6 660  56 521 

Gjøvik  43  491 353  394 358  32 092  7 935  34 383  3 861  2 897  -    15 827 

Grenland  93  1 283 364  1 045 040  96 964  13 963  34 522  5 611  5 149  375  81 740 

Gudbrandsdalen  16  145 116  108 356  24 410  8 650  -    -    1 400  -    2 300 

Hadeland  15  211 176  163 827  20 167  -    14 512  3 270  1 900  -    7 500 

Halden  23  233 712  176 947  28 798  7 381  9 349  1 607  1 482  -    8 148 

Hamar  16  422 631  324 050  24 318  9 367  42 814  3 115  -    5 352  13 615 

Hønefoss  63  1 460 168  1 192 841  89 515  13 894  22 338  10 447  5 307  4 284  121 543 

Jessheim  30  350 966  296 832  20 071  1 358  11 052  3 411  1 490  -    16 752 

Kongsberg  55  652 213  570 428  44 927  6 668  10 040  2 973  911  -    16 266 

Larvik  47  792 738  636 200  46 005  9 995  77 101  8 035  2 703  -    12 699 

Lillehammer  151  2 632 819  2 271 467  98 591  19 000  134 295  15 943  6 557  9 570  77 396 

Mjøndalen  254  4 381 382  3 849 092  154 567  54 935  204 275  19 909  9 101  1 430  88 074 

Nesna  16  120 081  114 981  -    3 100  1 000  500  -    -    500 

Mosjøen  23  203 203  142 426  26 074  2 600  14 273  8 767  400  -    8 663 

Moss  157  2 520 811  2 266 532  88 514  14 152  55 545  11 453  6 839  6 451  71 325 

Mysen  86  1 474 796  1 234 590  72 838  11 968  104 817  12 760  3 688  1 000  33 135 

Namdal  16  131 636  114 208  10 696  1 201  -    668  320  -    4 543 

Notodden  23  303 507  271 341  18 998  744  -    1 886  589  -    9 949 

Oslo Betel  328  3 363 754  3 015 993  43 291  10 041  176 629  21 413  11 544  17 967  66 876 

Oslo Cornelius  82  558 640  521 708  -    -    20 068  -    -    -    16 864 

Oslo Ulsrud  133  2 893 984  2 418 700  96 477  12 112  136 564  118 274  4 875  13 892  93 090 

Sandefjord  137  2 791 379  2 344 077  125 584  18 526  82 669  56 113  29 430  18 280  116 701 

Sandnessjøen  12  43 400  35 396  2 904  200  3 100  200  970  -    630 

Sarpsborg  54  439 482  302 136  49 330  6 712  26 147  9 975  2 300  2 450  40 432 

Sauherad  64  1 438 572  1 250 087  51 546  7 872  71 125  4 207  2 500  -    51 235 

Skotselv  70  1 494 701  1 288 637  68 275  5 474  90 823  3 811  4 764  -    32 917 

Strømmen  84  872 149  700 448  49 271  7 455  72 126  4 092  2 144  4 675  31 938 

Trondheim  96  1 128 901  1 000 115  22 132  1 652  32 397  5 370  310  12 797  54 128 

Tyrifjord  398  4 825 689  4 022 289  140 104  19 902  368 113  24 103  9 903  45 013  196 262 

Tønsberg  114  1 890 086  1 616 323  56 506  11 938  138 086  17 254  2 477  6 590  40 913 

Distriktsmenighet ØND  9  51 329  51 329  -    -    -    -    -    -    -   

Diverse ØND  -    524 470  396 846  41 004  -    33 952  -    -    -    52 668 

ØND totalt  2 883  42 059 597  35 724 730  1 691 325  307 130  2 211 448  397 197  125 632  156 786  1 445 349 
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Vestnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabbat Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.skole 1% Diverse

Arendal  80  1 124 746  961 699  69 771  7 167  36 755  4 837  2 696  5 844  35 977 

Bergen  318  4 542 261  3 776 950  205 736  38 556  276 856  20 800  10 802  43 996  168 265 

 - Førde gruppe  -    102 223  101 923  -    -    -    300  -    -    300 

Eidså  18  245 468  209 609  16 899  7 184  4 409  650  500  464  5 753 

Flekkefjord  24  287 306  201 840  29 596  6 396  2 000  14 580  680  -    32 214 

Haugesund  99  1 260 068  969 190  71 265  14 475  70 614  8 889  4 667  6 814  114 156 

Kristiansand  116  1 060 603  814 593  68 696  12 323  96 292  33 233  3 858  1 210  30 398 

Mandal  64  946 978  735 988  72 198  30 179  28 760  8 076  5 400  4 963  61 414 

Molde  38  388 178  335 365  23 807  -    10 000  7 453  430  4 280  6 843 

Sandnes  167  2 122 146  1 622 830  97 447  12 545  248 454  7 348  6 495  33 203  93 825 

Stavanger  170  1 459 202  1 237 368  91 292  7 341  59 217  17 789  -    30  46 165 

Sør-Karmøy  39  495 452  400 253  43 880  5 416  7 206  8 957  2 134  1 066  26 540 

Ålesund  53  582 100  485 369  30 324  19 515  24 822  5 335  1 511  330  14 894 

Distriktsmenighet VND  5  41 440  41 440  -    -    -    -    -    -    -   

Diverse VND  -    251 790  218 498  -    -    13 793  -    -    -    19 499 

VND totalt  1 191  14 909 961  12 112 914  820 910  161 097  879 178  138 247  39 173  102 201  656 242 

Nordnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabbat Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.skole 1% Diverse

Alta  18  193 718  155 128  15 842  4 495  10 301  1 579  617  -    5 756 

Bodø  18  149 381  128 887  3 543  6 577  1 530  2 200  -    200  6 444 

Bø  41  618 621  521 875  29 461  8 420  26 548  9 610  2 075  -    20 632 

Hammerfest  9  114 377  107 276  3 398  667  2 536  -    -    -    500 

Harstad  87  480 403  360 179  37 025  6 738  47 961  4 240  894  1 745  21 621 

Indre Senja  24  673 870  389 210  19 715  9 050  239 855  4 360  3 400  -    8 280 

Kirkenes  13  288 194  254 105  14 617  2 522  7 860  1 035  1 300  -    6 755 

Lofoten  32  865 032  794 007  7 428  2 476  53 369  1 689  924  -    5 139 

Melbu  18  247 654  187 935  18 619  6 827  20 341  3 400  750  240  9 542 

Sortland  15  279 926  241 370  17 058  1 641  1 781  6 452  340  -    11 285 

Steigen  16  63 746  58 546  -    -    5 000  -    -    -    200 

Tromsø  163  1 658 072  1 292 531  47 514  68 207  193 248  8 017  -    -    48 555 

Vadsø  25  282 410  231 369  24 876  2 549  12 718  -    685  -    10 213 

Distriktsmenighet NND  3  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Diverse NND  -    75 339  62 123  -    -    5 305  -    -    -    7 911 

NND totalt  482  5 990 742  4 784 539  239 096  120 169  628 353  42 582  10 985  2 185  162 833 

 

Totalt  4 556  62 960 300  52 622 184  2 751 330  588 396  3 718 979  578 026  175 789  261 172  2 264 424 

Økonomisjefens rapport
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Økonomisjefens rapport

Tiende og gaver 2016

Østnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabbat Hj.akjson NBI Bønneuke Men.sk. 1% L.inns. TVS Diverse

Asker/Bærum  24  152 877  136 947  -    -    -    2 350  -    -    1 400  12 180 

Elverum  10  42 653  39 320  475  -    2 278  -    -    -    -    580 

Fredrikstad  137  1 733 740  1 481 208  47 089  21 584  106 038  7 466  2 837  7 500  8 100  51 918 

Gjøvik  40  524 610  438 126  29 290  12 672  23 110  2 913  -    -    -    18 499 

Grenland  87  1 482 312  1 281 457  90 581  10 507  24 917  7 380  -    -    1 800  65 670 

Gudbrandsdalen  16  141 989  101 810  25 528  8 251  -    -    900  -    -    5 500 

Hadeland  15  377 020  307 240  23 610  1 850  20 999  1 000  2 300  4 871  4 800  10 350 

Halden  26  284 485  222 030  33 833  5 162  7 895  1 938  1 500  -    -    12 127 

Hamar  16  411 646  309 978  28 915  7 726  41 310  3 362  1 330  6 795  1 200  11 030 

Hønefoss  70  1 666 789  1 423 909  95 572  16 014  24 749  11 182  4 900  5 132  20 000  65 332 

Jessheim  29  374 457  310 602  20 038  4 335  17 370  3 973  1 110  -    1 800  15 229 

Kongsberg  53  674 562  598 447  50 213  -    3 448  3 202  940  -    2 300  16 012 

Larvik  49  828 852  637 472  47 409  9 212  80 457  7 409  2 121  -    14 200  30 572 

Lillehammer  150  2 594 709  2 235 585  91 097  16 354  124 643  16 477  7 601  11 356  16 000  75 596 

Mjøndalen  260  4 302 973  3 731 419  153 981  35 021  189 980  22 238  6 569  -    46 300  117 465 

Mosjøen  22  226 830  157 689  22 655  2 961  29 045  7 888  400  -    1 300  4 892 

Moss  158  2 265 884  1 937 781  81 345  18 457  50 771  18 864  9 261  7 509  72 640  69 256 

Mysen  83  1 409 935  1 202 180  61 641  8 759  74 639  11 199  2 780  1 200  15 400  32 137 

Namsos  16  153 972  134 053  12 028  2 618  -    425  785  -    -    4 063 

Nesna  16  168 298  162 498  -    4 300  500  400  -    -    -    600 

Notodden  18  274 012  241 710  15 902  -    9 247  1 834  -    -    -    5 319 

Oslo Betel  323  3 530 239  3 208 130  36 400  6 797  128 646  14 871  9 600  4 627  58 758  62 410 

Oslo Cornelius  88  592 277  552 785  -    -    20 773  -    -    -    3 500  15 219 

Oslo Ulsrud  134  2 853 441  2 467 330  109 611  6 334  123 466  47 010  4 370  12 005  4 300  79 015 

Sandefjord  137  2 989 109  2 538 681  111 997  15 176  78 886  47 642  55 754  15 288  13 500  112 186 

Sandnessjøen  12  43 830  38 775  2 065  200  1 760  -    230  -    -    800 

Sarpsborg  54  548 003  353 568  46 471  8 300  69 452  8 843  -    2 400  12 500  46 469 

Sauherad  70  1 590 798  1 371 887  56 758  10 687  73 159  7 134  2 591  -    10 500  58 082 

Skotselv  69  1 454 981  1 247 226  62 060  8 048  85 513  7 595  2 686  -    10 600  31 253 

Strømmen  87  939 265  727 769  52 356  3 719  105 143  5 003  3 117  3 985  6 400  31 773 

Trondheim  97  1 038 504  907 323  19 745  1 419  35 792  3 956  2 025  10 018  12 114  46 112 

Tyrifjord  399  5 130 691  4 213 943  167 162  23 739  372 256  23 888  14 684  39 256  95 100  180 663 

Tønsberg  114  2 014 806  1 717 891  60 876  15 648  125 155  27 447  3 429  6 468  18 800  39 093 

Distriktsmenighet ØND  8  69 176  69 176  -    -    -    -    -    -    -    -   

Diverse ØND  -    522 384  446 279  5 183  4 695  27 498  500  -    -    1 300  36 929 

ØND totalt  2 887  43 410 108  36 952 223  1 661 886  290 545  2 078 894  325 389  143 820  138 410  454 612  1 364 330 
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Vestnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabb. Hj.akjson NBI Bønneuke Men.sk. 1% L.inns. TVS Diverse

Arendal  79  1 057 282  882 746  66 188  6 431  45 455  5 559  1 966  4 228  400  44 309 

Bergen  306  4 812 473  4 089 865  206 003  34 437  251 401  22 100  11 368  15 783  23 600  157 916 

 - Førde gruppe  -    141 923  141 623  -    -    -    300  -    -    -    -   

Eidså  17  303 376  237 581  20 449  4 970  32 405  1 250  300  -    1 500  4 921 

Flekkefjord  24  470 308  389 993  33 403  4 390  1 110  4 607  1 070  633  16 300  18 802 

Haugesund  99  1 237 433  946 295  63 471  12 093  96 799  13 576  6 189  4 545  31 000  63 467 

Kristiansand  116  1 212 980  983 739  69 794  11 435  75 509  36 572  2 162  978  4 400  28 391 

Mandal  62  1 015 413  835 516  63 693  34 508  17 571  5 686  2 550  1 275  2 400  52 214 

Molde  37  586 440  535 434  20 626  -    7 700  5 000  460  4 680  5 500  7 040 

Sandnes  164  1 923 721  1 537 624  85 070  9 956  176 561  4 300  -    330  26 400  83 480 

Stavanger  166  1 597 469  1 310 614  106 693  14 355  66 149  12 936  -    -    19 800  66 922 

Sør-Karmøy  39  513 675  424 068  38 436  3 052  13 440  9 011  1 605  -    -    24 063 

Ålesund  51  624 844  533 271  29 255  13 969  24 213  6 106  1 004  -    500  16 526 

Distriktsmenighet VND  5  96 033  96 033  -    -    -    -    -    -    -    -   

Diverse VND  -    233 678  169 893  6 647  -    11 171  -    -    -    1 600  44 367 

VND totalt  1 165  15 827 048  13 114 296  809 728  149 596  819 484  127 003  28 674  32 452  133 400  612 417 

Nordnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabb. Hj.akjson NBI Bønneuke Men.sk 1% L.inns. TVS Diverse

Alta  17  168 163  136 826  6 816  1 478  6 850  1 274  598  459  1 500  12 362 

Bodø  19  75 866  48 361  3 810  6 715  12 000  2 000  -    -    -    2 980 

Bø  41  679 167  579 742  27 349  6 550  26 122  10 000  1 950  416  1 000  26 038 

Hammerfest  10  168 003  149 718  9 698  3 453  3 634  500  -    -    -    1 000 

Harstad  91  442 809  367 652  32 985  3 680  18 238  3 144  832  1 770  -    14 508 

Indre Senja  24  626 929  390 374  19 290  11 160  172 525  7 200  2 650  -    10 000  13 730 

Kirkenes  13  293 265  262 072  13 058  1 972  4 700  2 825  650  -    500  7 488 

Lofoten  31  653 177  584 839  6 663  2 508  50 921  2 239  -    -    300  5 707 

Melbu  17  266 946  229 968  13 770  5 949  -    4 700  700  -    1 250  10 609 

Sortland  18  311 765  270 533  20 987  1 152  1 979  6 664  -    -    -    10 451 

Steigen  15  72 960  65 560  -    -    7 000  200  -    -    -    200 

Tromsø  168  1 846 495  1 506 567  41 121  21 745  189 073  6 572  3 315  -    16 600  61 502 

Vadsø  25  320 519  271 407  25 873  2 388  8 950  1 283  811  -    900  8 907 

Distriktsmenighet NND  3  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Diverse NND  -    66 787  48 272  685  -    4 297  -    -    -    -    13 533 

NND totalt  492  5 992 849  4 911 890  222 105  68 750  506 289  48 600  11 506  2 645  32 050  189 014 

Totalt  4 544  65 230 005  54 978 408  2 693 719  508 890  3 404 667  500 993  183 999  173 507  620 062  2 165 761 

Økonomisjefens rapport
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Økonomisjefens rapport

Tiende og gaver 2017

Østnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabb. Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk. 1% L.inns. TVS Diverse

Asker/Bærum  24  150 980  133 000  -    -    -    3 100  -    -    10 250  4 630 

Elverum  10  35 290  34 990  -    -    -    -    -    -    -    300 

Fredrikstad  134  1 959 133  1 648 559  55 401  17 850  109 432  5 350  197  5 127  71 400  45 818 

Gjøvik  45  593 989  499 946  27 802  7 510  26 080  4 765  1 700  985  1 800  23 401 

Grenland  88  1 606 308  1 320 648  97 010  13 992  29 573  9 081  2 853  -    10 400  122 751 

Gudbrandsdalen  16  142 608  99 240  28 560  6 036  -    -    2 310  -    -    6 462 

Hadeland  15  409 064  310 615  18 690  1 100  17 946  2 250  -    5 953  39 800  12 710 

Halden  26  248 345  185 592  32 019  6 155  8 593  380  1 236  -    3 000  11 370 

Hamar  17  490 336  394 262  25 543  7 280  42 487  1 450  1 044  5 705  2 500  10 065 

Hønefoss  68  1 865 231  1 579 956  105 384  10 810  20 596  8 325  5 999  4 065  52 400  77 696 

Jessheim  28  327 363  264 671  13 678  4 458  17 286  2 069  678  -    13 850  10 673 

Kongsberg  55  760 328  679 365  49 208  1 079  6 080  4 364  1 489  -    5 650  13 093 

Larvik  50  972 224  770 981  60 020  5 300  90 090  5 987  3 000  -    10 100  26 746 

Lillehammer  158  2 636 060  2 230 008  77 625  19 320  84 079  35 242  -    4 293  115 553  69 940 

Mjøndalen  263  4 355 092  3 766 065  162 092  32 105  183 666  26 599  5 784  546  83 326  94 909 

Mosjøen  22  221 762  142 816  19 352  986  35 068  9 570  400  250  7 100  6 220 

Moss  161  2 480 379  2 121 779  82 238  13 118  52 119  14 813  9 169  12 351  95 620  79 172 

Mysen  78  1 322 669  1 045 338  55 614  9 775  94 225  10 916  2 755  1 100  79 000  23 947 

Namsos  15  180 575  149 760  15 750  3 165  -    1 000  600  -    5 000  5 300 

Nesna  15  148 133  139 503  -    4 000  2 000  550  -    -    600  1 480 

Notodden  18  284 111  266 557  9 293  497  4 473  405  409  -    -    2 477 

Oslo Betel  312  3 414 549  2 988 427  31 293  4 575  145 250  27 813  4 408  2 400  75 750  134 633 

Oslo Cornelius  91  630 286  589 820  -    -    14 019  300  -    -    22 200  3 947 

Oslo Ulsrud  137  3 370 080  2 937 800  111 007  17 280  125 057  24 330  5 773  22 804  31 150  94 879 

Sandefjord  131  3 008 416  2 516 627  114 273  16 217  78 927  56 684  12 497  15 228  44 300  153 663 

Sandnessjøen  12  36 350  32 950  1 550  -    -    -    -    -    -    1 850 

Sarpsborg  58  540 473  344 708  51 709  9 305  86 743  8 619  1 046  1 400  7 300  29 642 

Sauherad  73  2 101 536  1 850 602  72 301  4 396  99 399  8 446  2 610  5 724  7 300  50 758 

Skotselv  67  1 480 610  1 266 079  58 749  8 618  70 119  7 875  3 590  -    28 550  37 031 

Strømmen  85  887 756  674 266  46 008  5 701  81 834  4 592  4 028  7 495  31 811  32 021 

Trondheim  99  1 125 500  960 534  17 787  1 190  49 380  5 280  1 079  10 820  14 893  64 537 

Tyrifjord  407  5 757 479  4 474 643  152 433  18 476  298 497  29 096  22 153  42 906  547 876  171 399 

Tønsberg  110  1 988 974  1 632 197  54 444  21 177  122 341  12 210  4 649  6 302  98 050  37 604 

Distriktsmenighet ØND  8  56 123  55 723  -    -    -    -    -    -    400  -   

Diverse ØND  -    696 947  415 109  18 555  -    99 472  1 450  -    -    140 950  21 412 

ØND totalt  2 896  46 285 058  38 523 137  1 665 386  271 471  2 094 828  332 911  101 455  155 454  1 657 879  1 482 535 
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Temalinje

Vestnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabb. Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk. 1% L.inns. TVS Diverse

Arendal  86  1 155 505  972 856  69 005  9 252  34 069  3 545  1 044  4 340  21 600  39 794 

Bergen  309  4 720 777  3 873 156  196 545  32 289  314 896  29 000  13 980  52 512  72 200  136 199 

 - Førde gruppe  -    76 259  76 259  -    -    -    -    -    -    -    -   

Eidså  15  262 547  198 382  20 450  5 281  33 306  1 390  -    -    -    3 739 

Flekkefjord  23  232 049  162 280  27 359  5 801  -    9 840  670  -    6 300  19 799 

Haugesund  95  1 029 491  805 843  63 028  9 529  -75  7 611  2 193  1 855  45 792  93 715 

Kristiansand  114  1 358 927  1 080 680  69 676  15 958  27 531  3 620  1 522  960  103 650  55 330 

Mandal  58  826 106  640 988  66 513  39 372  22 523  7 233  4 139  850  -    44 488 

Molde  37  635 105  567 842  16 121  -    18 900  2 463  -    4 718  18 600  6 461 

Sandnes  161  1 997 917  1 501 424  76 663  5 324  249 874  3 850  5 597  150  88 600  66 435 

Stavanger  166  1 633 086  1 338 936  83 918  11 798  15 884  11 426  -    9 270  99 290  62 565 

Sør-Karmøy  37  498 338  398 623  39 964  4 292  17 072  7 362  1 861  -    11 000  18 164 

Ålesund  49  579 886  468 001  25 288  25 891  34 767  8 589  400  -    500  16 451 

Distriktsmenighet VND  6  75 335  74 635  700  -    -    -    -    -    -    -   

Diverse VND  -    269 440  177 591  4 401  -    38 883  600  -    -    36 782  11 184 

VND totalt  1 156  15 350 766  12 337 495  759 629  164 787  807 630  96 528  31 406  74 655  504 314  574 323 

Nordnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabb. Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk. 1% L.inns. TVS Diverse

Alta  18  195 007  170 695  627  2 689  2 532  2 691  600  -    6 000  9 173 

Bodø  19  516 945  493 052  2 732  15 181  -    2 500  -    -    500  2 980 

Bø  38  720 158  615 935  31 093  7 560  25 220  8 300  1 700  100  3 700  26 550 

Hammerfest  11  132 622  123 424  7 364  1 759  -    75  -    -    -    -   

Harstad  89  373 955  304 784  26 782  5 295  15 561  2 496  748  1 650  2 500  14 139 

Indre Senja  23  586 879  392 514  14 615  10 000  137 970  2 300  2 500  -    16 800  10 180 

Kirkenes  10  279 935  253 174  7 148  2 840  4 900  1 243  550  -    4 300  5 780 

Lofoten  33  619 550  558 684  6 137  2 046  44 821  1 317  126  -    -    6 419 

Melbu  17  190 115  158 991  5 675  2 500  1 900  4 400  -    -    12 550  4 099 

Sortland  18  274 486  243 820  11 968  464  1 056  6 760  396  -    3 858  6 166 

Steigen  14  57 801  49 301  -    -    8 000  300  -    -    -    200 

Tromsø  168  1 654 652  1 369 545  35 695  25 980  134 848  9 557  4 139  -    28 050  46 839 

Vadsø  22  254 182  205 588  21 359  2 650  6 670  1 560  600  -    9 200  6 555 

Distriktsmenighet NND  3  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Diverse NND  -    110 894  63 402  -    -    14 955  300  -    -    13 570  18 667 

NND totalt  483  5 967 181  5 002 910  171 195  78 963  398 433  43 799  11 358  1 750  101 028  157 746 

Totalt  4 535  67 603 004  55 863 541  2 596 210  515 220  3 300 891  473 238  144 219  231 860  2 263 221  2 214 604 

Økonomisjefens rapport
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Økonomisjefens rapport

Tiende og gaver 2018

Østnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabb. Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk. 1% L.inns. TVS Diverse

Asker/Bærum  22  101 580  83 500  -    -    1 500  2 700  -    -    6 400  7 480 

Elverum  10  55 514  52 220  2 214  -    -    -    -    -    -    1 080 

Fredrikstad  132  1 780 431  1 402 368  50 615  12 451  109 935  1 993  4 201  2 200  156 625  40 044 

Gjøvik  42  652 948  554 503  27 288  8 875  19 750  4 300  1 530  1 550  9 800  25 352 

Grenland  88  1 565 299  1 324 612  91 696  11 771  24 603  6 366  2 638  -    54 200  49 413 

Gudbrandsdalen  17  124 240  87 654  24 986  7 050  -    -    1 050  -    200  3 300 

Hadeland  15  519 280  320 011  17 150  2 750  19 438  3 450  -    6 101  139 400  10 980 

Halden  26  321 274  244 444  30 868  4 705  3 696  4 360  1 250  -    17 000  14 951 

Hamar  18  359 723  287 603  22 268  3 150  16 420  1 716  1 020  5 864  11 600  10 081 

Hønefoss  72  1 872 240  1 468 958  99 846  14 977  31 227  8 733  16 614  4 898  153 565  73 422 

Jessheim  28  361 091  290 634  16 558  -    19 632  3 130  812  -    15 550  14 776 

Kongsberg  60  719 126  617 280  54 125  3 584  950  7 878  1 700  -    13 571  20 039 

Larvik  47  986 038  778 025  59 122  8 174  69 188  15 650  3 190  -    19 100  33 589 

Lillehammer  160  2 789 341  2 301 496  98 771  15 762  93 257  40 350  18 499  3 592  117 600  100 015 

Mjøndalen  264  4 681 112  3 852 279  155 128  19 329  256 148  22 512  12 972  -    236 650  126 093 

Mosjøen  21  308 192  245 564  25 548  1 530  4 200  9 000  -    -    17 000  5 350 

Moss  159  2 603 808  2 145 531  81 469  9 866  69 299  10 424  6 391  8 613  178 480  93 735 

Mysen  77  1 393 502  1 083 580  62 337  7 892  85 934  15 654  1 383  200  102 450  34 072 

Namdal  14  199 533  171 664  14 462  6 800  -    1 425  150  -    -    5 032 

Nesna  13  164 146  156 346  1 100  3 900  1 800  -    -    -    300  700 

Notodden  -    332 099  323 019  4 036  -    1 908  500  -    -    1 300  1 336 

Oslo Betel  314  3 294 906  2 915 964  27 448  12 703  94 393  20 835  2 030  9 600  156 926  55 008 

Oslo Cornelius  99  700 377  638 844  150  -    25 548  250  -    -    34 555  1 030 

Oslo Ulsrud  137  3 522 838  3 087 051  137 263  13 794  115 264  23 580  9 494  13 252  71 242  51 899 

Sandefjord  130  3 057 480  2 600 378  95 844  14 828  65 314  65 720  29 734  9 680  34 750  141 232 

Sandnessjøen  12  47 740  38 590  3 700  -    3 500  400  -    -    -    1 550 

Sarpsborg  57  693 150  481 844  49 667  8 269  82 480  12 549  1 525  -    20 600  36 216 

Sauherad  78  1 978 835  1 688 549  67 790  17 568  95 967  7 501  17 875  5 915  17 000  60 670 

Skotselv  58  1 554 201  1 325 940  53 015  11 685  82 648  5 138  4 483  -    38 450  32 843 

Strømmen  82  1 082 725  838 472  50 046  6 493  68 016  7 170  2 144  8 680  59 000  42 704 

Trondheim  98  1 160 064  980 746  17 477  1 183  30 459  29 434  1 106  9 930  26 939  62 791 

Tyrifjord  409  5 880 350  4 664 420  159 479  33 018  282 481  22 998  10 657  27 698  457 763  221 836 

Tønsberg  110  2 170 099  1 623 416  64 044  10 823  113 826  12 573  5 905  5 341  293 662  40 510 

Distriktsmenighet ØND  13  12 207  12 207  -    -    -    -    -    -    -    -   

Diverse ØND  -    830 874  588 112  21 740  -    83 005  5 484  -    -    63 429  69 104 

ØND totalt  2 882  47 876 364  39 275 822  1 687 248  272 930  1 971 784  373 773  158 353  123 114  2 525 106  1 488 233 
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Temalinje

Vestnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabb. Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk. 1% L.inns. TVS Diverse

Arendal  88  1 198 848  1 002 758  70 804  6 485  26 711  6 888  3 565  3 724  53 700  24 214 

Bergen  318  4 656 432  3 809 420  179 032  24 328  324 411  39 245  9 906  2 310  172 360  95 420 

 - Førde gruppe  -    39 576  38 996  -    -    -    -    -    -    -    580 

Eidså  15  276 351  215 432  20 253  6 197  28 792  1 300  -    -    -    4 377 

Flekkefjord  23  249 446  173 749  28 494  7 400  300  11 918  800  430  5 100  21 255 

Haugesund  92  1 287 174  1 023 991  54 910  5 087  59 779  9 285  3 869  -    87 250  43 004 

Kristiansand  118  1 257 239  1 060 295  65 398  11 835  29 571  2 705  -    1 073  65 000  21 363 

Mandal  58  1 051 632  792 034  69 348  42 629  47 250  8 106  2 215  -    52 050  38 001 

Molde  36  618 426  554 070  17 171  -    19 500  956  160  3 907  13 850  8 812 

Sandnes  166  2 162 440  1 733 915  71 517  17 523  166 420  4 400  3 199  32 671  66 502  66 293 

Stavanger  168  1 553 370  1 187 057  76 472  9 036  110 412  24 000  -    8 660  81 148  56 585 

Sør-Karmøy  38  476 277  394 667  33 879  5 915  6 891  8 963  1 242  -    9 300  15 420 

Ålesund  49  581 729  483 823  27 228  14 010  27 076  2 577  744  -    1 610  24 661 

Distriktsmenighet VND  6  110 630  106 950  -    -    -    -    -    -    3 000  680 

Diverse VND  -    434 178  330 957  2 637  -    32 331  280  -    -    27 581  40 392 

VND  totalt  1 175  15 953 748  12 908 114  717 142  150 445  879 443  120 623  25 700  52 775  638 451  461 057 

Nordnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabb. Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk. 1% L.inns. TVS Diverse

Alta  18  213 294  138 657  3 352  2 256  -    4 274  641  -    53 850  10 264 

Bodø  20  238 842  227 253  2 709  3 380  5 500  -    -    -    -    -   

Bø  36  704 405  613 424  25 085  3 220  27 780  4 300  1 490  -    9 500  19 606 

Hammerfest  11  174 643  163 217  5 725  500  -    556  -    -    4 446  200 

Harstad  88  408 880  326 763  26 742  4 964  27 472  4 896  595  1 650  4 650  11 148 

Indre Senja  23  581 659  371 749  18 650  8 100  154 700  2 050  3 000  -    11 300  12 110 

Kirkenes  10  267 945  244 779  5 250  1 200  8 228  1 090  420  -    3 200  3 777 

Lofoten  32  491 387  474 824  6 361  2 144  50  1 643  212  -    550  5 433 

Melbu  17  227 612  183 152  8 400  9 100  1 500  4 800  1 450  -    11 950  7 260 

Sortland  22  317 162  276 654  18 220  692  -    6 441  201  -    10 100  4 855 

Steigen  14  75 463  68 063  -    -    6 000  200  -    -    1 000  200 

Tromsø  163  1 939 443  1 544 949  30 831  23 800  186 464  10 455  3 869  -    90 500  48 745 

Vadsø  22  259 222  228 360  16 633  950  -    550  700  -    7 900  4 129 

Distriktsmenighet NND  3  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Diverse NND  -    138 123  106 921  -    -    12 435  -    -    -    8 706  10 061 

NND totalt  479  6 038 079  4 968 765  167 957  60 305  430 129  41 254  12 578  1 650  217 652  137 789 

Totalt  4 536  69 868 190  57 152 700  2 572 347  483 680  3 281 357  535 650  196 630  177 539  3 381 209  2 087 078 

Økonomisjefens rapport
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Økonomisjefens rapport

Tiende og gaver 2019

Østnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabb. Hj.aksjon NBI NBI-kollekt NBI-gaver Bønneuke Men.sk. 1% Diverse

Asker/Bærum  22  108 280  99 100  -    -    -    5 000  -    5 000  -    -    4 180 

Elverum  10  54 653  47 840  3 233  -    3 000  -    -    -    -    -    580 

Fredrikstad  123  1 786 006  1 583 474  43 253  18 951  76 726  9 934  7 034  2 900  3 326  5 190  45 152 

Gjøvik  39  591 036  491 891  27 322  9 450  28 618  8 148  4 360  3 788  2 500  417  22 690 

Grenland  86  1 402 392  1 164 289  101 274  13 075  46 655  15 452  8 402  7 050  4 088  -    57 560 

Gudbrandsdalen  16  122 529  79 916  24 253  5 410  12 000  -    -    -    -    -    950 

Hadeland  13  369 306  319 915  17 456  -    14 740  500  -    500  -    8 738  7 957 

Halden  25  238 498  187 328  22 692  4 605  5 402  8 368  968  7 400  450  -    9 653 

Hamar  18  410 990  343 939  21 005  2 991  25 824  1 859  1 209  650  550  6 048  8 774 

Hønefoss  81  1 904 067  1 632 554  113 110  17 113  33 593  12 831  4 431  8 400  5 247  5 820  83 799 

Jessheim  30  425 485  381 531  16 179  -    10 474  2 956  1 456  1 500  843  -    13 502 

Kongsberg  62  790 347  696 798  46 687  5 742  9 617  2 949  1 949  1 000  1 418  -    27 136 

Larvik  50  930 100  810 113  47 988  6 406  39 945  4 795  3 545  1 250  1 600  -    19 253 

Lillehammer  161  2 558 032  2 183 384  106 219  21 104  80 547  46 657  17 057  29 600  12 675  -    107 446 

Mjøndalen  262  4 420 124  3 891 544  163 290  24 368  190 365  16 584  6 884  9 700  10 055  -    123 918 

Mosjøen  21  244 618  198 081  20 625  850  8 587  10 000  700  9 300  325  -    6 150 

Moss  164  2 393 661  2 124 201  89 539  12 605  68 993  13 670  4 220  9 450  500  7 889  76 264 

Mysen  73  1 531 628  1 349 369  68 424  6 872  60 594  14 866  8 366  6 500  2 621  -    28 883 

Namdal  15  216 100  182 231  14 291  8 031  5 480  450  450  -    800  -    4 817 

Nesna  13  185 196  175 406  1 550  3 640  3 500  -    -    -    -    -    1 100 

Oslo Betel  315  3 431 099  3 150 716  34 564  2 757  106 094  75 391  6 391  69 000  -    6 500  55 077 

Oslo Cornelius  101  671 435  616 360  1 029  2 684  46 162  500  -    500  -    -    4 700 

Oslo Ulsrud  136  3 309 690  2 922 820  106 888  10 058  107 992  45 936  4 986  40 950  19 739  11 817  84 440 

Sandefjord  128  3 103 677  2 651 623  93 576  12 605  85 586  76 691  13 791  62 900  33 193  10 676  139 727 

Sandnessjøen  12  81 660  72 025  3 795  640  2 500  570  420  150  300  -    1 830 

Sarpsborg  56  669 820  492 061  47 872  10 125  79 793  9 394  3 994  5 400  -    -    30 575 

Sauherad  80  2 195 639  1 923 185  75 081  15 549  101 248  14 028  6 228  7 800  3 880  6 060  56 608 

Skotselv  60  1 508 095  1 311 537  54 351  6 386  82 855  4 178  3 678  500  3 530  -    45 258 

Strømmen  81  1 086 041  912 943  50 368  7 287  52 083  5 816  3 916  1 900  2 250  7 410  47 883 

Trondheim  100  1 088 759  938 849  15 391  1 217  65 836  5 575  3 875  1 700  1 745  8 500  51 646 

Tyrifjord  412  5 722 294  4 857 138  167 856  22 641  330 995  53 631  11 981  41 650  17 679  27 926  244 429 

Tønsberg  107  2 044 339  1 719 974  53 548  9 978  147 283  23 967  5 617  18 350  14 200  4 900  70 489 

Distriktsmgh. ØND  15  147 000  147 000  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Diverse ØND  -    629 776  470 007  11 024  50  92 759  8 594  -    8 594  -    -    47 342 

ØND totalt  2 887  46 372 370  40 129 141  1 663 732  263 189  2 025 846  499 290  135 908  363 382  143 514  117 891  1 529 768 
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Vestnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabb. Hj.aksjon NBI NBI-kollekt NBI-gaver Bønneuke Men.sk. 1% Diverse

Arendal  86  1 151 595  1 001 644  58 290  7 781  18 774  7 799  5 499  2 300  1 530  3 553  52 225 

Bergen  324  4 594 111  3 871 932  195 726  34 714  356 221  24 650  5 200  19 450  10 386  729  99 753 

 - Førde gruppe  -    49 000  49 000  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Eidså  14  267 076  222 489  14 587  850  21 594  5 000  -    5 000  -    -    2 556 

Flekkefjord  23  256 460  186 350  36 910  3 160  300  7 369  1 619  5 750  1 130  560  20 681 

Haugesund  96  1 098 885  938 126  48 263  12 589  45 860  4 300  200  4 100  682  -    49 065 

Kristiansand  111  1 305 905  1 058 295  71 903  9 100  116 728  2 116  1 116  1 000  -    1 288  46 474 

Mandal  59  1 091 508  890 756  54 300  38 350  49 855  8 282  3 082  5 200  4 073  -    45 893 

Molde  34  775 187  721 192  20 875  -    14 500  3 806  2 806  1 000  300  4 599  9 915 

Sandnes  161  1 925 373  1 580 871  64 344  14 067  169 846  6 400  400  6 000  8 459  -    81 386 

Stavanger  163  1 401 541  1 164 529  60 059  6 407  92 056  23 868  6 568  17 300  -    4 830  49 793 

Sør-Karmøy  40  486 407  428 690  23 253  4 021  10 353  6 983  3 383  3 600  1 006  -    12 101 

Ålesund  48  619 208  529 282  25 802  16 799  18 236  872  872  -    -    1 110  27 107 

Distriktsmgh. VND  7  103 220  103 220  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Diverse VND  -    453 764  420 988  -    -    29 575  300  -    300  -    -    2 900 

VND totalt  1 166  15 579 239  13 167 364  674 311  147 838  943 899  101 744  30 744  71 000  27 566  16 669  499 848 

Nordnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende S.skole 13. sabb. Hj.aksjon NBI NBI-kollekt NBI-gaver Bønneuke Men.sk. 1% Diverse

Alta  21  246 622  213 680  680  552  3 894  9 397  1 147  8 250  100  -    18 319 

Bodø  20  330 570  318 022  3 304  3 244  6 000  -    -    -    -    -    -   

Bø  36  541 476  449 521  23 298  4 670  38 407  6 100  3 600  2 500  750  -    18 730 

Hammerfest  11  238 930  223 935  12 516  417  1 850  -    -    -    -    -    212 

Harstad  85  373 387  303 858  23 439  4 595  20 270  5 386  1 061  4 325  1 270  2 100  12 470 

Indre Senja  22  506 105  310 015  22 805  10 700  149 205  3 700  500  3 200  2 500  -    7 180 

Kirkenes  11  243 023  223 200  2 681  -    12 612  2 798  398  2 400  -    -    1 732 

Lofoten  32  509 951  495 534  6 581  2 176  -    1 644  444  1 200  172  105  3 740 

Melbu  17  231 757  200 327  12 750  2 850  2 200  7 900  -    7 900  -100  -    5 830 

Sortland  22  383 060  326 581  25 049  1 405  9 263  6 727  527  6 200  -    -    14 035 

Steigen  13  59 850  53 550  -    -    6 000  -    -    -    -    -    300 

Tromsø  164  2 013 312  1 668 067  35 748  26 215  233 290  1 000  -    1 000  2 965  -    46 027 

Vadsø  25  215 905  192 939  16 251  2 005  -    600  600  -    950  390  2 770 

Distriktsmgh. NND  3  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Diverse NND  -    58 434  45 435  -    -    12 099  -    -    -    -    -    900 

NND totalt  482  5 952 381  5 024 663  185 102  58 829  495 089  45 252  8 277  36 975  8 607  2 595  132 245 

Totalt  4 535  67 903 991  58 321 168  2 523 145  469 855  3 464 834  646 286  174 929  471 357  179 686  137 155  2 161 861 

Økonomisjefens rapport
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Eiendomsforeningen (SDA-EF)

Premisser
SDA-EF styres av Divisjonens Working Policy S 55 og av 
vedtektene for SDA-EF. 

Working Policy S 55 05 Property Ownership
Church properties and other assets shall be held in the 
name of an appropriate denominational corporate entity, 
not by individuals, trustees, or local congregations. Where 
this is not legally possible, divisions shall make alternative 
arrangements in consultation with the General Conference 
Office of General Counsel.

Vedtektene for SDA-EF
Foreningen skal forvalte kirkebygg og andre eiendommer i 
foreningens eie til beste for Syvendedags Adventistkirkens 
aktiviteter i Norge i samråd med de respektive brukere.

Foreningen har sitt eget styre bestående av fem medlem-
mer som representerer de tre distriktene og unionen. Styret 
skal ivareta felleskapets interesser og vil normalt bare 
utføre formalia på vegne av brukerne.

Foreningen har sin egen generalforsamling som avholdes 
hvert tredje år. Siste generalforsamling ble avholdt i 2017.

Leiekontrakter
SDA-EF har leiekontrakter med brukene av eiendommene. 
Det betales ikke husleie, men leietaker er forpliktet til å 
dekke alle kostnader forbundet med eiendommen og dens 
drift, herunder forsikring fastsatt av SDA-EF.

Vedlikehold
Det påhviler leietaker å bekoste alt ut- og innvendig 
vedlikehold slik at bygningen med tekniske innretninger 
til enhver tid er i god stand og oppfyller offentlige krav til 
bygninger med det aktuelle formål. Generelt er bygnings-
massen godt vedlikeholdt, men hos noen brukere er det be-
hov for mer systematisk og planlagt vedlikehold. SDA-EF 
forsøker etter beste evne å følge opp slik at eiendommene 
blir vedlikeholdt på en god måte. Det er mulig for brukerne 

å søke distriktene om midler til restaurering av eiendommer.

Brannsikring
SDA-EF gir råd til sine brukere om brannsikring og er 
behjelpelig i utforming av branndokumentasjon. 

Knif Trygghet Forsikring AS
Unionen er medeier i KNIF Trygghet Forsikring AS, hvor 
Adventistkirkens eiendommer er forsikret. SDA-EF har 
rådgivende funksjon vedrørende forebyggende tiltak, for-
sikringsdekninger og skadeoppgjør. 

Nabovarsel
SDA-EF mottar en god del nabovarsler hvert år. Disse 
blir videresendt rette bruker av eiendommen. Ved noen 
få anledninger vil SDA-EF legge inn protest på vegne av 
brukerne. Det er kun signeringsberettigede i SDA-EF som 
kan signere på vegne av organisasjonen.

Skatter og avgifter
Kirkebygg er fritatt for eiendomsskatt for den delen som 
brukes til menighetens virksomhet. Det samme gjelder 
skoler for den delen av bygget som brukes til skolevirk-
somheten. SDA-EF har ved noen anledninger blitt invol-
vert i ankesaker.

MVA og organisering av fremleieselskaper
Mange skoler har etablert et eget eiendomsselskap, et mel-
lomledd mellom skolens driftsselskap og SDA-EF. Skolens 
eiendomsselskap er et fremleieselskap da skolebygningen 
er eid av SDA-EF. SDA-EF har en vanlig leieavtale med 
fremleieselskapet, men uten at det går noen kontantstrøm 
mellom selskapene. Opprettelse av fremleieselskap er gjort 
for å sikre en kontantstrøm mellom skolen og en enhet som 
forestår utleie av bygningene. Utleieselskapet kan på sin 
side vedta å støtte driftsselskapet etter nærmere søknader 
og avtaler. Konstruksjonen sikrer driftsselskapet fradrag 
for MVA både på driftsrelaterte og bygningsrelaterte an-
skaffelser. Samtidig gir skolens regnskap et reelt bilde av 
kostnadene ved at det betales en husleie.  

Eiendomsforeningen (SDA-EF)
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Jóhann E. Jóhannsson, styreleder og daglig leder
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Bygg og anlegg
Kjøp av eiendommer føres med reelle verdier inn i SDA-
EFs regnskap, mens salg av eiendommer føres ut av SDA-
EFs regnskap til historisk verdi. Alle kontantstrømmer 
skjer i SDA-DNUs regnskap.

Det har ikke vært stor aktivitet i nybygg og kjøp og salg 
av eiendommer i perioden. Noen få større prosjekter er 
blitt gjennomført:
– Adventistkirken Sauherad – ny kirke/menighetsloka-

ler i Sundsmoenvegen 12, Nordagutu i 2015 til kr 3.0 
millioner

– Adventistkirken Namdal – ny kirke/menighetslokaler i 
Sørsivegen 755, Overhalla i 2018 til kr 2.8 millioner

– Adventistkirken Arendal – ny kirke/menighetslokaler i 
Tangen Allé 3, His, Arendal 2018 – kr 7.3 millioner

I perioden ble følgende tomter og kirker solgt:
– Adventistkirken Sauherad – kirkelokaler Nordagutuvei 

706 Nordagutu i 2015 for kr 560.000

– Adventistkirken Namsos – kirkelokaler Abel Meyers 
gate 11, Namsos i 2018 for kr 2.85 millioner

– Adventistkirken Notodden – kirkelokaler Sagafossvei-
en 35, Notodden i 2018 for kr 1.2 millioner

– Gurihytta/Kurbadhytta – Nordmarka i 2018 for kr 3.9 
millioner

– Adventistkirken Arendal – kirkelokaler Klevgaten 5, 
Arendal i 2019 for kr 3.4 millioner  

Takk
SDA-DNU har en ansatt i deltidsstilling som tar hånd om 
det praktiske arbeidet med eiendommene i SDA-EF og er 
kontaktperson mot brukerne, KNIF Trygghet forsikring 
AS og andre. Stor takk til Erik Steinsvåg som har bekledd 
denne stillingen i perioden.

Eiendomsforeningen (SDA-EF)
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SABU/ungdomsavdelingen/
barn- og familieavdelingen/
speideravdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Gry Beate Marley

SABU

SABU har som formål å utruste barn og ungdom til å være 
Jesu disipler som lever etter en helhetlig syvendedags 
adventisttro. (Vedtatt ved innstiftende generalforsamling i 
2006).

Generelt
Vi er fem ansatte i forskjellige stillingsprosenter i avde-
lingen. Vi har mange forskjellige områder vi har ansvaret 
for, vi jobber både med barn- og familie, speider, tenårin-
ger, studenter og ektepar. Vi har derfor fordelt ansvarsom-
rådene mellom oss samtidig som vi jobber sammen som et 
team og støtter hverandre.

Ansatte og deres ansvarsområdet i SABU/ungdomsavde-
lingen pr juni 2020 er:
• Gry Beate Marley 100% daglig leder, ansvar for admi-

nistrasjon og speider
• Harald Giesebrecht 100%, ansvar for barn og familie
• Melissa Myklebust 100% stilling, ansvar for tenåringer 

og studenter/unge voksne
• Jonathan Fosse 40%, ansvar for SABU websiden, ny-

hetsbrev og tenåringer
• Vanja Hammersbøen 20%, redaktør for Advent Ung-

dom.

Vi er en barne- og ungdomsorganisasjon som, i tillegg 
til å jobbe med adventistkirken, får tilskudd fra det of-
fentlige, fra fordelingsutvalget, til støtte for aktiviteter og 
kursing blant barn og unge. Vi er derfor avhengige av at 
lokale menigheter melder inn sine barnesabbatskolelag, 
speiderlag, tenårings- og ungdomslag, så vi opprettholder 
nok medlemmer til å motta støtte. Per i dag har vi ca 1100 
medlemmer hvor ca 900 er tellende medlemmer (dvs at de 
er under 26 år).

Verdier
Hvordan vi oppnår målene våre i SABU er minst like 
viktig som hva vi oppnår.  Derfor har vi vedtatt  følgende 
verdier som vi ønsker skal prege alt vi produserer:

Ekthet: Vi vokser som troende mennesker når vi er ekte. 
Derfor vil vi prøve å skape trygge miljøer, preget av ærlig-
het, åpenhet og raushet hvor barn og ungdom kan være seg 
selv i møte med voksne som modellerer disse verdiene.

Vennskap: Vår identitet og våre valg er ofte påvirket av 
vår tilhørighet. Derfor vil vi skape arenaer hvor inklude-
rende felleskap kan blomstre. Gud, i sin rause kjærlighet 
kaller oss for sine venner. Barn og ungdom som er knyttet 
til SABU skal få oppleve den samme rause kjærligheten.

Engasjement: Vi er skapt til å skape. Derfor ønsker SABU 
å oppmuntre til engasjement som bygger Guds rike. Dette 
engasjement blir kjennetegnet av kvalitet og respekt.

Tema for avdelingen er: Fellesskap… gjennom ekthet, 
engasjement og vennskap.

Gjennomførte aktiviteter i forhold til handlings-
planen
Samarbeid med andre avdelinger, grupper og lokal menig-
heter:
• SABU & skoleavdelingen arrangerer hvert år Absolutt 

9ende & Basecamp 8
• SABU & ADRA arrangerer annenhver år en solidari-

tetstur for 17-30 åringer
• SABU & NND arrangerer Relation, en helg for tenårin-

ger, to ganger i året.
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SABU

• SABU samarbeider hvert år med distriktene i forbindel-
se med årsmøtene i hvert distrikt. Vi lager opplegg for 
barna og tenåringene i både NND, VND og ØND, slik 
at de også skal oppleve at årsmøtene er for alle. 

• SABU & lokale menigheter arrangerer hvert år:
– Fotballcupen sammen med Mjøndalen menighet
– Vinterfestivalen sammen med Lillehammer menig-

het
– Teen Forum arrangeres to ganger i året i samarbeid 

med forskjellige lokal menigheter i ØND
– Connect arrangeres i samarbeid med en lokal me-

nighet i VND en gang i året.
• SABU samarbeider også med andre grupper og er med 

å arrangere:
– Reddet, et helge arrangement for og med studenter.
– Impact, en til to uker med opplæring og utadrettet 

arbeid i samarbeid med en lokal menighet for ung-
dom.

– Prosess, et helge arrangement som skjer annen hvert 
år, hvor hovedfokuset er meningen med menighet.

• I tillegg så arrangerer vi årlig sommerstevnet hvor i un-
derkant av 700 små og store deltar og har eget opplegg 
for sin aldersgruppe.

• Vi arrangerer også en nasjonal speiderleir eller deltar 
på TED camporee (hvert 4 år), hvor ca 250 speidere og 
ledere samles.

• Vi legger også til rette for at ungdommene i Norge skal 
få anledning til å være med på arrangementer som TED 
arrangerer ved å sponse reising og deltagelse og legge 
til rette for at det skal være enkelt og være med.

• Vi samarbeider også nært med våre kollegaer i de andre 
nordiske landene og møtes med dem en gang i året. 
Flere av våre prosjekter har blitt til som et følge at dette 
samarbeidet.

Ressursutvikling
I tillegg til arrangementer så jobber også SABU med å 
utvikle og dele ressurser til bruk i lokal menigheter. I mars 
2020 så oppdaterte vi sabu websiden hvor de aller fleste 
ressursene våre også kan lastes ned, sabu.no

Den siste fem års perioden så har vi lansert:

• Bibelstudier for tenåringer: SabbatsChat, sesong 1-4.
• Bibelstudier for studenter: TruthLink (skrevet at Ty 

Gibson og oversatt til norsk).
• «Del troen hjemme» brosjyrer til hjelp for foreldre. Sett 

med 6 forskjellige brosjyrer.
• Nye oppdaterte storspeider grader (dyrene, sjøen, sko-

gen, fuglene, vær og himmelrommet og fjellet)
• Samtalekort til bruk i hjemme.
• Fremmøtekort til bruk i barnesabbatskolene
• Nye barnevelsignelsekort
• Kirkemorro. I samarbeid med lokal menigheter, hvor 

Lillehammer har vært en initiativ og pilot menighet, har 
vi kjørt opplæring og delt ressurser til bruk i Kirkemor-
ro arrangement.

• iCor (intergenerational church of refuge), vi har lært 
opp noen lokale menigheter i iCor konseptet og har 
oversatt bibelstudier og guider for menighetsstyrene.

Vi utgir 6 utgaver av Advent Ungdom i året. Dette er et 
blad hvor målgruppen er de mellom 13-30 år. Vi forsøker 
også å engasjere de unge selv i et redaksjonsråd og til å 
bidra med artikler og materiale.

Vi sender også ut regelmessige nyhetsbrev som all kan 
abonnere på. Her informerer vi om ting som skjer i tillegg 
til å dele forskjellige ressurser som kan brukes.

Anbefalinger for neste periode
Vi har noen målsetninger som vi har vedtatt i SABU gene-
ralforsamling som vi ønsker å fortsette og jobbe imot den 
kommende perioden også:
• Vi vil jobbe for at «avstanden» mellom lokale lag og 

menigheter og SABU blir mindre, slik at SABU blir 
en del av det daglige barne- og ungdomsarbeidet i hver 
enkelt lokalmenighet.

• Vi vil fortsette å arrangere samlingspunkter hvor unge 
mennesker kan oppleve å være med i et større fellesskap, 
skape minner for livet og bli motiverte til å leve for Jesus.

• Vi vil jobbe for å utvikle og støtte unge ledere.
• Vi ønsker å være en stemme for barn og ungdom oppo-

ver i Adventistkirken for øvrig.
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Temalinje

Helse- og miljøavdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Svanhild G. Stølen, leder for helse- og miljøavdelingen og redaktør for Sunnhetsbladet

Frisk for å tjene
Vi er så heldige at vi er en kirke der helse har dype røtter i 
vår kirkes historie. Avdelingen forvalter dermed en viktig 
del av vårt adventistiske DNA som i hovedsak består av 
elementene forkynnelse, helse og utdanning. Altså 3 sider 
som har med hele mennesket å gjøre. Helt siden starten i 
1863 har vår teologi og vårt syn på helse og livsstil vært 
uløselig knyttet til hverandre. Men selve oppdraget, man-
datet, er mye eldre og kommer fra Jesus selv. Og han viste 
oss hvordan det skulle gjøres, med omsorg og kjærlighet 
overfor alle og enhver. Omfanget av Jesu helsearbeid i 
evangeliene er overveldende. For et eksempel han var for 
oss! Og dette kan vi få til, det er ikke vanskelig. I det store 
og hele handler det om å være gode medmennesker, venner 
og naboer. Når vi tjener vår neste på den måten, tjener vi 
også Gud. Som en kirke har vi blitt velsignet med en unik 
gave, en enkel veiledning for å kunne bli den beste utga-
ven av oss selv. Hensikten er å fungere så godt som mulig 
både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Det er ingen tvil 
om at Gud ønsker at vi skal ha det godt på alle måter, være 
friske og aktive utgaver av oss selv og være til tjeneste i 
og utenfor menigheten. Vår helse har altså en helt åpenbar 
hensikt!

Som en kirke har vi også blitt bedt om å gjøre prinsippe-
ne for et sunt liv kjent for alle, enten de har åndelige behov 
eller ikke. Ellen G. White bruker uttrykket «uegennyttig 
godgjørenhet» om vårt helsearbeid. Jeg drømmer om at 
det skal bli som det var i det første århundret da de krist-
nes godgjørenhet «var på alles lepper». For et skussmål! 
Helsearbeid har stor verdi i seg selv, på en måte er det 
en slags fortelling om hvem Jesus er. Men vi må dele vår 
kunnskap og våre erfaringer på dette området selv om det 
ikke umiddelbart ser ut til å lede noen til Jesus, for det er 
vår takknemlighet til og begeistring for han som driver oss. 
Vennskapet med dem vi møter når vi hjelper mennesker vil 
berede veien og åpne hjerter for forkynnelsen av evange-
liet. Jeg er ikke i tvil om at den adventistiske livsstilen er 

et sterkt kort inn mot den sekulære delen av befolkningen, 
og noe som gjør oss unike blant kirkesamfunnene i Norge. 
Og nå blåser vindene i vår retning. Aldri før har det vært 
så stor interesse for helse, miljø og dyrevelferd. Vi merker 
det over hele landet, kanskje spesielt i forhold til helsefore-
drag, kokekurs og matklubber. Kanskje vi har fått denne 
velsignelsen av Vårherre «nettopp for en tid som denne»?

Helse og miljø henger sammen
Miljøaspektet representerer en helhetlig måte å leve på, 
et guddommelig ansvar som Gud har gitt oss for å ta vare 
på skaperverket. Den første velsignelsen Gud uttalte var 
over dyrene, og denne velsignelsen, som også er en slags 
rettighetserklæring til dyrene, har han ikke annullert. 
Forkynnelse av bibelsk liv og lære er uløselig knyttet til et 
engasjement i verden. Det er to sider av samme sak. Mil-
jøkrisen vi opplever i dag, har dype røtter i en misforståel-
se av forvalteransvaret Gud ga til menneskene. Det handler 
om å ta godt vare på, ikke en grov og kynisk utnyttelse av 
jorda. Som kristne – og spesielt som kreasjonister – er det 
en selvfølge at vi er opptatt av å ta vare på kloden vår. Vi 
vet at klimakrisen også er en helsekrise, for ingen land på 
kloden vil være uberørt av klimaendringenes helsekonse-
kvenser. Alle vil bli rammet på samme måte som ved den 
nåværende Koronapandemien. Men midt i det skremmende 
og alvorlige har pandemien vist oss at det er mange som 
bryr seg, mange som går langt utover sin komfortsone for 
å hjelpe til. Sammen med dem og alle andre gode krefter 
må vi i Adventistkirken kjempe for å ta vare på alt liv på 
kloden vår. 

Undertegnede er eneste ansatte i Helse- og miljøavde-
lingen til Adventistkirken. Arbeidet er inkludert utgivelse 
av Sunnhetsbladet. Det siste året har det vært litt hjelp å få 
av en prosjektstilling på deltid til markedsføring av Sunn-
hetsbladet. Drømmer om å ha et helt team å samarbeide 
med.

Helse- og miljøavdelingen
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Trofasthet, raushet og samfunnsansvar – alle 
aktiviteter er knyttet opp til disse.

SAHA
• Etablerte SAHA (Syvendedags Adventistenes helsear-

beiderforening) og er leder for foreningen som per i dag 
har 130 medlemmer.

• Tenketank – oktober 2017 – mange forslag på helsear-
beid i regi av Adventistkirkene. Mye å jobbe videre med.

• Nytt helsekonsept. Er i gang med å lage et nytt helse-
konsept som skal erstatte helseexpo – sammen med en 
gruppe helsearbeidere. 

• Helsekongress i februar 2017: 150 deltakere. Forele-
sere: David Williams og Peter Landless

• Helsekongress i november 2019: 180 deltakere: Fore-
lesere: Timothy Jennings og Mihalec Gabor i tillegg 
til workshops av foreleserne Heidi Ranvik Jensen, 
Allan Fjelmberg, Mari Nerhus, Paul Stronegger, Vinjar 
Fønnebø og Mary Jo Sandholm.

• Hovedpunkter i evalueringen av fjorårets konferanse: 
Relevant, nyttig, lærerikt, fantastisk bra! Årets konfe-
ranse var en suksess! Det beste SDA-arrangementet jeg 
har vært på på lenge, lenge! Flott konferanse, positivt, 
inspirerende og oppbyggende! 

• Helsekongress som var planlagt i november 2020 må 
evt. utsettes på grunn av Covid-19 pandemien.

• Ernæringskongress høsten 2021 hvor Sunnhetsbladet 
vil stå som arrangør, er under planlegging. Denne kon-
gressen vil primært være for helsepersonell som trenger 
å lære om vegetarisk/vegan mat for å kunne gi råd til 
sine pasienter.

Skogli – Styremedlem. Deltatt i komité for å utrede om 
vi skulle beholde Skogli eller ikke. Har samarbeidet med 
Skogli om Sunnhetsbladet og helsekongressene.

Kvalitetssikre helsearbeid/helseinformasjon – Det har 
vært et mål å bidra til at alt helsearbeid som foregår i regi 
av menighetene våre, holder en høy faglig og etisk stan-
dard. Alt det vi formidler via foredrag og ulike varianter av 
Helse-expo skal være evidensbasert og ledet av personer 
med helsefaglig utdanning.

Samarbeid med Hope Channel – Har tatt initiativ til å 
opprette et medieråd med Hope Channel, radio, NBI og 
Sunnhetsbladet som er veldig nyttig med hensyn til samar-
beidet på tvers av avdelingene. 

Taler og foredrag – Vadsø, Trondheim, Betel, Strømmen, 
Lillehammer, Mjøndalen, Mysen, Fredheim, Grenland, 
Stavanger

Internasjonalt samarbeid – Har nært samarbeid med 
leder for helseavdelingen i TED (Trans-Europeisk Divi-
sjon) og de ulike helseavdelingene i de andre landene i vår 
divisjon via felles møter og konferanser. 

Har også deltatt på ernæringskongresser både i Berlin 
og på Loma Linda. Deltagelse på disse konferansene har 
gitt avdelingen et unikt nettverk både innenfor ernæring og 
livvsstil som vi kan dra veksler på i helsearbeidet i Norge.

Stand – Representert Adventistkirken ved Vegetarfesti-
valen i Oslo ved stand med Sunnhetsbladet, utdeling av 
smaksprøver, helsetester og matdemonstrasjon tre ganger i 
perioden 2015-2019. 

Stått på stand og vært med å representere Adventist-
kirken ved Arendalsuka 2019 med Sunnhetsbladet og 
smaksprøver. Er med i planleggingsgruppa for stand ved 
Arendalsuka 2020.

Kokekurs – Arbeidet med utvikling av en kurspakke 
for kokekurs. Kurspakken skal inkludere abonnement på 
Sunnhetsbladet som en del av oppfølgingen i tillegg til 
oppskriftshefte og forkle. Konseptet er delvis prøvd ut i en 
menighet.

Miljø – Miljøfyrtårn – lokalene på Vik og etter hvert 
menigheter og skoler. Jobber for å få til en tenketank rundt 
hvordan vi kan ha et miljøfokus. Planlegger en sabbat i 
året med spesielt fokus på skapelsen og hvordan vi kan ta 
vare på skaperverket. Det er mange berøringspunkter her: 
teologi, sabbaten, dualisme, miljøvern, helse, forkynnelse, 
1. engels budskap, forvaltning osv.

NHA – Norsk helse- og avholdsforbund – Styremedlem. 
Jobber for å finne en god løsning for videreføring av rus-
forebyggende arbeid. Deltatt på møter i Actis. Har jevnlig 
artikler i Sunnhetsbladet om alkohol og rusmidler.

Nytt helsekurs til NBI – jobber med dette, men utfordren-
de å finne gode skribenter til kursbrev om ulike sider ved 
helse.

Mjøndalen menighet – Har arbeidet mye i min lokale 
menighet i Mjøndalen. Hensikten har vært å lag en modell 
som kan inspirere andre menigheter til lignende aktiviteter. 
Adventistkirken i Mjøndalen gir lokalmiljøet et kontinuer-
lig tilbud når det gjelder aktiviteter knyttet til helse. Mye 
av årsaken til at menigheten er godt kjent og nyter tillit i 
lokalmiljøet, skyldes helsearbeidet vi har drevet. Det har 
gitt menigheten en unik kontaktflate også på grunn av sam-
arbeid med lokale helsemyndigheter.

Helse- og miljøavdelingen
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Kafé og helseforedrag. Onsdagskaféen i Mjøndalen sam-
ler mange spisegjester, spesielt utenfor menigheten. Vi har 
mange som kommer hver gang og er veldig begeistret for 
maten og det sosiale. Etter kaféen tilbyr vi helseforedrag i 
en serie vi har kalt Friskere liv. Foredragene er blant annet 
ved professorer, leger og helsearbeidere blant annet knyttet 
til UiO og sykehusene i Oslo. De er veldig imponert over 
at et kirkesamfunn driver helseopplysning på et så seriøst 
plan. Tilbudet gis annenhver onsdag høst, vinter og vår 
(utenom skoleferiene). Kaféen samler hver gang i overkant 
av 100 personer, barn, unge, voksne og eldre (vi har vært 
oppe i 150), og foredragene har samlet fra 35 til over 100. 
Vi har vært sparsomme med annonsering for kaféen fordi 
vi er redd det kommer flere enn vi har kapasitet til.

Her er noen av foredragsholderne vi har hatt: (Enkelte 
har holdt foredrag flere ganger)
• Serena Tonstad, lege og professor
• Mette Svendsen, klinisk ernæringsfysiolog m/PhD, UiO
• Johan Kaggestad, trener, TV2-kommentator og forfatter
• Rune Blomhoff, professor ved UiO
• Jan Fossum, lege og fysioterapeut
• Frank Skjærbekk, Tjukkasgjengen
• Bjørn Skålhegg, professor ved UiO
• Allan Fjelmberg, overlege ved Skogli
• Vinjar Fønnebø, professor og leder for NAFKAM
• Paul Stronegger, psykiater
• Torben Bergland, psykiater, GC
• Heidi Ranvik Jensen, psykiater (måtte avlyse pga. 

utbruddet av coronavirus)
• Berit Hogganvik, psykiatrisk sykepleier
• Tom Schandy, naturfotograf og forfatter
• Linn Helene Stølen, klinisk ernæringsfysiolog ved 

Rikshospitalet
• Carina Schinagl Saunder, barnelege, stipendiat
• Helle Margrete Meltzer, forsker ved Folkehelseinstitut-

tet, medarbeider i Sunnhetsbladet
• Mary Jo Sandholm, medisinsk rådgiver ved barnekli-

nikken UiO, stipendiat 
• Geir Ove Solheim, fortalte sin historie om kreft 
• Hans Martin Seip, professor ved UiO, besteforeldrenes 

klimaaksjon  
• Gunnar Tellnes, lege og leder for NaKuHel
• Ann Christin Fredriksen, tur til Kilimanjaro
• Aleksander Åstrand, postdoktor i legemiddelkjemi ved 

Farmasøytisk institutt UiO

Sunnhetsbladet brukes aktivt i forbindelse med kafé og 
helseforedrag. Foredragene kommer ofte som 
artikler i bladet. 
Trimklubb – TrimILag – Et uhøytidelig trimtilbud hver 
tirsdag kveld i gymsalen på Rosendal skole. Deltager i 

aldersgruppen fra 10 – 70, både gutter og jenter. Et samar-
beid mellom Mjøndalen Adventistkirke og Rosendal skole. 

Matklubb – En uhøytidelig samling av folk som øn-
sker å lære mer om vegetarisk mat. Vi lager mat og 
spiser sammen cirka en gang i måneden. Veldig fint som 
bli-kjent-aktivitet. Et populært tiltak som samler både våre 
egne menighetsmedlemmer og mange mennesker på tvers 
av etnisitet, kirkesamfunn og religioner (muslimer, kato-
likker, Jehovas Vitner, pinsevenner, buddhister og mange 
flere).

Vegetarisk julebord/ADRA-kveld i november hvert år – 
samler fra 100-130 begeistrede personer. Årets sunneste og 
mest meningsfulle julebord. Flere andre menigheter arran-
gerer også julebord og har de samme positive erfaringene 
med arrangementet.

Sunnhetsbladet – Gitt ut ca 35 nummer av bladet siden 
høsten 2015. Tidkrevende å produsere, skrive, finne dyk-
tige skribenter og sile ut evidensbasert og aktuell helse-
informasjon som kan presenteres og som vi står for som 
kirkesamfunn. Følger med på forskning og hva som rører 
seg i samfunnet på helsefronten. Formatet vil framover 
være en redaksjon dedikert det å spre den adventistiske 
helse- og livsstilsfilosofien. 

Bladet kan nå også leses digitalt – for de som abonne-
rer på papirutgaven, og det vurderes salg av rene digitale 
abonnement. 

Det vurderes også å opprette en forening som tar ansva-
ret for Sunnhetsbladet, både praktisk og økonomisk.

Planer framover: 
Fortsette med de allerede nevnte aktivitetene

SAHA – Jobbe videre gjennom SAHA og de ressursene 
foreningen representere med ideene som kom frem under 
tenketanken.

Menighetene som helsesentre – Gi mer hjelp og støtte 
til lokalmenighetene som ønsker helserelaterte aktiviteter 
(bl.a. nytt helsekonsept – pilotmenigheter teste dette ut, 
ressurser til kokekurs). Flere menigheter er allerede godt i 
gang med mange helserelaterte aktiviteter, som f.eks Man-
dal menighet med folkehelseuke, nå under ledelse av Heidi 
Ranvik Jensen – med flere aktiviteter knyttet til kirka, 
Mysen, Hønefoss, Sandnes, Lillehammer m.fl. Samarbeid 
mellom menigheter som ønsker helserelaterte aktiviteter 
– i en eller annen form. Større bruk av Sunnhetsbladet i 
forbindelse med arrangementer.

Helse- og miljøavdelingen



RappoRteR 2015-2020 41

Mer samarbeid med Skogli og Fredheim i forhold til å 
følge opp tidligere pasienter/gjester som bor i områder der 
vi har menigheter.

Life Hope Center i Betel – helserelaterte aktiviteter, 
jobber for å få til et tilbud om livsstilsmedisin /livsstils-
behandling i lokaler på Kurbadet etter hvert – samarbeid 
med menigheten. Støtte helserelaterte aktiviteter som f. eks 
kokekurs/matklubb/trimklubb og helseforedrag.

Videre samarbeid med ADRA i forhold til lokallag, fore-
bygging av livsstilssykdom i bistandsarbeid og styrking av 
psykisk helse (forebygging).

Videreutvikle fokus på miljø – Oppmuntre menigheter, 
skoler og institusjoner til å bli miljøsertifiserte. 

Samarbeide med skolene våre for å utvikle grønnere og 
sunnere skoler. Konsept med skolehager. Mer fokus på 
barn og unges fysiske og psykiske helse.

Materiell/kurs – Ferdigstille brevkurset om helse for NBI.

Få oversatt og tilpasset diverse materiell som:
• Journey to wholeness
• Helseexpo for ungdom om mental helse
• Chip-programmet
• Nytt program fra Torben Bergland om psykisk helse

Helse- og miljøavdelingen
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Informasjons- og medieavdelingen / Hope Channel

Medieavdelingen sørger for at adventbudskapet kommer til 
det norske publikum gjennom flere forskjellige utgivelser 
og produksjoner. Avdelingen har følgende ansatte: 

Ansatte
Tor Tjeransen, avdelingsleder, redaktør AN, pluss sam-

funnskontakt og religionsfrihet
Widar Ursett, redaktør, AdventistInfo og www.adventist.no
Mai-Britt Kendel, redaktør Hope Channel Norge internett
Silja Leknes, redaktør for TV produksjon, filmfotograf
Sindre Hammersbøen, videoredigering, filmfotograf

I tillegg kjøper avdelingen hjelp fra Sigve Gjengstø på 
timebasis ved behov.

Avdelingen støtter alle andre avdelinger i DNU gjennom 
de produksjonene som vedtas i ADMIN. 

Blader
Tidens Tale
Etter en utredning som gikk over flere måneder ble Tidens 
Tale nedlagt f.o.m. 1. januar 2019. Antall abonnenter var 
for lavt og vi ønsket å konsentrere kommunikasjonen på 
digitale plattformer.

Adventnytt
Vårt medlemsblad sendes gratis til alle adventister bosatt i 
Norge og med medlemskap i en norsk SDA-menighet. Det 
sendes ut til 2 817 adresser. Bladet leses åpenbart av langt 
flere. Det er grunn til å tro at vi stort sett fanger opp de 
som er berettiget til å få bladet gratis. I tillegg har vi noen 
få betalende abonnenter. Bladet legges i sin helhet ut på 
internett med link direkte fra www.adventist.no. Vi får inn 
kr 195.000 gjennom kollekt og gaver hvert år til utgivelsen 
av bladet.

Adventungdom og Sunnhetsbladet sorterer under henholds-
vis barne- og ungdomsavdelingen og helseavdelingen.

Websider og sosiale media
www.adventist.no
Adventistkirkens offisielle webside, www.adventist.no, 
skal oppfylle flere forskjellige funksjoner. Den skal være et

• Utstillingsvindu for dem som ikke kjenner oss (hva 
skjer hos oss og hva mener vi)

• Gi kontaktinformasjon til dem som ønsker kontakt
• Formidle nyheter fra Adventistkirken nasjonalt og 

internasjonalt (primært til medlemmer)
• Være en ressursside for våre medlemmer (aktivitetska-

lender, bibelstudier, blader)

Høsten 2019 lanserte vi en helt ny utgave av  
www.adventist.no. De nye websidene er i responsivt 
design, slik at de er tilpasset de forskjellige skjermene 
siden leses på. Utviklingen av de nye sidene skjedde i tett 
samarbeid med Adventistkirken i Danmark. På den måten 
kunne vi dele på utgiftene til det grunnleggende arbeidet 
med design og funksjonalitet.

I 2019 publiserte vi 114 nyhetsartikler og 50 perspektiv-
artikler. Vi har altså et snitt for året på rett i overkant av 
tre nye artikler pr uke på websiden. Det må vi regne som 
svært godt for en organisasjon av vår type og størrelse. 

En sammenligning av brukertallene fra Google Analytics 
for årene 2014 og 2019: 

Aktivitet 2014 2019

Brukere 23 676 36 086

Antall økter 43 579 68 211

Sidevisninger 116 433 158 976

Tid pr økt 2:44 2:17

Fortsatt er det høyere andel sidevisninger via desktop/lap-
top (54,92 %) enn mobile enheter (45,08 %) viser tallene 
fra perioden 16. mars 2020 – 22. mars 2020. 

Informasjons- og medieavdelingen / 
Hope Channel
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Tor Tjeransen, avdelingsleder
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TemalinjeInformasjons- og medieavdelingen / Hope Channel

www.hopechannel.no
Hjemmesiden til Hope Channel er en annen svært viktig 
webside for Adventistkirken. Gjennom denne siden strøm-
mer vi en daglig TV sending på en time som repeteres 
gjennom hele døgnet. I tillegg blir alle våre TV-produksjo-
ner publisert og tilgjengelige som TV «on demand». Goog-
le Analytics gir oss disse brukerdata for 2013 og 2019: 

Aktivitet 2013 2019

Brukere 18 003 19 737

Antall økter 33 037 24 747

Sidevisninger 71 672 92 705

Tid pr økt 2:23 4:40

I et samarbeid med en rekke andre nasjonale avdelinger av 
Hope Channel var vi med på å finansiere et helt nytt design 
og ny funksjonalitet på Hope Channels hjemmesiden. Den 
nye siden ble lansert høsten 2015.

Sosiale media
Adventistkirken er til stede på Facebook gjennom flere 
forskjellige konti. Ansvaret for innholdet på disse kontiene 
ligger oftest hos den aktuelle enheten og ikke i medieavde-
lingen.

ADRA Facebook www.facebook.com/adranorway

NBI Facebook www.facebook.com/norskbibelinstitutt

NBF Facebook www.facebook.com/NorskBokforlag

SABU Facebook www.facebook.com/SABUinfo

SDA-DNU Facebook www.facebook.com/adventist.no

Hope Channel Facebook www.facebook.com/hopechannel.no

Hope Channel YouTube www.youtube.com/user/hopechannelnorge

Hope Channel Twitter https://twitter.com/hopechannel_no

De fire sistnevnte ligger under medieavdelingen. Vi ser at 
samspillet mellom Facebook og våre websider er viktig. Vi 
søker stadig å finne måter å bruke Facebook som gir størst 
mulig respons. Mange faktorer er avgjørende, men den viktig-
ste enkeltfaktoren er trolig om vi klarer å skape interaksjon. 

Møteplan med redigeringsmulighet for lokale 
menigheter
I samarbeidet med Den danske union har vi utviklet funk-
sjonalitet for websiden som innebærer at lokale forstandere 
kan redigere talelisten for sin menighet. Dette systemet er 
klart til å ta i bruk våren 2020. 

Websider for menighetene
De frivillige som er organisert i SDAWeb, har gjort en 
veldig viktig innsats ved å tilby et opplegg for hjemmesi-
der til lokalmenighetene. Adventistkirken er svært takk-

nemlig for den hjelpen de frivillige yter på dette området. 
Nå har vi utviklet nye maler for lokalmenigheter der deler 
av innholdet kan hentes automatisk fra www.adventist.no. 
Innføringen av dette vil begynne når innføringen av funk-
sjonaliteten med møteplanen er implementert.

TV-Produksjoner
TV er det mediet norske forbrukere bruker suverent mest 
tid på av alle typer medier. Statistisk Sentralbyrå utgir årlig 
Norsk mediebarometer der mediebruken i Norge dokumen-
teres. Siste tilgjengelige utgave er Norsk mediebarometer 
2018. Den viser at 60 % av befolkningen ser TV daglig, 
mot 74 % i 2013. Av dem som ser TV, er den gjennom-
snittlige tidsbruken pr dag på 2 timer og 45 minutter 
(Norsk mediebarometer 2018, s. 29). Forskningen bekref-
ter også at det skjer en forskyvning fra lineær TV (der pro-
grammene kommer til fastsatt tid) til å se TV-programmer 
via internett på det tidspunkt det passer for brukeren. Fire 
av fem barn i alderen 9-15 år ser videoinnhold på nettet 
daglig. Adventistkirkens medieavdeling har vært klar over 
denne utviklingen i lang tid og har derfor bygd opp vårt 
tilbud av TV «on demand».

Hope Channel har et svært lite produksjonsteam i Den 
norske union. Men dette teamet laget 50 timer TV-pro-
grammer i 2018 og 48 timer i 2019. 

De programmene Adventistkirken lager, blir sendt føl-
gende steder:

• Hopechannel.no
• LifeStyleTV
• TV Visjon Norge

Vi har et meget godt samarbeid med LifeStyleTV der våre 
sendinger blir sendt med mange repriser på forskjellige 
tider av døgnet. Vi får dermed god eksponering. I 2019 tok 
LifeStyleTV steget fra å sende på satellitt til kun å sende 
via internett. Det er en riktig utvikling, men det vil kreve 
bevisst innsats for å få samme seertall som via satellitt, 
samtidig som antallet potensielle seere har økt kraftig. Det 
vil ta tid før vi klarer å utnytte dette potensialet.

Statistikk for TV produksjonen i 2019
Statistikken for 2019 gir et godt bilde på antallet produser-
te programmer for året.

• 52 programmer á 25 minutter med «Bibelstudier» 
basert på sabbatsskolens studiehefte

• 24 programmer med julekalender «24 Perspektiver på 
Gud»

• 53 «Intro» andakter mandag, onsdag og fredag.
• 52 Mission Spotlight
• 7 Programmer fra Helsekongressen
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• 14 Programmer fra Levende Vann sommerstevne
• Filmet en rekke programmer i Egypt og Jordan. Norsk 

og Engelsk i samarbeid med TED.
• 205 programmer med total lengde på 48 timer og 14 

minutter

Bibelstudiet – Samtaleprogram
De senere årene har vi produsert et ukentlig program på 25 
minutter der temaet er den aktuelle ukens bibelstudium. Vi 
har fire programledere som tar hvert sitt kvartal. Disse har 
med seg ytterligere 3-4 gjester i studio. Vi får god respons 
på disse programmene når vi er dyktige til å gi seerne en 
grunn til å ringe inn.

Luther 500
I anledning 500-års jubileet for reformasjonen i 2017 laget 
vi en serie på ti programmer om Martin Luther og reforma-
sjonens innhold og betydning. I tillegg til TV-programme-
ne ble det med utgangspunkt i TV-manuset også gitt ut en 
bok med samme tittel på Norsk Bokforlag og det ble laget 
et brevkurs av Norsk Bibelinstitutt.

INTRO
I løpet av perioden har vi laget en rekke andaktsprogram-
mer under tittelen INTRO. Programmene har blitt delt på 
en egen Facebookside. 

Bibelstudiet – Innlesning
De ukentlige bibelstudiene leses inn som lydfil. I utgangs-
punktet var dette en tjeneste beregnet på blinde og svak-
synte. Vi ser nå at flere seende også ønsker bibelstudiet 
som lydfil. Vi sender ut disse studiene til de blinde gratis. 
Lydfilene er også tilgjengelige på www.bibelstudiet.no. 
Denne websiden er i sin helhet satt opp og driftet av frivil-
lige knyttet til SDAWeb.

ADAMS – Adventist Digital Asset  
Management System
I flere år har Adventistkirken i Norge hatt et profesjonelt 
arkivsystem for bilder og andre digitale ressurser. Gene-
ralkonferansen vil i løpet av 2020 lansere et tilsvarende 
system. Da vil bildene fra ADAMS bli overført til det nye 
systemet, og ADAMS blir nedlagt.
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Temalinje

Menighetsmisjonsavdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN OKT 2017-2020

Ved Willy Aronsen, avdelingsleder

Etter 13 år i Sverige som avdelingsleder for misjon & 
utvikling av menighetene kom spørsmålet fra Norge om vi 
kunne flytte tilbake. Jeg startet denne oppgaven sent høsten 
2017 og den skulle fungere fram til slutten av denne peri-
oden. Det er en prosjektstilling med støtte fra divisjonen 
(TED). I tillegg til menighetsmisjon har jeg hatt predikan-
tavdelingen (se egen rapport) og ansvaret for det flerkul-
turelle arbeidet. Det har ledet meg inn i mange spennende 
situasjoner og prosesser hvor Gud har velsignet og ledet 
mennesker til tro.

Våre menigheter har folk som tenker misjon og kirke. 
De lever dette ut i hverdagen. I dette har jeg fått med ca. 
35 menighetsbesøk hvert år. En helg innebærer besøk og 
samling fredag kveld, fulgt av sabbat med bibeltime og 
gudstjeneste. Ofte med samling på ettermiddagen med 
dialog og samtale om hvordan vi kan drømme å lengte. 
Hvordan kan vi ved Guds kraft gjøre en bra menighet enda 
bedre? Vi har prøvd å være konkret, og besøket har ofte 
resultert i besøk nr. 2 hvor vi kunne lede prosessen videre 
i utviklingsarbeidet. Evangelisering, hvordan nå fram til 
mennesker som søker det kristne fellesskapet. 

Handlingsplanen legger grunnlaget som gis i misjons-
befalingen. Det livet vi lever og forkynnelsen av det evige 
evangelium, utfordre og lede mennesker til Jesus. Gjøre 
disipler og finne sin tjeneste. 

Fokus har vært på et levende forhold til Gud og en be-
geistring for oppdraget. ALLE ENGASJERT har blitt løftet 
fram i nesten alle sammenheng.  

– Bønneuker, besøk med pastor og styret og hele menig-
heten. Sammen med Victor Marley. Over 25 besøk ble 
det over 3 år i alle distrikter. Positivt og givende.

– Distriktstyremøter, bevilgning av midler til lokale me-
nigheters prosjekter

– Møter med Impactgruppa og arr..
– Arendalsuka, med info møte med menighet og kontakt-

skapende arbeid i byen. 
– Naturlig kirkevekst, samlinger og planlegging i Mjøn-

dalen og Oslo.
– Misjonsfestivalen på Sundvolden. Begeistring og ledere 

ble løftet fram og satt pris på. 
– Styringsgruppe Betel med «Center of influence» sene-

re: «Adventist Senter»
– Prosjekter med bøker og materiale. NBF
– Ressurssenteret, brosjyrer og materialutvikling med 

Kjell Aune.
– Besøk på Matteson og Lifestyletv.

Hele Norge, med sine menigheter og grupper. Der er de, 
trofaste hver sabbat, uke etter uke. Det eksisterer ikke noe 
Gudsliv enn det som er lokalt. Grasrotdrevet. Vanskelige 
samtaler tvinger seg fram. Lengsel etter å dele sannheter 
fra Guds Ord. Det skal være trygt å invitere noen til en 
adventistkirke, ikke bare til gudstjeneste men også på 
sabbatskolen. Kunne vi modellere det, vise verden hvor vi 
elsker hverandre, da vil Han «dra alle til seg.»

Takk til alle for velvilje og alle positive møter med dere. 
Det er jeg som har blitt velsignet!

Menighetsmisjonsavdelingen
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Predikantavdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN OKT 2017-2020

Ved Willy Aronsen, avdelingsleder

Vår viktigste kapital er mennesker. Vi er takknemlige for 
våre pastorer som gjør en flott innsats over hele landet. 
Vi trenger å ta vare på de som har kjent kallet fra Gud om 
å stå i denne tjenesten på full tid. Gud kaller kvinner og 
menn til å være lydige mot det kallet de har fått. I dag er 
det mange som bøyer av for den utfordringer og velger en 
annen vei. Om kort tid kommer dette til å være en alvorlig 
utfordring for vår kirke i Norge.

Personaloppfølging er distriktslederens ansvar.  Predi-
kantavdelingen fører samtaler med alle, både unge og eldre 
hvordan vi kan være med å løse utfordringer og finne gode 
veier i forkynneroppgaven. Stille spørsmål og komme med 
råd. Pastorene gir råd til temaer for pastorsamlinger og 
videre planlegging. Styrke kompetanse som pastor. Flere 
har studert under perioden og har delt av sin kunnskap 
til de andre på våre samlinger. Flere relevante temaer har 
blitt løftet fram, sammen med gruppesamtaler og dialog på 
våre samlinger. Forelesere og lærere fra E.G.White estate, 
Newbold, TED og våre naboland har tatt opp teologiske så 
vel som praktiske emner. Alle avdelingsledere har presen-
tert sine ressurser og støtte på samlingene.  Samlinger for 

nyansatte har vært avholdt. Også egne fagdager for yngre 
pastorer. 

EPC – European Pastoral Convention ble avholdt i 
Beograd i 2018.(TED) Samling for kvinnelige pastorer 
ble gjennomført i 2019.(TED) Evangelisme-seminar med 
Mark Finley har hatt 13 deltagere fra Norge. Dette er en 3 
års studie syklus som startet i 2018. Flere av våre pasto-
rer har studert til Master nivå, og flere gjennomfører det i 
kommende periode. Og tiden med Covid-19 har gitt mulig-
heter for kompetanse heving og andre måter å arbeide på.

Distriktene har jevnlig arr. pastorsamlinger hvor selve 
virksomheten har blitt drøftet. Det har vært inspirerende å 
være med på slike samlinger. Vi har introdusert et nytt rap-
porteringssystem. Under perioden har det blitt utarbeidet 
arbeidsbeskrivning for pastorer. Dette var etterspurt og via 
forskjellige høringsinstanser har dette nå blitt tatt i bruk.

Som jeg nevnte i begynnelsen, så er behovet for kvinner 
og menn som Gud kaller stort i Norge. Unge bør oppmun-
tres til å fylle plassen i det åndelige lederskapet. 

Gud kaller ikke dem som er utrustet, men han utruster 
dem han kaller.
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Sabbatsskoleavdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Nina Myrdal, leder for sabbatsskoleavdelingen

Generelt
Leder for sabbatsskoleavdelingen er den eneste tilsatte i 
denne avdelingen med en stillingsprosent på 20%. Leder 
for sabbatsskoleavdelingen jobber fast hver uke med å lage 
tips til bibelstudier for kommende sabbat. Ellers jobbes det 
periodevis. I intense perioder kan sabbatsskoleavdelingen 
oppta 100% av en arbeidsuke. 

Sabbatsskoleavdelingen samarbeider på fast basis med 
andre:
– Det er ukentlige sabbatsskolesendinger på Hope 

Channel. Det er fire sabbatsskoleteam som spiller inn 
TV-program. Teamene ledes av: Tor Tjeransen, Sigrun 
Eckhoff, Reidar Kvinge og Nina Myrdal.

– Norsk Bokforlag produserer fire bibelstudiehefter i året 
som inkluderer den ukentlige misjonsfortellingen. De 
bidrar også til sabbatsskoleavdelingen ved å selge annet 
ressursmateriell til bruk for sabbatsskolen.

– Frivillige. Rolf Angelsen bidrar på frivillig basis med 
å oversette/tilpasse misjonsfilmer til inspirasjon i 
forbindelse med sabbatsskolekollekten. Disse filmene 
gjøres tilgjengelig på internett. Torleif Berger legger ut 
bibelstudieheftet på www.bibelstudiet.no. Britt Fossum 
og Elisabeth Bjarnar leser inn lydfiler av bibelstudie-
heftene.

Sabbatsskoleavdelingen bistår menigheter og enkeltper-
soner med veiledning og hjelp:
Ved å holde kurs. Ved å sende ut det ovenfor beskrevne 
hjelpemateriellet til bibelstudieledere. Ved å ha demon-
strasjonssabbatskoler og ved individuell veiledning. Ofte 
foregår den individuelle veiledningen/oppmuntringen pr. 
nett fredag ettermiddag og kveld. 

I 2019 har en gruppe jobbet med fornying og styrkning av 
sabbatsskolen. Gruppen startet opp i mai 2019 og har hatt 

fem møter. Gruppen har bestått av: Tom Angelsen, Birgit 
Philipsen, Linea Søgaard og undertegnede. Foreløpig har 
gruppen samlet ideer og innhentet informasjon om hvordan 
folk opplever sabbatsskolen, blant annet gjennom en stor 
sabbatsskoleundersøkelse i vår. 751 personer deltok. Vi 
er fortsatt ikke ferdig med å analysere alt tallmaterialet. 
Ved generell gjennomlesning av dataene, ser det ut til at 
folk stort sett er glad for sabbatsskolen og setter pris på 
den. Men det er også tydelig at det er behov for fornying. 
Antakelig vil det bli publisert en artikkel i AN før gene-
ralforsamlingen med en oppsummering av undersøkelsen. 
Forslag til tiltak vil bli levert til DNUs styre.

GC har utviklet et nytt bibelstudiemateriell for alders-
gruppen 18-35 år. Se https://www.inversebible.org/ Materi-
ellet følger temaet i voksenmateriellet to kvartal i året. De 
to andre kvartalene er det egne tema. Lesing i bibelen står i 
fokus og det er lite tekst i selve materiellet/heftet, men det 
er mange spørsmål til refleksjon og samtale. Ungdomslede-
re, pastorer og menighetsledere har blitt orientert om dette 
på forskjellige ledertreff og samlinger. Det har blitt sendt 
ut en e-post med informasjon om dette til menighetsledere, 
ungdomsledere og sabbatsskoleledere før jul.
 

Gjennomførte aktiviteter i forhold til handlings-
planen
1.9.1 I samarbeid med Norsk Bokforlag sørge for at de 
internasjonale bibelstudiene gjøres tilgjengelig på norsk på 
forskjellige måter.
Gjennomført. Det lages hvert kvartal bibelstudiehefter som 
også er tilgjengelig på internett.

1.9.2 Opplyse om alternativt bibelstudiemateriell til bruk 
under sabbatsskolen.
Gjennomført på kurs, ledersamlinger og informasjons 
e-post,  samt Adventist.no og AN (bla. desember 2019)

Sabbatsskoleavdelingen
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1.9.3 Sørge for at det blir produsert ukentlige ressurser til 
bruk for ledere av bibelstudiegrupper (sabbatsskolelærere). 
Både for aldersgruppen 18-35 år og de voksne.
Gjennomført. Undertegnede lager tips til bibelstudiet hver 
uke, dette materiellet er laget også med tanke på alders-
gruppen 18-35 år.

1.9.4 Bidra til Hope Channels bibelstudier (sabbatsskole) 
TV-sendinger.
Gjennomført.

1.9.5 Tilby kurs for bibelstudieledere (sabbatsskolelærere).
Tilbud er gitt og kurs er gjennomført i sju menigheter og 
på ledersamlinger i VND, ØND og SABU.

2.9.1 Utvikle en serie av bibelstudier til bruk i sabbatssko-
letiden, for småbarnsforeldre med tema kristen barneopp-
dragelse.
Satt på vent pga. utredning/undersøkelser.

2.9.3 Oppmuntre menigheter til å lage relevante bibelstu-
dier som de kan invitere «lokalmiljøet» til å delte på. 
Oppmuntring gitt, dette bør gjentas på nye måter. Det 
hadde vært flott om en eller flere menigheter kunne starte 
et pilotprosjekt for dette.

Sluttbemerkninger
I skrivende stund er Adventistkirkene stengt på grunn 
av covid-19. Mange kirker har gitt tilbud om interaktive 
online bibelstudier/sabbatsskoleklasser gjennom videomø-
ter. Medieavdelingen og sabbatsskoleavdelingen har vært 
behjelpelig med å gi opplæring og starthjelp til dette. 
Takk, til alle som bidrar til bibelstudiegruppene/sabbats-
skolen i Adventistkirken!
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Skoleavdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Nina Myrdal, skolesekretær

Generelt
Leder for skoleavdelingen er den eneste tilsatte i denne av-
delingen med en stillingsprosent på 80%. Adventistkirken 
har 14 enheter som skoleavdelingen koordinerer aktiviteter 
og planer for. To barnehager, elleve grunnskoler og en 
videregående skole.

Mål for Adventistsskolene finnes i mønstervedtektene: 
Skolen skal tilrettelegge for læringsarbeid som gir kunn-
skap og utvikler ferdigheter og holdninger i et miljø som 
fremmer kristen tro, individuell vekst og samarbeid, til 
tjeneste for Gud og medmennesker. 

Disse målene utdypes i tilleggene til den offentlige lære-
planen som er godkjent av utdanningsdirektoratet for våre 
skoler. 

Hovedtrekkene i arbeidet til leder for skoleavdelingen:
1)  Planlegge og gjennomføre årlige lærerkonferanser, 

for TVS-ansatte, grunnskoleansatte og barnehagean-
satte. Tema fra handlingsplanen blir tatt opp på disse 
konferansene. Der er mellom 120-140 deltakere hvert 
år. 

2)  Planlegge og tilrettelegge 3-5 rektormøter i året. 
3)  Planlegge og gjennomføre felles kurssamling for nye 

ansatte ved skolene hver høst.
4)  I samarbeid med barne- og ungdomsavdelingen planleg-

ge og gjennomføre Absolutt niende og Basecamp 8.
5)  Koordinere reise, påmelding og særpreg på leirskolen 

for 7. trinns elevene.
6)  Koordinere reise til Absolutt tiende og bidra til en-

kelte av aktivitetene under denne besøkshelgen.
7)  Utvikling av forskjellige ressurser: 

a.  I samarbeid med de andre kristne friskolene og Norsk 
Lærer Akademi utarbeide lærebøker til Kristen-
domsfaget. KRL-bøkene for ungdomstrinnet revide-
res. Østmarka skoler er med på å teste ut materialet. 
Bøkene for mellomtrinnet ble ferdigstilt i løpet av 
desember 2017.  Ny referansegruppe for utarbeidel-
se av lærebøker for 1.-4. trinn startet opp sitt arbeid 
våren 2018. Nina Myrdal deltar i dette arbeidet. 

b.  Hver år utarbeide et ressurshefte til temauka 
(også kalt bønneuka) på grunnskolene.

c.  Utarbeide dokumenter/maler til skolene ved 
behov. Eksempler på dette kan være: forslag til 
retningslinjer for FAU, forslag til trivselsregler etc.

11)  Veiledningstjeneste. Dette er i perioder en intens og 
tidskrevende del av arbeidet i skoleavdelingen.

12)  Holde forskjellige kurs/foredrag. Eksempler på dette 
er på personalsamlinger, skolestyremøter,  foreldre-
møter og skolekonferansen. Undertegnede holder ca. 
15 kurs på skolene i året. 

13)  Bistå skoler med spesielle behov. Undertegnede er 
for tiden skolestyreleder ved Nidelven skole, Mokol-
len skole og Østmarka skole. På grunn av sykdom i 
skoleledelsen på Østmarka skole har leder for sko-
leavdelingen i DNU bistått skolen som fungerende 
rektor i en periode.

14)  Representere Adventistskolene ved store samlinger 
og møter i Adventistkirken samt bidra i Adventistenes 
generelle arbeid for eksempel familiegudstjenester, 
barnemøter og språkskoler for innvandrere.

15)  Delta i Referansegruppa for didaktikk i kristent 
perspektiv, initiativet til referansegruppa er tatt av 
Norsk Lærer Akademi. Gruppa er bredt sammensatt 
med medlemmer fra mange av de forskjellige skole-
grupperingene i Kristne Friskolers Forbund.

16)  Delta på relevante samlinger arrangert av Kristne Fri-
skolers Forbund. For tiden er leder for skoleavdelingen 
med i komiteen som deler ut den årlige Friskoleprisen. 

17)  Læreplanarbeid.

Verdier
Adventistkirkens verdier var i begynnelsen av femårsperi-
oden i fokus både på et rektormøte og en årlige skole- og 
barnehagekonferanse. Adventistkirkens verdifokus gjen-
speiles også i verdiprogrammet som grunnskolene har. 
Et eksempel på hvordan skolene har jobbet i forhold til 
verdien samfunnsansvar, er deres samarbeid med ADRA 
og den årlige hjelpeaksjonen.

Skoleavdelingen
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A:  Totalt elevtall
B:  Antall lærere
C:  Antall SDA-lærere
D:  Antall ikke SDA-lærere
E:  Antall lærere som har tatt utdanning på SDA-høgskole 

eller universitet
F:  Antall lærere med godkjent utdanning
G:  Antall lærere uten godkjent utdanning
H:  Antall lærere uten godkjent utdanning, men med grad 

fra høgskole eller universitet
I:  Antall ansatte, ikke pedagogisk personale
J:  Antall årsverk pedagogisk personale
K:  Totalt antall årsverk
L:  Antall elever på 1.-4. trinn
M:  Antall elever på 5. trinn
N:  Antall elever på 6. trinn
O:  Antall elever på 7. trinn
P:  Antall elever på 8. trinn
Q:  Antall elever på 9. trinn
R:  Antall elever på 10. trinn
S:  Antall elever på 11.-13. trinn
T:  Antall elever med SDA-bakgrunn
U:  Antall elever uten SDA-bakgrunn
V:  Antall SDA-elever i skolens nedslagsfelt som ikke er 

elever ved sk.
W:  Skolens godkjente elevtall
X:  Antall elever som tok dåp for. Sk.
Y:  Antall bønneuker/temauker
Z: Antall pastorer deltatt i underv.
Æ:  Antall skolegudstjenester for. 
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Arbeid med læreplaner
Ny nasjonal overordnet del av læreplanverket (generell 
del) ble vedtatt 01.09.2017. Den trer i kraft fra skoleåret 
(2020/2021). Adventistskolene har pr. i dag et tillegg til 
den generelle læreplanen. Tillegget bidrar til å begrunne 
retten til eksistens som et religiøst alternativ til den offent-
lige skolen. Denne gjelder bare ut inneværende skoleår. 
Den generelle læreplanen må fornyes, i tillegg til synlig-
gjøringstillegg i fag og fagplanen i kristendom.

KFF har invitert alle kristne skoler i Norge til et sam-
arbeid om å lage et nytt felles tillegg til den generelle 
læreplanen. Dette er blant annet fordi utdanningsdirektora-
tet har gitt oss følgende oppfordring: «Jobb sammen, hvis 
dere kan.» Adventistskolene blir derfor med i dette samar-
beidet i håp om at vi kan dele størstedelen av tillegget vårt 
med de andre kristne friskolene i Norge. Dette forslaget ble 
ferdigstilt før sommeren 2018. Det har blitt drøftet på de 
forskjellige skolene og også på et felles rektor- og skole-
styreledermøte. Adventistskolene valgte å gjøre noen små 
justeringer i denne planen, det vil si at vi har et eget forslag 
til generell læreplan. Den ble oversendt DNUs styre før 
den ble sendt til Udir. Vi fikk en foreløpig tilbakemelding 
fra Udir 23.03.20 om at denne vil bli godkjent.

Utdanningsdirektoratet har vedtatt nye læreplaner for 
fag. Disse skal også tas i bruk høsten 2020. Adventists-
skolene har pr. i dag et generelt tillegg til alle fag for å 
ivareta særpreget ved skolene våre. Det vil derfor være 
behov for en fornyelse av disse før 2020. Dette arbeidet 
startet opp under lærerkonferansen i februar 2018. Der 
fikk alle lærerne anledning til å delta i faggrupper. I uke 
45 2020 var forskjellige faggrupper samlet på Gardermoen 
hver dag for å arbeide med synliggjøringstillegg for fag. 
Forslag til synliggjøringstillegg ble sendt inn til Udir 1. 
februar 2020. 23.03.20 fikk skolene en tilbakemelding fra 
Udir med pålegg om å gjøre endringer og sende dem inn til 
godkjenning innen tre uker. Endringene som må gjøres er i 
hovedsak språklige.

Når det gjelder kristendomsfaget på grunn- og videregå-
ende skoler, har Adventistskolene samarbeidet med andre 
skoler i KFF om å lage læreplaner til dette faget. Dette er 
mulig, fordi de nye læreplanene inneholder læringsmål 
som er så generelle at vi gjennom lokale læreplaner og til-
pasninger kan ivareta særpreget til Adventistskolene. Nina 
Myrdal har deltatt i en arbeidsgruppe for grunnskolene og 
Atle Haugen har jobbet i forhold til læreplanen for TVS. 
Også når det gjelder disse planene har Udir 23.03.20 gitt 
pålegg om å gjøre endringer og sende dem inn til godkjen-
ning innen tre uker. 

Gjennomførte aktiviteter i forhold til handlings-
planen
1.10.1 Koordinere leirskoletilbudet for 7. årstrinn på 
grunnskolene og sørge for at skolenes egenart blir ivaretatt 
gjennom arrangementet.
Gjennomført hvert skoleår i perioden. Det er hvert år 
en leirpastor tilstede under oppholdet. Skoleavdelingen 
bestiller buss, deler inn i grupper og lager romplan før 
arrangementet.

1.10.2 I samarbeid med grunnskolene og SABU ha hoved-
ansvaret for at BC8 gjennomføres.
Gjennomført i uke 2 hvert skoleår i perioden. I gjennom-
snitt har det deltatt 90 ungdommer hver gang. Dette har 
blitt dokumentert i AN.

1.10.3 I samarbeid med grunnskolene og SABU ha hoved-
ansvaret for at A9 gjennomføres. 
Gjennomført. Det har deltatt ca. 100 ungdommer hvert år i 
perioden. Dette har blitt dokumenter i AN.

1.10.4 Arrangere årlig lærerkonferanse der skolenes egen-
art er i  fokus.
Gjennomført hvert år i perioden. Antall deltakere har økt 
for hvert år. I 2020 var det cirka 140 deltakere. Alle lærer-
konferansene har blitt dokumentert i AN.

1.10.5 Arrangere tre årlige rektormøter med fokus på 
skolens kvalitet og egenart.
Gjennomført hvert år i perioden, noen år har det vært flere 
møter.

1.10.6 Arrangere minst to samlinger for skolestyreledere 
med fokus på skolenes kvalitet og egenart. 
Plan endret ut i fra behov, det har vært en samling for sko-
lestyreledere og rektorer.  Leder for skoleavdelingen har 
ellers besøkt 10 av 12 skolestyrer i 2019.

1.10.7 Arrangere årlige kurs for nye ansatte ved barnehage-
ne og skolene der de blir kjent med adventistenes særpreg.
Gjennomført i midten av august hvert år i perioden. Det 
har vært variasjon i antall.  19 lærere og andre ansatte var 
tilstede i 2019.

1.10.8 Bidra til utvikling av læremidler for adventistssko-
lene også i samarbeid med andre kristne friskoler. 
Gjennomført. Elever og lærere på Østmarka skole tester ut 
deler av lærebøker i KRL som NLA utarbeider. Leder for 
skoleavdelingen bidrar som et bindeledd/koordinator mel-
lom NLA og de andre skolene. Leder for skoleavdelingen er 
også med på utarbeidelse av lærebok i KRL for 1.-4. trinn.
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1.10.9 Bidra til utvikling av lokale læreplaner.
På grunn av fagfornyelsen har ikke skolene fokus på lokale 
læreplaner, men på læreplaner for fag. Se beskrivelse av 
dette arbeidet lenger opp i rapporten.

1.10.10 Forsøke å skape treffpunkter med elever/studenter 
og oppmuntre til at flest mulig tar lærerutdanning.
Lærerstudenter som er medlemmer av Adventistkirken har 
vært invitert til de årlige skolekonferansene, i tillegg til at 
det har vært arrangert fire møter/treffpunkter for personer 
som er under utdanning og ønsker å jobbe på en Adventist-
skole. De lokale Adventistskolene jobber aktivt med å 
rekruttere studenter som lærervikarer.

1.10.11 Lage ressurshefter til de årlige temaukene (bønne-
ukene) på grunnskolene og i samarbeid med distriktsleder-
ne koordinere pastorressursene slik at hver skole får besøk 
av minst en uke under temauka.
Det har blitt laget fire slike ressurshefter i perioden. I 
tillegg har det blitt laget tips og ideer til verditemaene som 
er en del av alle grunnskolenes verdifokus.

1.10.12 I samarbeid med de andre avdelingene sørge for 
at skolene får et regelmessig tilbud om besøk og kurs fra 
ressurspersoner i Adventistkirken.
Delvis gjennomført. Alle skolene har hatt besøk av pasto-
rer, ADRA og leder for skoleavdelingen, men her er det et 
uutnyttet potensiale.

1.10.13 Bidra til informasjon om aktiviteter menighetene 
kan gjøre i tilknytning til barnehagene og skolene. F. eks 
språkskole, babysang, kokekurs, trimgrupper etc…
Ideer er delt på rektormøter og når leder for skoleav-
delingen har besøkt skolestyrer. Her er det et uutnyttet 
potensiale. Vi har etter hvert fått erfaring med språkskoler 
på flere steder og ser at dette kan være svært positivt for 
både skole og menighet. På Lillehammer og i Moss har de 
hatt suksess med Kirkemorro hvor mange av skolens elever 
og i Moss barn fra barnehagen (både de fra adventistfami-
lier og andre) har deltatt. Bibelpizza er et tilbud mange av 
pastorene bidrar til at elever på 7.-10. trinn ved Adventist-
skolene får deltatt i.

Ønske: At skolene i større grad skal være brobyggere ikke 
bare for elevene på skolen, men også for familiene deres 
og andre i lokalmiljøet. Menighetene som står bak skolene 
kan kanskje i større grad bruke skolene som sin arena eller 
sitt «center of influence».

KONKLUSJON OG SLUTTBEMERKNINGER
Adventistskolene og barnehagene har i femårsperioden 
vært en viktig del av Adventistkirkens satsing på barn og 
ungdom og er en viktig del av Adventistkirkens utadret-
tede virksomhet. Men enhetene er små og sårbare. Det er 
et stort behov for et sentralt ledd/kontor/person. Det bør 
arbeidets med å fornye og videreutvikle dette. Leder for 
skoleavdelingen har samlet informasjon om hvordan dette 
gjøres i andre skolegrupperinger. Hun håper at man kan 
komme videre med dette arbeidet så snart som mulig.

I skrivende stund er det skolestenging på grunn av co-
vid-19. Skolelederne og alle de ansatte på adventistskolene 
har gjort en stor innsats for å gi elevene god hjemmeunder-
visning. Vi er takknemlige for at myndighetene så langt har 
bestemt seg for å gi støtte på samme måter til friskolene 
som de offentlige skolene. Det vil si at det foreløpig ikke 
har vært nødvendig med permitteringer av ansatte lærere, 
assistenter og miljøarbeidere på SFO. TVS har dessver-
re vært nødt til å permittere ansatte på skolehjemmet og 
kjøkkenet.

Skoleavdelingen er glad for samarbeidet med de andre 
avdelingene i DNU, skolene, barnehagene og menighetene 
og vil med dette si takk, for all hjelp, støtte og samarbeid.
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Samfunnskontakt og 
religions frihet
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Tor Tjeransen, avdelingsleder

Avdelingens ansvarsområde følges opp av Tor Tjeransen 
på toppen av oppgaven som redaktør for Adventnytt og 
leder for medieavdelingen. Avdelingen har ingen definert 
stillingsprosent.

Registrering av Syvendedags Adventistkirken 
som varemerke
I 2016 begynte vi arbeidet med å registrere Syvendedags 
Adventistkirken som varemerke. Søknad ble sendt til 
Patentstyret i juni samme år. Søknaden ble avslått. Anken 
førte heller ikke fram. Begrunnelsen er at «det søkte mer-
ket er uregistrerbart etter varemerkeloven § 14.»

Oppholdstillatelse Aldo Ziko
Avdelingen bistod i noen grad i arbeidet med å sikre 
forlenget arbeidstillatelse for Aldo Ziko og hans kone for 
å fortsette det arbeidet de drev i Alta. Arbeidet førte ikke 
frem.

Sabbatsvakter
Avdelingen har bistått medlemmer som har hatt utfor-
dringer med hensyn til pålagt arbeid på sabbaten (utenom 
helsetjenesten.) Det finnes ikke norsk lovgivning som gir 
en arbeidstaker rett til fri på sabbaten. Dette er et forhold 
som må avtales med den enkelte arbeidsgiver. Derfor er 
det viktig for adventister å avklare muligheten til sabbatsfri 
før ansettelsen.

Ureturnerbare asylsøkere
Pastorene i Adventistkirken ønsket å uttrykke et engasje-
ment for ureturnerbare asylsøkere. Dette var en tematikk 
som fikk stor oppmerksomhet i media i forbindelse med 
rettssakene mot Arne Viste og Gunnar Stålsett. Avdelingen 
gjorde klar argumentasjon som ble sendt til Statsmi-
nisterens kontor og Justisdepartementet i desember 2019. 
Henvendelsen er behørig besvart, men man kan ikke regne 
med umiddelbare endringer på bakgrunn av et slikt brev.

Koronaloven
Da regjeringen la fram forslag til fullmaktslov i anledning 
koronakrisen i mars 2020, laget avdelingen en artikkel som 
påpekte betenkeligheter til loven ut fra perspektivet om å 
sikre mindretallets rettigheter i krisetider. Artikkelen ble 
publisert i Vårt Lands Verdidebatt og på vår egen webside.

Støtte til diskriminerte i utlandet?
Vi får til tider meldinger om kristne (adventister og andre) 
som blir diskriminert i utlandet. I utgangspunktet er vi 
svært varsomme med å engasjere oss i slike saker, fordi 
det ofte er vanskelig å etablere faktum, og et engasjement 
må oppleves som nyttig for dem vi kjemper for. Norsk 
engasjement må ikke føre til større utfordringer. Derfor 
tar vi slike saker i første omgang til Generalkonferansens 
avdeling for samfunnskontakt og religionsfrihet.

Norges Kristne Råd
Helt siden det nye Norges Kristne Råd ble etablert i 2006 
ved en sammenslutning av Norges Frikirkeråd og Norges 
Kristne Råd, har Adventistkirken vært observatører i rådet.

Norges Kristne Råd er «et møtested for kristne kirker og 
trossamfunn, og en arena for å bygge gjensidig forståelse 
og respekt» (www.norgeskristnerad.no).

Adventistkirken benytter denne arenaen til å holde 
kontakt med representanter i andre norske trossamfunn og 
delta med våre synspunkter på saker med betydning for 
vårt trossamfunn.

Adventistkirken har representanter i følgende organer og 
prosjekter i NKR.

Styret Victor Marley

Religionspolitisk utvalg Finn F. Eckhoff

Norsk teologisk samtaleforum Tor Tjeransen

Flerkulturelt kirkelig nettverk Finn F. Eckhoff

Global Info Gry Haugen
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I styret for NKR sitter hovedsakelig ledere for medlems-
samfunnene. Det er den viktigste arena for dialog mellom 
kristne ledere i Norge og behandler saker der medlems-
samfunnene har felles interesser.

Religionspolitisk utvalg behandler saker som dreier seg om 
myndighetenes forhold til trossamfunn og de rammevilkår 
trossamfunn har i Norge.

Norsk teologisk samtaleforum er en arena for å drøfte 
teologiske spørsmål. De enkelte trossamfunn uttrykker sin 
forståelse av spørsmålene som drøftes.

Tor Tjeransen har møtt i dette samtaleforumet gjennom 
hele denne femårsperioden. I deler av perioden har Arne 
Bredesen også møtt. De to store temaene som har vært 
behandlet i femårsperioden, er spørsmålet om bibelsyn og 
bioteknologi.

Temaet bibelsyn ble behandlet slik at hvert trossamfunn 
hadde presentasjon av sitt skriftsyn med etterfølgende 

samtale. Trossamfunnenes presentasjoner av sitt eget 
skriftsyn er samlet i et eget hefte: https://norgeskristnerad.
no/wp-content/uploads/2018/12/Skriftserie-21-Guds-le-
vende-ord.pdf

Bioteknologi og kristen etikk er et tema med stadig større 
aktualitet. Gjennom noen år har forumet hørt forelesninger 
fra fagfolk og samtalt om temaet. Samtalene resulterte i et 
hefte som kan være en veileder i etisk refleksjon. Heftet er 
utgitt i Norges Kristne Råds skriftserie og kan lastes ned 
fra deres hjemmeside. https://norgeskristnerad.no/wp-con-
tent/uploads/2020/05/Hva-er-da-et-menneske.pdf

Flerkulturelt kirkelig nettverk er et prosjekt i NKR for å 
hjelpe trossamfunn til å møte innvandrere på en god måte. 
Nettverket bidrar til økt kompetanse innenfor temaet.

Global Info er et prosjekt i NKR for å bevisstgjøre med-
lemssamfunnene på det globale ansvaret innenfor bistands- 
og utviklingsarbeid.
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Norsk Bibelinstitutt
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Kjell Aune, rektor

Respons og kursaktivitet NBI 2015-2019

Generelt
• Stillinger: NBI har i perioden frivillig skåret ned en 

20% stilling som studieveileder. I tillegg fjernet DNU 
i 2019 en 50% stilling som studieansvarlig (kursut-
vikling, IT ansvarlig, layout), til NBIs fortvilelse. P.t. 
har NBI 2,5 årsverk, fordelt på 4 personer. Ved forrige 
generalforsamling var det 3,2 årsverk.

• Lokaler: Sommeren 2019 flyttet NBI ned til 1 etg. på 
Vik, i ADRAs tidligere lokaler, da ADRA var i behov 
av mer og samlet plass. Flyttingen har vært positiv for 
NBI og de nye lokalene er godt tjenlige for driften. 

• Respons og kursaktivitet i gjennomsnitt for perioden 
ser slik ut: Nye kurspåmeldinger: 648/år, Aktive elever: 
488/år, Antall rettede kursbrev: 2268/år, Utstedte kurs-
bevis: 163/år (det er alltid en del som melder seg på 
kurs, men ikke fullfører). 

 
Kommentarer til grafen: På tross av noen variasjoner i 
antall nye kurspåmeldinger, er antall aktive elever, rettede 
kursbrev og fullførte kurs bemerkelsesverdig stabilt. Da 
NBIs database er gammel, og i sterkt behov av utskifting, 
tas forbehold om at tallene i statistikken er generert rett.

På 1990-tallet hadde NBI ca. 2000 nye elever i året. Med 
tanke på den teknologiske utviklingen siden den gang, med 
datamaskiner i alle hjem, et massivt TV tilbud, smarttele-
foner osv. — som alt er med på å legge beslag på folks tid 
og oppmerksomhet — er nok 6-700 nye elever pr. år i dag 
minst like «bra» som det antallet man hadde tidligere. Det 
krever i dag kostbare tiltak å nå ut til folk med de tilbud 
vi har. Men det er mange interesserte, søkende mennes-
ker rundt i Norge, som er begeistret og takknemlig for de 
tilbud NBI har. Når folk først har blitt elever, tar de gjerne 

Norsk Bibelinstitutt
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kurs etter kurs over flere år, og uttrykker stor begeistring 
for tilbudet og materialet.

Kursutvikling 2015-2020:
• Kursene SØK og Apokalypsis fjernet fra NBIs kurstil-

bud i 2015.
• Elektronisk ressursbank. Livsstils delen ble lagt til i 

2015 (bibelressurser i 2014)
• Helt nytt kurs i Johannes’ Åpenbaring oversatt fra tysk 

og tilpasset/delvis omskrevet av Harald Giesebrecht. 
Kom ut som papirkurs i 2015 (nettkurs i 2014)

• Ny, moderne design på kursene Englene (2015), Livet 
med Gud (2015), og Daniel (2019).

• Det engelske kurset Discover innkjøpt fra England i 
2015, og lansert som et tilbud til engelskspråklige.

• Kurset Luther forfattet av Tor Tjeransen utgitt i 2017, i 
forbindelse med 500 års jubileet for Luthers teser.

• Kurset Ærlig talt, Gud! forfattet av Harald Giesebrecht 
i 2017.

Verdier:
• NBI tilbyr gratis kurs, både for å senke terskelen for å 

melde seg på, gjøre kursene tilgjengelig for alle, og for-
di Guds ord sier: «Gi som gave det dere fikk som gave.» 
(Matt.10,8)

• NBI er åpen og direkte om at det er SDA som står bak.
• Det gis tydelige, personlige appeller i alle bibelkurse-

nes kursbrev, og flesteparten krysser av på bestemmel-
ser.

Rapport i forhold til handlingsplanen
Norsk Bibelinstitutt er en viktig aktør for å oppfylle 
unionens formål om å forkynne «det evige evangelium i 
tråd med de tre englebudskapene i Åp. 12,6-12, og lede 
mennesker til å ta imot Jesus som deres personlige frelser 
og til å forene seg med hans menighet, og å støtte og styrke 
dem i det de forbereder seg til hans snare komme.» Mange 
av våre medlemmer ser tilbake på kursvirksomhet ved NBI 
som en viktig faktor på deres vei til forståelse av Bibelens 
budskap, og medlemskap i menigheten. Flere tusen ikke-S-
DA har gjennom perioden blitt kjent med Bibelens bud-
skap gjennom NBIs kurs. Mange har blitt kristne, mange 
har fått revitalisert sitt kristenliv, mange har fått en ordent-
lig forståelse av hva Adventistkirken står for, og mange er 
blitt døpt og har sluttet seg til Adventistkirken.

NBIs kurs, og vår kontakt med mange hundre elever 
hvert eneste år, bidrar til å synliggjøre SDA, og demon-
strere våre verdier om trofasthet, raushet og samfunnsan-
svar. De mange tilbakemeldinger vi får fra våre elever gir 
uttrykk for nettopp det. De takker for gratis tilbud, for at vi 
gir dem tid og oppmerksomhet, og for det opplysningsar-
beidet NBI bidrar med.

Litt om NBIs bidrag til DNUs fokusområder 2015-2020:
1.  Medlemmer: Mange av våre medlemmer er aktive 

kursdeltagere, og opplever at deres gudsforhold og 
begeistring blir stimulert. Mange medlemmer er også 
aktive med markedsføring av NBIs kurs, og noen også i 
NBIs besøksvirksomhet.

2.  Barn og Unge: NBIs barnekurs Aktiv Bibel er til vel-
signelse for barn, og en rekke bibelkurs og livsstils kurs 
er egnet for ungdom.

3.  Samfunn: Den lære og de verdier som kursdeltagerne 
tilegner seg gjennom kursene er med på å motivere og 
utruste dem til omsorg og samfunnsansvar. NBI hjelper 
våre medlemmer til å komme ut av vår egen boble og 
gjøre noe for andre.

4.  Medarbeidere: Pastorer er NBIs primære kontakt-
personer når det gjelder besøk og oppfølging av NBI 
elever som har avsluttet sine kurs, og som har spesielle 
spørsmål og ønsker. Flere pastorer finner denne kon-
takten stimulerende, utviklende og som en fin kilde 
til gode kontakter for videre oppfølging. Det letter og 
bidrar positivt til deres virksomhet at de kan tre inn i 
oppfølgingen av ferdig bearbeidede interesserte.

I DNUs handlingsplan står det at «DNU skal være en påd-
river for å bygge menigheter som er preget av åpenhet, et 
engasjert trosliv, inkluderende fellesskap og engasjement 
for menneskene rundt oss. Vi ønsker at alle deler av orga-
nisasjonen skal arbeide for å løfte frem Jesus.» Få — om 
noen — gren av DNUs virksomhet har bidratt til å gjøre 
Adventistkirken og vår tro og lære så kjent og synlig, gitt 
folk et så positivt møte med SDA, og vært såpass tone-
angivende i ikke-SDAs trosliv i hverdagen, som tilfelle 
er med NBI. Godt over 2000 rettede studiebrev sendes ut 
til elevene hvert år, svært ofte med individuelle kommen-
tarer, svar på personlige ekstra-spørsmål og personlige 
oppmuntringer. Tilbakemeldingene fra elevene har eksplo-
dert de siste årene. De siste 4 årene har NBI mottatt ca. 
2.500 ønsker om forbønn fra elevene, oftest med personlig 
beskrivelse av hva de vil vi skal be for. Og de aller fleste 
svarer på de personlige appell spørsmålene som stilles etter 
hvert bibel-kursbrev. Vi får mange personlige, positive og 
takknemlige tilbakemeldinger til NBI, og folk vet at NBI 
er en gren av Adventistkirkens arbeid!

Anbefalinger, ønsker og planer for neste 
periode:
NBI må få en løsning på hvordan de oppgavene som 
studieansvarlig gjorde tidligere, skal bli gjort. NBI tren-
ger fortsatt å utvikle og designe nye kurs, fornye tekst og 
design på eksisterende kurs, gjøre flere kurs tilgjengelig 
som nettkurs, og fornye og utvikle NBIs webside og 
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ressursbank. Hvis vi blir liggende etter med disse ting, vil 
NBI falle bakut og tape i kampen om folks oppmerksom-
het, interesse og tid. Vi har sett dette skje i andre land. Det 
kreves stor og profesjonell innsats for å hevde seg i dag, og 
DNUs vedtak om å fjerne stillingen som studieansvarlig 
kan få fatale konsekvenser for brevskolen. Vi ønsker også 
å utvide samarbeidet med Hope Channel og komme i gang 
med NBI TV, interaktive kurs, videobaserte «kursbrev», 
webinarer osv, men det er umulig med den reduserte staben 
vi nå har. Unionen jobber med en tidsbegrenset løsning på 
noen av disse utfordringene, men det vil ikke fullstendig 
løse problemet med bortfall av den halve stillingen som 
studieansvarlig.

NBI trenger sårt å utgi et nytt Helsekurs, fortrinnsvis 
laget i Norge for at det skal være relevant og tilpasset 
norske forhold. En emneplan for et nytt kurs ble utarbeidet 
for flere år siden. I samarbeid med lederen for Helseavde-
lingen, Svanhild Stølen, har NBI i flere år forsøkt å få nor-
ske helsearbeidere til å bidra med å skrive de forskjellige 
kursbrevene. Så langt har det vist seg umulig å få til. Det 
er spesielt vanskelig å få de som har utdannelse i psykisk 

helse til å bidra. Håper er at vi i kommende periode vil 
komme lenger med disse planene, — det skal ikke stå på 
NBI. En appell om hjelp rettes til alle med den rette faglige 
bakgrunn!

Vi vil fortsette å rekruttere elever både gjennom sosiale 
medier, trykte innbydelser, avisannonser og andre tiltak. Det 
viser seg at kun en metode ikke er nok i dag. Det har vært 
bred oppslutning fra distrikter og menigheter når det gjelder 
de årlige fellesaksjonene. Vi håper det vil fortsette, for det 
er helt avgjørende. Det er stor giverglede både ved kollekter 
og personlige gaver til brevskolen, samt en og annen arv. Alt 
dette er helt nødvendig for NBIs drift og suksess.

Takk!
Takk til medarbeidere, og til alle medspillere blant ansatte 
i Adventistsamfunnet! Takk til alle rundt i menighetene 
som støtter NBI med utdelinger, besøksvirksomhet, gaver 
og med forbønn. Dette er ikke forgjeves. 63 av våre elever 
er (oss bekjent) blitt døpt i perioden 2015-2019. Norsk 
Bibelinstitutt spiller en viktig delrolle i å lede mennesker 
til Kristus, til forståelse av Guds sannhet, og til dåp.

Norsk Bibelinstitutt
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Norsk Bokforlag AS
RAPPORT FOR PERIODEN 2015 – 2020

Ved Terje Wollan Dahl, forlagssjef

Norsk Bokforlag takker alle medlemmer av forlagets 
bokklubb og alle som har kjøpt bøker fra oss gjennom 
nettbutikken, per telefon, på stevner og arrangementer, i 
en bokhandel, fra en deltids litteraturevangelist eller fra en 
av våre afrikanske studenter. Jeg vil også takke alle ansatte 
for fleksibilitet og å stå på langt utover det en arbeidsgiver 
kan forvente.

Norsk Bokforlags primære oppgaver er å utgi bøker for 
egne medlemmers åndelige oppbyggelse, utgi misjons-
bøker, drifte menighetens ressurssenter, forestå enklere 
trykkeoppdrag og drifte utgivelse av tidsskrifter. Student-
programmet står imidlertid for den desidert største omset-
ningen.

Studentprogrammet
Siden 1965 har forlaget drevet studentprogrammet, der stu-
denter fra Adventistkirkens universiteter i noen afrikanske 
land får anledning til å selge bøker i Norge i sin sommerfe-
rie. Inntekten er vanligvis nok til å dekke både skolepenger 
og underhold av familien det neste året. Forlaget har derfor 
en funksjon langt utover Norges grenser.

Antall årsverk varierer fra år til år i studentprogrammet, 
mens den for NBF ellers er nedadgående da innsparinger 
er nødvendige.

 For 2020 vil antall årsverk være vel 5 utenom student-
programmet.

Studentprogrammet har vært den økonomiske ryggraden 
for forlaget. De siste par årene har ny praksis hos Utlen-

dingsdirektoratet (UDI) medført at relativt mange studenter 
har fått avslag på sin søknad om visum. I 2018 gjaldt dette 
ca. 1/3 av søknadene. Noen søknader fikk sent aksept på 
anke, og de kom dermed inn i programmet et stykke ut i 
juni. I 2019 fikk noen av de beste studentene avslag. Sam-
tidig avsluttet relativt mange studenter sin sommerjobb 
tidlig. Dermed fikk vi også i 2019 et svakt program med 
salg på 10,7 mill. Begge disse årene gikk forlaget med sto-
re underskudd. I 2020 fikk nær alle studenter oppholds- og 
arbeidstillatelse. Alt så dermed ut til å bli et godt år. Men 
så fikk vi Covid-19-pandemien og programmet må derfor 
avlyses for 2020. Konsekvensene har vi i skrivende stund 
ikke oversikt over, men det er klart at dette er en svært 
krevende situasjon for forlaget.

Etter pålegg fra UDI høsten 2016 om å drive studentpro-
grammet fra en virksomhet som ikke er et aksjeselskap, ble 
foreningen Studentprogrammet – Norsk Bokforlag etablert 
i 2017. Alle studentene blir nå ansatt i den nye juridiske 
enheten, som er organisert som en ideell forening.

Den største kategorien bøker for Studentprogrammet 
2019 var helse og miljø med 45 % av omsetningen. Også 
de fleste barnebøkene var i samme kategori.

Bokklubben
Forlaget har helt siden starten i 1879 være en integrert del 
av Adventistkirkens virksomhet. Det er like fullt viktig at 
risiko for økonomiske tap minimaliseres. Det arbeides der-
for med en plan for å sikre god litteratur til egne medlem-
mer og til misjonsformål med så lave kostnader som mulig.
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Bokklubben er en bærebjelke for å kunne utgi egne 
bøker om tro og liv til menighetens medlemmer. Den ble 
startet i 1995 og fikk raskt bred tilslutning. Ideen var både 
å kunne utgi bøker som var særegent adventistiske, men 
minst halvparten av bøkene skulle være beregnet for salg 
i bokhandel. Denne linjen er fulgt opp ved at vi har utgitt 
disse bøker i klubben i siste periode:

Når urett rammer deg, Godnatthistorier fra Bibelen, Da 
adventismen kom til Norge, Rettferdighet! Gud vilje for 
vår verden, Elsket av Ham, En halvferdig himmel, Johan-
nes’ Åpenbaring – for vår tid, Oppdag din verdi, Mot alle 
odds, Hvorfor jeg prøver å tro, Bønnesvar i går og i dag, 
Kan vi fremdeles tro på Bibelen?, Kyss fra himmelens 
Gud, Martin Luther, Luther 500, Gåtens mysterium, Ærlig 
talt, Gud!, Jesus – en tegnet historie, Fugler i Bibelen, 
Guds allmakt eller avmakt, Alt for saken, Hold forbin-
delsen, Sannheten setter deg fri, Gud var der, Jeg har en 
fremtid, Endetidsbegivenheter og den siste generasjon, og 
Alle engasjert.

Det arbeides med å få på plass en større lesekomite med 
mandat å gi innspill om nye bøker slik at vi treffer interes-
sene til flest mulig adventister.

Antall medlemmer i klubben som ikke avbestiller før-
steutsendelsen, er svakt nedadgående. For å sikre utgivelse 
av adventistlitteratur og annen kristen litteratur er bokklub-
ben viktig. En spørreundersøkelse i 2017 viste at de aller 
fleste i klubben var fornøyd med variasjonen av bøker.

 

I tillegg har vi i perioden fått ny oversettelse av Slektenes 
håp, opptrykk av Mot historiens klimaks og ny utgave av 
Veien til Kristus.

Alle våre bøker blir lydbøker i regi av KABB, Kristent 
arbeid blant blinde og svaksynte. Personer med synshem-
ninger kan der få låne gratis et stort utvalg bøker.

Mange salgskanaler
Da undertegnede overtok som forlagssjef, var en av opp-
gavene å få til salg gjennom flere kanaler. Tilbake på 90-tal-
let innså forlagsstyret at tiden for såkalte litteraturevangelis-
ter (LE) var forbi. Disse kolportørene var i over hundre år 

forlagets salgsstyrke. Et initiativ ble tatt for å få en oppliving 
av denne aktiviteten, men det må konkluderes med at det 
ikke er mulig å få til, dog med noen få hederlige unntak.

Et annet viktig område var å styrke salget gjennom 
nettbutikk og reklamere i sosiale medier. Sammen med 
en nytilsatt medarbeider ble nettbutikken redesignet ved 
starten av perioden. Samme firma som hadde satt opp 
daværende nettbutikk, fikk i oppdrag å modernisere denne 
med ny funksjonalitet. Våren 2015 ble den nye butikken 
i funksjon. Samtidig startet forlaget å kommunisere på 
ulike plattformer. I perioden har vi dels benyttet eksternt 
designfirma og dels brukt egne ansatte i å kommunisere via 
sosiale medier og med nyhetsbrev. Etter en bra salgsøkning 
da disse tiltakene var nye, er salget nå flatet ut.

I 2017 inngikk forlaget avtale med eksternt firma for å 
reklamere digitalt. Dette var et tiltak på siden av vår vanli-
ge nettbutikk. Egen hjemmeside dedikert et spesielt utvalg 
helse-titler ble etablert. Men til tross for en profesjonell 
gjennomføring, var det krevende å få lønnsomhet i pro-
sjektet, og vi ble nødt til å terminere dette allerede i 2018.

Et annet viktig initiativ var å få innpass hos bokhandler-
ne, og særlig styrke samarbeidet med de kristne. I 2016 ble 
forlaget medlem av Den norske forleggerforening og inn-
gikk avtale med Sentraldistribusjon (SD). Vi kunne dermed 
få sendt førsteeksemplar av alle nyutgivelser til bokhand-
lerne. Rabatten er høy, så det er først ved gjenbestilling 
vi har inntjening. Med noen få unntak er det dessverre få 
gjenbestillinger av våre bøker. De kristne bokhandlerne 
bestiller imidlertid stadig litteratur via SD.

Generelt er bokhandlerbransjen i nedgang, 6,8 % i 2019 
i forhold til 2018, og 8,1 % i 2018 i forhold til 2017. I 
2016 gikk Vivo-kjeden konkurs, og i 2019 var det No-
tabenes tur. Mange av Vivo-butikkene startet opp igjen, 
noen med nye eiere. På det meste hadde vi i Norge over 60 
kristne bokhandlere, mens vi nå har færre enn 20. I 2020 
solgte Cappelen Damm alle Tanum-bukkene unntatt én til 
Norli og Ark. Vi konkluderer med at det er krevende å få 
lønnsomhet gjennom bokhandlerne, men boken er viktig 
som format for å fortelle om kristen tro og liv. Avtalen med 
Forleggerforeningen blir trolig terminert, men vi må sørge 
for å formidle vår forståelse av verden og fremtiden både 
på gamle og nye plattformer.

Forlaget er medlem av Forleggersambandet som består 
av de kristne forlagene. Sammen etableres møteplasser 
mellom forlagene og de kristne bokhandlerne. Vi ser det 
som viktig at en del av vår litteratur favner videre enn bare 
til egne medlemmer.

Forlaget er representert ved en rekke stevner, ledersam-
linger og konferanser gjennom året for å formidle tro til 
våre trossøsken. Noen tenker fort at forlaget gjør dette 
av økonomiske grunner, men sannheten er at det ikke er 
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lønnsomhet i deltakelse på mange av arrangementene. 
Vårt hovedengasjement er å tilby menighetens medlemmer 
redskap for trosbygging og misjon.  

 

I 2018 hadde vi stor stand på ledersamlingen på Sund-
vollen. Det året var det også Prosess. I 2019 solgte vi litt 
mer på Levende vann enn på Sommerstevnet. Fremover 
må forlaget trolig redusere deltakelse på arrangementer 
der det forventes at lønnsomhet uteblir. 2020 blir uansett et 
krevende år.

Tidsskrifter, ressurssenter og trykkeoppdrag
Forlaget har en viktig funksjon i å forestå produksjon av 
Sunnhetsbladet, Adventnytt, Adventungdom, Bibelstudier, 
ressursvarer og trykkeoppdrag. Inntil 2018 foresto også for-
laget produksjon av Tidens Tale, som ga et positivt bidrag.

Økonomi
Forlaget har mottatt større driftstilskudd i hele perioden. 
I verden er det svært få adventist-forlag som ikke trenger 
tilskudd. Et gjennomgående spørsmål i perioden har vært å 
balansere forlagets rolle som en sentral del av menighetens 
arbeid både internt og eksternt opp mot krav til lønnsomhet.

Dette temaet har særlig vært aktuelt de siste årene. 
Underskuddet i 2018 kunne forklares med få studenter i 
studentprogrammet. Allerede sommeren 2019 ble det klart 
at studentprogrammet heller ikke det året ville generere 
overskudd, både grunnet lavere salg enn forventet og re-
lativt mange større bokprosjekter med høy kostpris. Dette 

aktualiserte en omorganisering av virksomheten. Juridisk 
avdeling ved vår revisor BDO ble bedt om å vurdere kon-
sekvenser ved oppbud av forlaget. Ved en slik løsning ville 
forlaget miste innflytelse på navn, kundedatabaser, produk-
sjon av tidsskrifter mv. i tillegg til et betydelig omdømme-
tap. Det er dermed heller valgt en modell der det etableres 
en ny juridisk enhet for kjernevirksomheten, mens det 
gamle aksjeselskapet blir terminert når det er hensiktsmes-
sig.  Studentprogrammet får en mer selvstendig rolle.

Fremtid
Norsk Bokforlag (NBF) sitt formål er å drive forlagsvirk-
somhet i samsvar med Syvendedags Adventistkirkens ret-
ningslinjer for tro og lære. Da forlaget ble organisert som 
et aksjeselskap i 1882, var formålet: «å trykke og forlegge 
samt selge og utbre blad og skrifter som er tjenlig i S. D. 
Adventistenes misjon, samt å utføre aksidensarbeid som 
hører til boktrykkeri og bokbinderi, som ikke forhindrer 
dens eget arbeid.»

Forlaget vil videreføre sitt oppdrag som en viktig del 
av menighetens arbeid, men det vil foregå en omstruk-
turering for å tilpasse forlaget til endrede rammevilkår. 
Dels gjelder det endringer i lesevaner og bruk av digitale 
løsninger, og dels gjelder det krav om lønnsomhet. Her vil 
det være viktig å samarbeide tettere mellom forlaget og 
DNUs avdelinger og administrasjon. Forlaget fikk et nytt 
styre i 2019 som speiler denne innfallsvinkelen. Endringer 
i juridiske enheter for forlagsaktiviteten vil knytte arbeidet 
tettere til unions øvrige arbeid.

Jeg takker for en meget innholdsrik tid i Norsk Bokfor-
lag når jeg nå går inn i rollen som økonomisjef for Ad-
ventistkirken i Sverige.

Adventistkirken startet sitt arbeid som kirkesamfunn 
både i USA, i Norge og i mange andre land med vekt-
legging på litteratur. Det vil fortsatt være en av kirkens 
viktigste redskaper.
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Tyrifjord videregående skole
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Styrkår Dramstad, rektor

Tyrifjord videregående skole er en selveiende forening 
som drives i samarbeid med Syvendedags-adventistkirken.  
Det er Syvendedags-adventistkirkens ideologi og skolefilo-
sofi som ligger til grunn for undervisningen og det øvrige 
aktivitetstilbudet ved skolen.

Driften finansieres i henhold til friskoleloven (tilskudd 
85% av normalutgifter i offentlig skole), driftstilskudd fra 
Syvendedags-adventistkirken og skolepenger.

Skolens motto er kristentro – kunnskap – karakter. 
Mottoet søkes realisert i overensstemmelse med skolens 
styringsdokumenter.  I tillegg til mottoet benytter skolen 
slagordet ”Fordi vennskap varer…” som ivaretar forholdet 
både til Gud og mennesker.  

Statistikk
Antall ansatte utgjør for tiden 42 personer.  Omregnet i 
årsverk blir det 35 årsverk. I tillegg kommer volontører. I 
perioden har det vært stor stabilitet i personalet. De aller 
fleste er medlemmer av adventistkirken.

Skolen har internat og tar imot elever fra hele landet. Litt 
under halvparten av elevene er internatelever (ca 40%). De 
fleste av internatelevene (ca 70%) har SDA-tilknytning.  
Dagelevene kommer hovedsakelig fra Hole og Ringerike.   

Pr.1. oktober 2015 hadde skolen 199 fulltidsekvivalenter 
fordelt på 202 elever, hvorav 106 i skolehjemmet.  Elev-
tallet har i de senere årene sunket.  Dette skyldes delvis 
naturlig variasjoner i elevtallet i storsamfunnet.  Også i Ad-
ventistkirken har vi i perioder sett slike endringer. Antallet 
elever på menighetsskolene er stabilt, men antallet elever 

med adventistbakgrunn som kommer til TVS er lavere enn 
foregående 5-års periode. Dette merkes spesielt i skole-
hjemmet. Pr 1. oktober 2019 har skolen 180 fulltidsekviva-
lenter fordelt på 183 elever, hvorav 75 i skolehjemmet.

Den finansielle situasjon:
2015:  Underskudd 183 000 
2016:  Overskudd 742 000
2017:  Overskudd 1 117 000
2018:  Overskudd  504 000
2019:  Underskudd  592 000
2020:  Bud. underskudd 2 800 000

Finansiering
Det kan nevnes at det for elever i grunnskolen gis et større 
statstilskudd for de første 50 elevene, og så et normaltil-
skudd pr elev etter dette. For videregående skole gis det 
et normaltilskudd for alle elever uansett antall. Dette gjør 
det mer utfordrende å drive en liten videregående skole. 
Tyrifjord har også et skolehjem. Her mottar skolen ikke 
tilskuddsmidler fra det offentlige slik vi får for skoledelen. 
Dette gjør at skolens resultater blir mer marginalisert og at 
samarbeid, markedsføring og økonomisk styring er viktig. 

Utdanningsprogram
Skolen har tre utdanningsprogram -  studiespesialiserende 
utdanningsprogram (studiekompetanse), utdanningspro-
gram for helse- og oppvekstfag (helsefagarbeider) og 
utdanningsprogram for elektrofag (elektriker).  

Tyrifjord videregående skole
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Skolens fjerde tilbud er påbygging til generell studie-
kompetanse: Påbyggingsklassen gir studiekompetanse i 
løpet av ett år og er beregnet på elever fra yrkesfaglige 
studieretninger. SDA-elever som utdanner seg innenfor 
andre yrkesrettede studieprogram enn det TVS tilbyr, kan 
ta et påbyggingsår ved TVS.   

Fagtilbudet
Det arbeides kontinuerlig med å ha et godt fagtilbud. Dette 
er nødvendig pga. konkurransen fra større skoler. Et bredt 
fagtilbud ved en liten skole gir forholdsvis få elever i 
mange av gruppene. Dette opplever de fleste elever som en 
fordel.  Pr i dag har skolen følgende programfag: Matema-
tikk, fysikk, kjemi, biologi, engelsk, sosiologi og sosialan-
tropologi, sosialkunnskap, mediekunnskap, breddeidrett 
og økonomifag. Tyrifjord tilbyr fransk, tysk og spansk. 
Kristendomsfaget er obligatorisk for alle elever og  gjelder 
for alle kristne friskoler.

Skolestyret har valgt å opprettholde dagens fagtilbud 
som et ledd i å tilby kvalitet på skoletilbudet for å tiltrekke 
nye elever.  Samtidig arbeides det med oppdatering av byg-
ningsmassen i henhold til plan for innsamlingsaksjonen. 
Til tross for knappe ressurser arbeides det for et godt miljø, 
et variert fritidstilbud og god undervisning.      

Markedsføring
Det har vært gjort en stor innsats i markedsføringen i sene-
re år. Ungdomsskoler i distriktet blir besøkt.  Menighets-
skolene blir systematisk besøkt. Av øvrige markedsførings-
tiltak kan nevnes f.eks. Åpen skole (”Absolutt TVS”), 
Fellesskapshelgen, Absolutt 10.ende, webside, brosjyre-
materiell, annonsering i sosiale medier, lokalpressen og de 
kristelige avisene. Det har også blitt laget to reklamefilmer 
om skolen, samt videosnutter.

Det satses i økende grad på elektronisk markedsføring, 
og vi gjør bruk av firma MediaNord til å hjelpe oss. I 
tillegg når skolen ut til menighetene gjennom TVS-kon-
takten i Adventnytt. Samarbeidet med Adventistkirken og 
menighetsskolene mht Basecamp 8. Absolutt 9 og Absolutt 
TVS er viktig og har bidratt positivt til rekrutteringen av 
nye elever til TVS.   

Fritid
Fritidstilbudet er variert og inkluderer stort og lite kor, 
innebandy, fotball, volleyball, ridning, kunstgruppe, 
skrive gruppe, bibelgrupper, bønnegrupper etc.  Kor, fot-
ball og volleyball ”utløser” også interessante turer (f.eks 
korfestivaler og volleyball-cup som alternerer mellom 
SDA-skolene i Norden). Tilbudet kan variere litt fra år til 
år. Flere av voluntørene bidrar aktivt til fritidstilbudet.

Bygningsmessige forandringer
Landsinnsamling TVS har gitt skolen mulighet til å gjøre 
viktige oppgraderinger av lokalene. Vi er takknemlige for 
støtten og engasjementet hos medlemmer, menigheter, 
distrikter og unionen i forbindelse med denne innsamlin-
gen hvor det til sammen har kommet inn mer enn 14,5 
millioner i gaver. Flere har fortsatt å gi gaver også etter 
den offisielle avslutningen av innsamlingen. I tillegg har vi 
også fått 170 000 i renteinntekter til innsamlingen. 

Midlene har gjort det mulig å skifte tak på A-blokken 
(gutteinternatet), pusse opp dagligstue i jenteinternatet, 
renovere noen av toalettene på jenteinternatet, pusse opp 
aulaen, skifte hovedtavle for strøm, få ventilasjon på 
kjøkkenet, nytt tekjøkken på gutteinternatet, nytt flygel, 
pusse opp spisesalen og etablere et bergvarmeanlegg med 
samtidig utskifting av varmtvannsløsning og enkelte andre 
oppgraderinger. 

Fortsatt gjenstår det ca 4,5 millioner kroner som skal for-
deles over de gjenværende prosjektene, og vi vil jobbe for 
at de skal brukes til formålene så raskt som mulig samtidig 
som vi tar oss tid til å finne løsninger som gjør at pengene 
strekker lengst mulig. 

I tillegg til prosjektene i Landsinnsamlingen har det også 
skjedd en del andre oppgraderinger på skolen i perioden, 
blant annet nye dører på jenteinternatet, utskifting av 
kjøkken og bekledning på personalboliger. Det bør også 
nevnes at vi har plantet 1000 nye kirsebærtrær (erstatning 
fra kommunen) som vil øke produksjonen av økologisk 
frukt fra gården.

Åndelig aktiviteter
Skolen har to pastorer. I tillegg kommer ansatte og vo-
luntører.  Det utføres et godt arbeid med å engasjere og 
motivere elevene.  Dette inkluderer deltakelse i andakter, 
bønne- og bibelgrupper, fredagskveldsmøter, sabbatsskole, 
gudstjenester, bønneuker, ungdomsuker, dåpsklasser etc.  
Det gis også opplæring til elever i bruk av bilde, lys og lyd 
i forbindelse med gudstjenesten.  Også mange ungdommer 
bidrar til gudstjenesten med ulike oppgaver.  

Helsearbeid
Forebyggende arbeid står sentralt ved Tyrifjord.  Dette 
inkluderer de syv helsenøklene, og rus- og narkotikafore-
byggende tiltak. Skolen tilbyr et godt og variert vegetarisk 
kosthold.  Det legges til rette for aktiviteter ute og inne 
som fremmer fysisk fostring.  Skolen har egen helsesøster 
og har VIP prosjektet (om psykisk helse) som et årlig pro-
sjekt. Det arbeides aktivt for et godt psykososialt arbeids-
miljø.  Skolen har to verneombud og et hovedverneombud 
for ansatte, men som også inkluderer elevene.
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Offentlige myndigheter
Skolen har gode relasjoner til de offentlige skolemyndighe-
tene (fylkeskommunen, Fylkesmannen).  Skolen er med på 
et felles registreringssystem for inntak av elever (VIGO), 
noe som også gir god synliggjøring av skolen.

Utfordringer
Skolen står ovenfor trender som det er viktig å forholde 
seg til. Her kan nevnes bl.a. synkende antall SDA-elever i 
menighetsskolene. Dette kan skyldes færre barn i skoleal-
der, og at flere adventister velger andre skoler. Til tross for 
betydelig investering i utstyr, inventar og bygningsmessige 
ombygginger vil det også i årene som kommer være behov 
for videre satsing på dette området.

Takk
Takk til alle i Adventistkirken – nasjonalt og i distriktene, 
menighetsskolene, menigheter og medlemmer av Ad-
ventistsamfunnet for støtte, hjelp, og engasjement for TVS.  
Skolen er viktig for ungdommene våre, og vil fortsatt være 
dette i tiden som ligger foran. 

Tyrifjord videregående skole, 20. mai 2020
Styrkår Dramstad
rektor

Tyrifjord videregående skole
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ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency 
Norway) er Adventistkirkens bistandsorganisasjon i Norge 
og er en del av et globalt ADRA-nettverk i 117 land. 

Mandat og målgruppe
ADRA Norges mandat bygger på sterke budskaper fra 
profeter i Bibelen om at Gud hater urett og undertrykkelse 
(Jesaja 10; Amos 8; Mika 2) og oppfordringen til å vise 
rettferdighet og omsorg (Jesaja 58, 6-12; Mika 6, 9). Jesu 
liv understreket det samme budskapet. Han helbredet syke, 
tok seg av de svake i samfunnet og sa til fariseerne at det 
viktigste i loven er rettferdighet, barmhjertighet og troskap 
(Mat 23, 23).

ADRA-nettverkets felles mandat er derfor «å tjene 
mennesker så alle må få de mulighetene i livet som 
Gud ønsker». ADRA Norge arbeider ut fra en visjon 
om «en verden uten urettferdighet og fattigdom, der 
hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial 
og leve et verdig liv».

ADRA Norge gir livreddende nødhjelp til mennesker 
rammet av katastrofer eller krig og bedre livskvalitet 
og innflytelse til fattige og marginaliserte. I tråd med de 
bibelske prinsipper om likeverd og i samsvar med Mennes-
kerettighetserklæringen, Artikkel 2, hjelper ADRA Norge 
mennesker uansett bakgrunn eller status.

Utdanning og livslang læring for alle
Utdanning er grunnleggende for at mennesker skal ha 
mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom. Derfor fokuserer 
ADRA Norge på utdanning og livslang læring i land med 
stor fattigdom og ulikhet. ADRA Norges arbeid gir barn og 
unge god grunnutdanning og relevant yrkesutdanning, noe 
som åpner for jobb og aktiv deltakelse i samfunnet resten 
av livet. Gjennom lokale ADRA-partnere samarbeider vi 
med lærere, foreldre og myndigheter for å skape gode, in-
kluderende rammer for utdanning. ADRA Norges helhetli-
ge tilgang til utdanning omfatter kursing av lærere, styr-

king av utdanningsmyndigheter, konstruksjon av klasserom 
og separate sanitære forhold for jenter og gutter samt 
vannforsyning. Sult, feilernæring og dårlig fysisk eller 
mental helse hindrer læring. Derfor etablerer ADRA mange 
steder skolehager og skolemat og sørger for grunnleggende 
helsetiltak og psykososial støtte til traumatiserte barn.   

ADRA Norge arbeider for at jenter og kvinner skal ha 
samme rett som gutter og menn til utdanning. Vi har i 
perioden styrket innsatsen for å inkludere de mest sårbare 
barn og unge i skolen, herunder barn med nedsatt funk-
sjonsevne, barn som er traumatisert av krig og vold og barn 
fra etniske minoriteter. 

Barnearbeid er en viktig årsak til at barn dropper ut av 
skolen tidlig. Derfor får foreldre tilbud om å lære å lese og 
skrive og får hjelp til økonomisk utvikling, slik at barna 
kan få den nødvendige støtten fra hjemmet til å fortsette 
utdanningen.  

Vi har i perioden utvidet fokus på yrkesutdanning og 
jobbskaping i samarbeid med lokale og norske virksom-
heter. Sammen med firmaet Zabai gjennomfører vi en ny 
satsning på e-læringskurs for yrkesfagelever og lærere i 
Etiopia, Myanmar og Somalia. I samarbeid med Alpha-
bet King arbeider vi for å styrke grunnskoleelevers lese-, 
skrive- og regneferdigheter gjennom interaktiv læring på 
nettbrett og med gruppeaktiviteter på skoler i Niger, Mali 

og Sudan. Vi har også, 
gjennom et nytt samar-
beid med Atlas-Allian-
sen i 2019, fått mer støt-
te fra Norad til å styrke 
inkludering av barn med 
nedsatt funksjonsevne i 
undervisningen.  

ADRA Norges 
Norad-støttede utdan-
ningsprogrammer har i 

Skolejente i ADRA Norges 
utdanningsprogram i Etiopia. 
Foto: Tor Tjeransen

ADRA Norge 
RAPPORT FOR PERIODEN 2015–2020

Ved Birgit Philipsen, generalsekretær
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perioden 2014 – 2019 bidratt til å gi mer enn en halv milli-
on barn på 3305 skoler og yrkesskoler i Vest-Afrika (Niger 
og Mali), Øst-Afrika (Etiopia, Sør-Sudan og Somalia) og 
Myanmar kvalitetsutdanning og håp for framtiden. 2340 er 
barn med nedsatt funksjonsevne. I tillegg var ADRA enga-
sjert i å forebygge moderne slaveri og gi jenter og gatebarn 
bedre muligheter i noen mindre prosjekter: Keep Girls 
Safe-prosjektet i Thailand, Building with Love-prosjektet i 
Peru, støtte til skoler i Haiti og Myanmar og Geitebankpro-
sjekter i Nepal og Niger. 

Nødhjelp 
Norges største nødhjelpsinnsats i perioden, har vært 
rettet mot utdanning for internflyktninger i Sør-Sudan og 
utdanning til jordskjelvofre i Nepal med gjenoppbygging 
av skoler og psykososial støtte. Utenriksdepartementet og 
Norad ga kr 50 millioner i tilskudd til dette arbeidet. 

En medarbeider fra ADRA Norge deltok i det interna-
sjonale nødhjelpsteamet som sørget for akutt hjelp i Nepal 
rett etter jordskjelvet i 2015 og i Bangladesh i 2017, da 
Rohingya-flyktningene strømmet til landet. Da syriske 
flyktninger kom til Europa høsten 2015, engasjerte ADRA 
Norge seg i å støtte en rekke europeiske ADRA-kontorer 
med deres hjelpearbeid for flyktningene. 

ADRA Norge har i perioden støttet ADRA-nettverket 
med kr 3,3 millioner til nødhjelp til mennesker rammet av 
naturkatastrofer, epidemier eller krig i forskjellige verdens-
deler: Afrika (Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Mali, Mosam-
bik, Niger, Nigeria, Uganda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, 
Sør-Sudan og Zimbabwe); Asia (Afghanistan, Bangladesh, 
Filippinene, India, Indonesia, Jemen, Jordan, Kambodsja, 
Libanon, Myanmar, Nepal, og Syria); Europa (Albania, 
Bosnia, Hellas, Kroatia, Makedonia, Serbia, Slovenia og 
Ungarn); Nord-Amerika (Bahamas, Guatemala, Haiti) og 
Oseania (Vanuatu).

Partnere og finansiering
ADRA Norges samlede inntekter for perioden 2015 – 
2019 var kr 316,7 millioner. Norad og Utenriksdeparte-
mentet støttet ADRA Norges programmer med kr 267,6 
millioner. Elever, lærere og menighetsmedlemmer samlet 
kr 17,3 millioner i Hjelpeaksjonen. Private givere og 

virksomheter bidro med ytterligere kr 24,7 millioner, og 
ADRA-partnere støttet programmene våre med kr 1,1 mil-
lioner. DNU bidro med lønnstilskudd på kr 3,7 millioner, 
og vi fikk inntekter på kr 2,3 millioner fra momskompen-
sasjon, salg og renter. 

Størstedelen av støtten fra Norad forutsetter en egenfi-
nansiering på 10 %. Menighetenes og Adventistskolenes 
innsats i Hjelpeaksjonen og medlemmers støtte gjennom 
fastgiverordningen Venn for livet, kollekter, arv og andre 
gavebidrag er en viktig forutsetning for ADRA Norges 
arbeid, vekst og fleksibilitet til å møte nye behov.

ADRA Norges arbeid i forhold til unionens 
5-årsplan
Adventistkirken i Norge har i denne perioden valgt å 
arbeide innenfor rammen av tre verdier som skal prege 
vårt fellesskap: 1) Trofasthet - å ha Bibelen som veiviser; 
2) Raushet - å ha et fellesskap preget av omsorg, åpen-
het og tilgivelse; 3) Samfunnsansvar - å verne jorden og 
vise nestekjærlighet mot alle. De bibelske verdiene om 
medmenneskelighet, raushet og omsorg er grunnlaget for 
ADRAs arbeid. ADRA Norge bidrar spesielt til å øke me-
nighetens samfunnsansvar lokalt og globalt. 

Fokus for handlingsplanens aktiviteter er menighetens 
medlemmer, barn og unge, samfunnet globalt og nærmiljø-
et samt organisasjonens medarbeidere. ADRA har i denne 
perioden arbeidet målbevisst for å motivere og utruste 
medlemmer, barn og unge til å følge Jesu eksempel med å 
vise omsorg og samfunnsansvar i nærmiljøet og engasjere 
seg i den globale kampen mot fattigdom og ulikhet. Vi har 
også engasjert oss i å utvikle og støtte våre medarbeidere i 
Norge og i partnerkontorene. 

Aktiviteter i Norge som bidrar til unionens 
handlingsplan
ADRAs arbeid i Norge har fire fokusområder: 1) Globalt 
samfunnsansvar – Anskaffelse av midler til de globale 
programmene; 2) Lokalt samfunnsansvar - mobilisere 
menighetsmedlemmer, barn og unge til lokalt samfunn-
sengasjement; 3) Påvirkningsarbeid og profilering i Norge 
– mobilisering for alle menneskers rett til grunnleggende 
goder og deltakelse; 4) Kompetansebygging hjemme og i 
felt.

1. Globalt samfunnsansvar
1.1  Innsamling – Hjelpeaksjon
ADRA Norge har hvert år fokusert Hjelpeaksjonen på ett 
land og tema med et godt samspill mellom innsamlings- og 
undervisningsmateriell, årsrapporten og annet opplysnings-
arbeid.  Hjelpeaksjonen har i denne perioden fokusert på: 
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Solidaritetstur til Nepal i 2016.

Utdanning for å styrke fredsarbeid og bekjempe fattigdom 
i Somalia (2015); Inkluderende utdanning i Etiopia (2016); 
Håp og livskvalitet for sørsudanske flyktninger i Uganda 
gjennom utdanning (2017); Inkluderende yrkesutdanning 
og jobbmuligheter i Myanmar (2018); Utdanning som 
forebygger tidlige ekteskap i Niger (2019).

ADRA Norge har mobilisert menighetsmedlemmer og 
støttespillere på ledertreff, pastorsamlinger, lærertreff, års-
møter og stevner; skolebesøk og gudstjenester i menighete-
ne; artikler i Adventistkirkens blader og nyhetsbrev samt 
flittig bruk av sosiale medier. Mens kirken i mange land 
stort sett har gitt opp eller sliter med å videreføre dør-til-
dør innsamling, har vi i Norge til nå årlig samlet mellom 3 
og 3,5 millioner kroner.

Menighetsmedlemmer og skoleelever har også engasjert 
seg i en rekke ulike aktiviteter til støtte for ADRA som 
konserter, markedsdager, julesalg, boksalg, gavekortsalg 
og sponsorløp. I tillegg gis det kollekt, gaver og arv. 
Fastgiverordningen Venn for livet gir forutsigbarhet og er 
særdeles viktig for ADRA og arbeidet vårt. Den massi-
ve støtten fra menighetens medlemmer og ansatte, samt 
elever, lærere og foreldre ved skolene våre, er en viktig 
forutsetning for at ADRA kan gi tusener av barn og unge 
utdanning og en ny start i livet. 

I 2020 har ADRA tatt i bruk et nytt giver- og kontak-
toppfølgingssystem som forenkler prosessene knyttet til 
registrering av bidrag, giveroppfølging og utsendelse av 
elektroniske nyhetsbrev. Vi har også fått på plass digitale 
innsamlingsplattformer.

1.2  Solidaritetsturer
I en globalisert verden med daglige nyheter om nød og 
elendighet, er personlige møter mellom mennesker fra 
forskjellige kulturer motiverende for solidaritet og person-
lig engasjement. Det ble i perioden gjennomført to Solida-
ritetsturer (arrangert av SABU) og tre «Connections»-turer 
for voksne. 
– I 2016 arrangerte SABU i samarbeid med ADRA Norge 

en solidaritetstur for 16 unge til Nepal for å pusse opp 
en skole i utkanten av Kathmandu. 

– Sommeren 2018 dro 31 deltakere fra Norge og Dan-
mark til Uganda for å hjelpe lokale adventister med å 
bygge en barnehage i Karamoja, en avsidesliggende 
provins i Uganda, der bare 11 % av voksne kan lese 
og skrive, og bare 28% av barna går på skole. SABU 
arrangerte denne turen i samarbeid med ADRA Norge, 
ADRA Danmark og SABUS i Danmark.

– I 2016 og 2019 arrangerte ADRA Norge tur for voksne 
frivillige til «Keep Girls safe»-hjemmet (KGS) i Thai-
land. Gruppene bygget redskapsskur, malte og gjorde 
aktiviteter med jentene. 

– I 2018 gikk turen til Kambodsja for å bygge førskolefa-
siliteter ved en lokal skole og delta i helse- og ernæ-
ringsundervisning for familier.  

En planlagt solidaritetstur til Peru sommeren 2020 for å 
isolere og forbedre 25 hus i fattige fjellområder i nærheten 
av Cuzco, måtte avlyses på grunn av koronapandemien. 

2.   Lokalt samfunnsansvar
2.1. I forbindelse med strømmen av syriske flyktninger 

inn i Europa høsten 2015 utarbeidet ADRA Norge 
systemer for lokale ADRA-lag med tilbud om hjelp 
til flyktning- og integreringsarbeid i nærmiljøet. I 
samarbeid med skoleavdelingen og løst knyttet til 
ADRA opprettet noen menigheter språkskoler, og 
det ble en stor suksess. Det er opprettet 8 ADRA-lo-
kallag, men ikke alle er aktive. ADRA har undervist 
og støttet lagene og hjelper med erfaringsutveksling. 
Flere menigheter har vist interesse for å opprette slike 
lag.

2.2. ADRA Norge hadde ansvar for en stor del av pro-
grammet på DNUs årsmøte i 2016 som fokuserte 
på mangfold av nasjonaliteter og kulturell rikdom i 
menigheten og kulminerte i en flaggparade lørdag 
kveld. Vi observerte et økende fokus på inkludering i 
menighetene.

2.3. Sommeren 2019 arrangerte Adventistkirkene i Vester-
ålen familieleir på Sommerfryd for lav-inntektsfami-
lier. ADRA støttet arrangementet som ble en suksess 
med over 30 deltakere. Et lignende program planlagt 
for sommeren 2020 må utsettes til 2021 grunnet 
covid-19.

3. Påvirkningsarbeid og profilering i Norge
3.1. ADRA Norges 25-årsjubileum våren 2018 ble feiret 

med festsabbat i Storsalen i Oslo med gjestetalere fra 
ADRA International og Thailand. ADRA arrangerte 
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program i Litteraturhuset om utdanning for etniske 
minoriteter i Myanmar. Norad hadde innslag på beg-
ge arrangementene. 

3.2. 262 millioner barn og unge holdes utenfor skolen. I 
samarbeid med Generalkonferensen, lanserte ADRA 
International i 2019 kampanjen «Every Child – Eve-
rywhere – In School»: Alle barn, I alle land, På sko-
len. Målet med kampanjen er å gjennomføre utdan-
ningsprosjekter som gjør en forskjell, påvirke politisk 
og samle 1 million underskrifter. ADRA Norge er 
ett av ti land som får støtte fra ADRA International i 
2019 – 2022 til arrangementer om utdanning. 

3.3. ADRA Norge sitter i styringsgruppen for Global 
uke i Norges kristne råd (NKR) og har siden 2017 
arbeidet for å engasjere menighetene i bekjempelse 
av moderne slaveri i forbindelse med en årlig Global 
Uke mot moderne slaveri. I 2019 holdt ADRA Norge 
seminar om moderne slaveri på Rettferdskonferansen 
med inviterte gjestetalere fra Keep Girls Safe-pro-
sjektet i Thailand. Som ledd i kampanjen for å få alle 
barn på skole, arrangerte ADRA Norge også seminar 
om utdanning og moderne slaveri på Litteraturhuset, 
og gjestetalerne holdt møter i forskjellige menigheter 
i Øst- og Vest-Norge.

3.4. ADRA Norge har deltatt på Arendalsuka hvert år og 
vært medarrangør til Den store utviklingsdebatten og 
samarbeidet med menigheten om utstilling og offent-
lig program i kirken. 

3.5. ADRA Norge har i perioden deltatt aktivt i en rekke 
relevante utviklingsrelaterte fora i Norge: Global 
Campaign for Education (GCE); Inkluderingsnett-
verket; Forum for Utvikling og Miljø (ForUM); 
Forum for Sudan og Sør-Sudan; Forum for Religion 
og Utvikling; Global Info i Norges Kristne Råd og 
Antikorrupsjonsgruppen. ADRA er, sammen med 
unionens avdelingsleder for helse, med i Nettverk 
for Global Mental Helse (MHN), som arbeider for 
å sette mental helse på utviklingsagendaen i Norge. 
Gjennom felles kronikker og innspill kan vi påvir-
ke offentlig debatt, utviklingsstrategier og politiske 
beslutninger. ADRA inviteres også til møter med 
utviklingsministeren, Norads direktør og politikere 
og til å gi skriftlige innspill om utviklingsprioriterin-
ger og strategidokumenter. 

      ADRA er medlem av Frivillighet Norge, Innsam-
lingskontrollen og Norges Innsamlingsråd. 

4.  Kompetansebygging i Norge og internasjonalt
  I tråd med DNUs handlingsplan søker ADRA Norge 

og ADRA-nettverket å utvikle en organisasjonskultur 
som ivaretar og utvikler medarbeidere. 

4.1. ADRA Norge har deltatt i en rekke fagfora med 
Norad/UD, organisasjoner, forskere og fagfolk, og 
ansatte har jevnlig deltatt på møter og seminarer for 
å oppdatere faglig kunnskap. Vi har holdt årlige part-
nerskapsmøter og arrangert kurs med relevant, faglig 
oppdatering for partnerne. Et styrket samarbeid med 
organisasjoner som Atlas-alliansen, Strømmestiftel-
sen, KFUM-KFUK og Redd Barna om utdanning, 
inkludering og psykososial støtte har gitt kunnskap 
og synlighet. ADRA ble også i perioden medlem av 
de internasjonale faggruppene: Global Education 
Cluster advisory group og Education Cannot Wait 
advisory group. Det gir adgang til direkte informa-
sjon om de nyeste utdanningstrendene og ekspertvei-
ledning på høyt nivå.

4.2. ADRA Norge har årlig deltatt på ADRA Annual 
Council (AAC), der strategiske prioriteringer og 
regelverk for ADRA-nettverket ble besluttet. ADRA 
Norge var også med i en rekke tekniske arbeidsgrup-
per i nettverket, herunder «Education Learning Lab». 
ADRA International lanserte i 2018 en ny finansma-
nual og har begynt årlig kursing av alle økonomisje-
fer for å styrke økonomisk kontroll og hindre mislig-
hold av midler. Kommunikasjonssjef og humanitær 
seksjonsleder i ADRA samt DNUs avdelingsleder for 
utdanning ble i 2019 kurset av ADRA International til 
å drive påvirkningsarbeid. ADRA Norge har i 2019 
utarbeidet retningslinjer for sikkerhet på reiser og 
sørget for sikkerhetskursing av alle ansatte. ADRA 
Norge har også inkludert personell til å sikre beskyt-
telse av barn i alle programmer. 

4.3. ADRA-nettverket har innført et nytt, omfattende 
akkrediteringssystem (AAL) med evaluering av 
regelverk, systemer, personalhåndtering, økonomi, 
programmer og kommunikasjonsarbeid for alle 
ADRA-kontorer. ADRA Norge er medlem av akkre-
diteringskomiteen som representant for alle landkon-
torer. Vi gjennomførte i 2019 en omfattende selve-
valueringsprosess og oppdaterte en rekke av våre 
retningslinjer. Vi fikk etterfølgende kontroll besøk 
fra ADRA Europa og ble, som det første kontoret i 
ADRA-nettverket, akkreditert for en periode på 5 år. 

Ledelse, ansatte og styremedlemmer
ADRA Norge har siden 2015 økt staben med 3 medarbei-
dere til 12 ansatte med et gjennomsnitt for 2019 på 9,53 
årsverk. I tillegg fikk ADRA Norge regnskaps- og sekre-
tærtjenester fra DNU tilsvarende 0,5 årsverk. 

 Styret ble ledet av Vidar Keyn fram til årsskiftet 
2018/2019, da Christopher Kjølner tok over som styrele-
der. Styret har i 2020 følgende medlemmer: Solveig Nor-

ADRA Norge
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Fra årsmøtet 2016 om en inkluderende menighet.

heim Andersen, Finn Frode Eckhoff, Melissa Packer Hope, 
Bjørn Knutsen, Øystein Leknes og Linda Helen Ness. 

Forventninger til 2020
ADRA Norge er kjent for kostnadseffektivitet med en høy 
formålsprosent på 95 % og en lav administrasjonsprosent 
på 3 % fordi organisasjonen i stor grad baseres på dugnad 
og idealisme. Riksrevisjonen foretok i 2019 en undersø-
kelse av resultatmåling av norsk bistand til utdanning og 
konkluderte at ADRA Norge har god og relevant resultat-
måling i programmene. Positive rapporter fra Norads «følg 
pengene-reiser» og fra besøk av representanter fra regjerin-
gen (Statssekretær Aksel Jakobsen i Niger 2019) og norske 
ambassader til våre utdanningsprogrammer i Etiopia, 
Myanmar, Niger og Sør-Sudan, har gjort oss positivt kjent 
for inkluderende kvalitetsutdanning. 

ADRA Norge signerte i 2019 en ny 5-årig programavtale 
med Norad om kr 188 millioner til ADRAs utdannings-
program i Etiopia, Somalia, Sør-Sudan og Myanmar. 
Vi fortsetter utdanningsprogrammet i Niger og Mali og 
forventer en utvidelse av samarbeidet med Atlas-alliansen 
og andre organisasjoner om å inkludere barn med nedsatt 
funksjonsevne i skolene våre. Vi signerte i 2020 en 4-årig 
avtale med Norad om støtte på kr 12,5 millioner per år til 
nød-utdanning i Upper Nile, Sør-Sudan, og vil arbeide for 
å styrke vårt humanitære arbeid i 2020.   

Til tross for koronapandemien har vi greid å oppretthol-
de daglig drift med hjemmekontor og god kommunikasjon 
med programpartnere. Vi forventer ikke nedskjæringer i 
personale eller daglig drift. Pandemien, og tiltak knyttet 
til denne, har medført noe stillstand i programmene, og vi 
samarbeider med våre partnere om tilpasning av aktivite-
ter. Det store fallet i kronekursen medfører at vi må kutte i 

noen aktiviteter. Basert på signerte avtaler med Norad har 
vi budsjettert med en moderat vekst i 2020. Pandemien kan 
føre til nedgang i innsamlede private midler, men Norad 
har fritatt organisasjoner fra krav om egenandel i 2020, slik 
at en eventuell nedgang i innsamlede midler på grunn av 
covid-19 ikke medfører kutt i støtten fra Norad. 

I 2020 vil vi fortsette vårt gode samarbeid med menig-
heter og skoler om Hjelpeaksjon og andre innsamlingsak-
tiviteter. Vi vil arbeide for å styrke menigheter og ADRA-
lag til økt innsats i nærmiljøet.  

Takk for ditt engasjement for ADRAs arbeid
Jeg ønsker å takke avgått og nåværende styremedlemmer 
for ADRA Norge for all tid og frivillig innsats investert i 
dette arbeidet! Takk til medarbeiderne i ADRA Norge for 
en flott innsats i perioden! Vi takker også Norad, Utenriks-
departementet og organisasjoner, grupper og virksomheter 
samt våre partnere i ADRA-nettverket som på forskjellig 
vis har støttet og bidratt til å gjennomføre ADRA Norges 
programmer! En stor takk til Adventistkirkens ledelse for 
godt samarbeid og viktig økonomisk støtte. En spesiell 
takk til menighetens pastorer, ledere og medlemmer for 
deres store engasjement for medmennesker! Tusen takk til 
alle som går fra dør til dør i Hjelpeaksjonen: Det er fortsatt 
den mest effektive måten å samle penger på! Takk til sjåfø-
rer og bollebakere og til alle dere som organiserer, rydder 
og oppmuntrer til forskjellige arrangementer for ADRA! 

Mest av alt er vi takknemlige til Gud for at han så rikelig 
har velsignet ADRA Norges arbeid i denne perioden. 
Sammen med Vår Herre kan vi trygt gå framtiden i møte!

Birgit Philipsen, Generalsekretær
26. mai 2020
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Stiftelsen Mosserødhjemmet 
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Anita Hofseth Hagler, daglig leder

Mosserødhjemmet er stiftet med det formål å drive pleie 
og omsorg av eldre; fortrinnsvis medlemmer av Syvende-
dags Adventistkirken. Stiftelsen er opprettet etter vedtak 
i ØND og senere endret av unionen. Institusjonen rappor-
terer derfor til unionens generalforsamling. Undertegnede 
ble ansatt som daglig leder fra 1. november 2014.

Historikk
Institusjonen gjennomgikk betydelige endringer på 90-tallet, 
da driften endret seg fra aldershjem til sykehjem. Vi startet 
med 100 % adventister både hos beboere og ansatte. Flere 
leiligheter var tilpasset ektepar slik at de hadde stue, sove-
rom, bad og tekjøkken. I dag har vi bare enerom, men kan 
med enkle grep tilrettelegge for ektepar. Andelen adventister 
er i dag cirka 12 % av beboerne og cirka 9 % av ansatte.

Pasienttilgang/ bemanning  
Mosserødhjemmet har fra 2007 hatt 58 rom, hvor San-
defjord Kommune har en grunnavtale på 46 plasser fra 
2013-2020. Fra 1.1.2015 har de en avtale til på 5 plasser + 
2 ekstraplasser fra 2016 og fram til ut 2020. De resterende 
fem plassene går til andre kommuner, fortrinnsvis til ad-
ventister. Antall adventistbeboere varierer, men er redusert 
fra elleve til seks i perioden, inkludert 4 fra Sandefjord ved 
utgangen av 2019. Per dags dato har vi ett ledig rom. Det 
blir stadig vanskeligere å få nye adventister fra utenbys-

kommuner. Det er få søkere, og det er vanskelig å få ga-
ranti. Statsstøtten er et alternativ som i hvert fall et stykke 
på vei bidrar til at vi i det hele tatt får nye pasientgarantier. 
Mosserødhjemmet har et godt omdømme, og de fleste be-
boere og pårørende er godt fornøyd med pleien vi gir. Vi er 
opptatt av kvalitetssikring og jobber kontinuerlig med dette 
for å sikre at lover og forskrifter overholdes. Pleien er or-
ganisert i tre avdelinger, én for hver etasje, med avdelings-
sykepleiere. Oversykepleierstillingen er innlemmet i daglig 
leders rolle. Bemanningen totalt er i løpet av perioden økt 
fra 54,6 årsverk til dagens nivå på 57,7 årsverk, fordelt på 
ca. 125 ansatte. 

Økonomi
Siden 1996 har vi fått direkte støtte fra staten til å subsidi-
ere deler av den kommunale kostnaden for adventistbeboe-
re. Vi har kunnet gi kommunene som sender adventister til 
oss mellom 30 og 60 % rabatt ved hjelp av denne støtten. 
Da antallet adventister har blitt redusert, har deler av 
tilskuddet blitt tilbakebetalt. Tilskuddet har gitt rom for at 
midlene kan benyttes til dagsenter, i tillegg til rabatten som 
blir gitt til kommuner det kommer Adventister fra. Det har 
derfor vært tilbud om dagsenter for eldre adventister i nær-
området 1 dag i uken fra høsten 2016 og økt til 2 dager i 
uken fra 2019. I avtalen med Sandefjord kommune har det 

2015 2016 2017 2018 2019 Sum
Driftsinntekter 48,1 48,2 50,3 50,0 54,1 250,7
Lønnskostnader 37,2 40,6 42,5 43,7 46,2 210,2
Overskudd/underskudd 3,28 -0,12 0,29 -0,93 0,25 2,77
Investeringer 0,01 0,01 0,43 0,06 0,42 0,93
Likviditetsbeholdning 5,6 13,9 14,3 13,3 12,3
Egenkapitalandel (%) 35,7 33,6 34,5 32,8 34,0
Årsverk (antall) 54,6 55,4 55,6 55,7 57,7

Nøkkeltall 2015-2019 (tall i mill. kroner)
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2015 2016 2017 2018 2019 Sum
Statsmidler mottatt 5,76 5,84 6,00 5,50 5,80 28,90
Statsmidler tilbakebetalt 0,44 1,62 1,58 1,92 0,99 6,54

Statsmidler 2015-2019 (tall i mill. kroner)

Mosserødhjemmet, forsiden Mosserødhjemmet, takheis til forflytning

vært rom for å søke om forhandling året etter, der det har 
vært økonomiske utfordringer i forhold til økt pleiebehov 
og reduserte midler fra staten. Der forhandlingene har ført 
frem har dette medført et ekstra pristillegg året etter.

Investeringer/vedlikehold
Avtalen som ble inngått mellom Mosserødhjemmet og 
Sandefjord kommune for 2013-2020 har økonomisk sett 
ikke gitt rom for å kunne vedlikeholde bygget, slik at det 
er blitt et etterslep på ca. 60 mill. kroner. Norconsult har 
laget en rapport på dette. I denne 5 års-perioden er det 
likevel investert i noe utstyr som senger og personløftere. 
Vaskeriet har fått 2 nye vaskemaskiner og 1 tørketrommel 
i tillegg til en løfteheis. En del markiser er byttet ut. Alle 
blandebatterier er byttet ut på beboer rommene.  Det har 

vært 3 lekkasjer fra avløpsrør, som kun har blitt reparert, 
ikke inspisert og oppgradert, som ønskelig. Noen beboer 
rom er pusset opp, men alle badene er fra bygget var nytt. 

Utfordringer videre
Som nevnt forventer vi ikke at det blir lettere å få ad-
ventister til Mosserødhjemmet i tiden framover. Flere eldre 
adventister ønsker å være i nærheten av familie når de 
får tildelt sykehjemsplass. De få som ønsker å komme til 
Mosserødhjemmet, får ofte avslag fra hjemkommunen. I 
den nye avtalen med Sandefjord, som skal signeres i løpet 
av året for perioden 2021-2028, er det lagt føringer for 
at prisen må justeres opp. Årsaken er også knyttet til økt 
pleiebehov. Håpet er at vi med en stabil økonomi, også i 
framtiden kan drive et godt sykehjem.
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Skogli Helse- og 
Rehabiliteringssenter AS
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved Alf Magne Foss, direktør 

Denne rapporten forteller om aktiviteter og forhold ved 
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS siden siste ge-
neralforsamling i DNU, basert på de siste fem års virksom-
het. Undertegnede har siden 2009 vært ansatt som direktør 
ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS. 

Kort historikk:
Skogli startet i 1946 som Badesanatorium med plass til 
ca. 25 pasienter. I takt med tiden ble benevnelsen Kurbad 
mer rett, men på 1980-tallet tok Skogli navnet som det har 
i dag: Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter. I 1999 ble 
dette justert til Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 
idet driftsformen ble forandret til to aksjeselskap: Skogli 
Eiendom AS og Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 
(driftsselskapet). 

I løpet av 1990-årene gikk Kurbad og Rekreasjonshjem i 
Norge sammen i en sammenslutning, og institusjonene ble 
kalt Opptreningssenter, formelt delt i to grupper, gruppe 1 
(de tidligere Kurbad) og gruppe 2 (de tidligere rekreasjons-
hjem). Skogli var da i gruppe 1.

I 2006 ble Opptreningsinstitusjonene plassert helsepoli-
tisk innen Spesialisthelsetjenesten og alle benevnes fra da 
av Rehabiliteringsinstitusjoner.

Finansielt grunnlag:
Til og med år 2002 ble Skogli finansiert via statsbudsjet-
tet, og utbetaling gjennom Rikstrygdeverket. Det var da 
stykkprisfinansiering (kr pr pasientdøgn) etter regning for 
faktisk utført tjeneste, og begrensningen av aktivitet var 
antall godkjente sengeplasser. 

Med opprettelsen av Regionale Helseforetak (RHF) 
endret finansieringsmodellen seg, og også grunnlaget for 
denne. Gjennom 3 år (2003 - 2005) var finansieringen 
fordelt mellom RTV og RHF etter gitte prosentsatser. Fra 
2006 gikk hele finansieringen over til RHF og samtidig 
ble grunnlaget for rammen av finansieringen basert på 
Anbudsprinsippet. Dette da private rehabiliteringstjenester 
kom inn under Lov om offentlige Anskaffelser. Fra januar 

2006 og frem til dags dato har Skogli hatt sitt inntekst-
grunnlag via anbudskonkurranser. 

Fra og med 2015 og frem til dags dato, har Skogli hatt 
en stor avtale med Helse Sør-Øst (HSØ), og flere mindre 
avtaler. Pr. dags dato har Skogli følgende avtaler:
1. Helse Sør-Øst RHF om rehabiliteringstjenester innen 

spesialisthelsetjenesten. Pasientene søkes fra primærle-
ge, legespesialist eller sykehus. Avtalen gjelder følgen-
de pasientgrupper: 
– Muskel- skjelett lidelser, kronisk muskelsmerte
– CFS/ME. 
– Livsstilsrelaterte sykdommer – f.eks. diabetes og 

hjerte- karsykdom
– Inflammatorisk revmatisk sykdom
– Slagrammede
– Opptrening etter ortopedisk operasjon
– Kompleks sammensatte lidelser
– Lymfødem
– Arbeidsrettet rehabilitering

 Dette er en løpende avtale med 2 års gjensidig oppsi-
gelsesfrist. 

2. Helse Midt-Norge RHF om rehabiliteringstjenester 
innen spesialisthelsetjenesten. Pasientene søkes fra 
primærlege, legespesialist eller sykehus. Hovedavtalen 
gjelder kun CFS/ME, men er reforhandlet til også å 
kunne gjelde muskel- skjelett lidelser og inflammato-
risk revmatiske sykdommer. 

 Dette er en løpende avtale med 2 års gjensidig oppsi-
gelsesfrist. 

3. Helse Sør-Øst RHF – innen ordningen ”Rehabilitering 
med arbeid som mål» - døgnrehabilitering. Avtalen 
gjelder fra 2018, med 1 + 1 + 1 års prolongeringsmulig-
het. 

4. Helse Sør-Øst RHF – innen ordningen ”Rehabilitering 
med arbeid som mål» - poliklinisk behandling for per-
soner med angst og depresjon. 

 Avtalen gjelder fra 2018, med 1 + 1 + 1 års prolonge-
ringsmulighet.
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5. Lillehammer kommune om utskrivningsklare pasienter 
med rehabiliteringspotensiale. 

 Denne avtalen er en fortløpende avtale, med revidering 
og evaluering i september hvert år. 

Ut over de ovenfor nevnte avtaler, har Skogli også tilbud 
om overnattingsplasser, treningssenter, massasje og diverse 
utleie (f.eks. gymsal, basseng, læringskjøkken og undervis-
ningsfasiliteter).

Bemanning
Skogli er en kunnskapsbedrift som selger tverrfaglig 
spesialiserte rehabiliteringstjenester. I 2003 ble Skogli 
IA-bedrift, og siden 2004 har vi hatt avtale med Bedrifts-
helsetjeneste. En av de viktigste tingene vi har jobbet 
med de siste årene er å få ned sykefraværet. Det har vi 
klart noe, men det er fortsatt utfordringer med dette arbei-
det, og sykefraværet svinger en del fra år til år. Vi ønsker 
at de ansatte skal trives på jobb, og bedriften vil gjerne 
legge til rette og gjøre hva den kan for at de ansatte skal 
ha god helse. 

I 2019 var antall årsverk 83, og gjennomsnittlig antall 
ansatte 116. Av de ansatte er det ca. 70% kvinner. 

På Skogli gjøres det årlig miljøundersøkelse som skal 
kartlegge de ansattes trivsel på arbeidsplassen. Generelt 
kan vi si at de ansatte trives godt på Skogli. På en skala fra 
1 til 7, hvor 7 er ”kan ikke ha det bedre på jobb”, ligger 
scoren de siste årene på ca. 6,0 (se figur nedenfor)

På Skogli har vi følgende helsefaggrupper ansatt:
• Leger
• Sykepleiere
• Helsefagarbeidere/hjelpepleiere
• Fysioterapeuter
• Ergoterapeuter
• Idrettspedagog
• Psykologer
• Sosionomer
• Klinisk ernæringsfysiolog
• Idrettspedagog
• Logoped 
• Andre (helsesekretær, ortopediingeniør og 

synspedagog)

Skogli har avtale med DNU om at kapellantjenesten kjøpes 
fra Lillehammer Adventkirke.
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2017 2018 2019
Hovedavtalen med HSØ  70 284 054 73 100 861 74 830 989
Raskere tilbake & ny ordning fra 2018 6 517 295 4 261 682 4 055 156
Annen inntekt – helsetjeneste 302 585 829 735 2 308 495
Lillehammer kommune 825 600 1 185 600 1 380 500
Egenandeler 4 111 245 4 206 492 4 563 956
Andre inntekter 2 832 890 2 782 773 2 748 199
Totalt 84 873 669 86 367 142 89 887 295

Økonomi
Skogli har de siste årene hatt en relativ god økonomi. 

Inntektene for Skogli de siste 3 årene har vært:

Resultatet i bedriften har de siste 5 årene vært:
2015: + 7,7 mill. 
2016: -  0,1 mill  
2017: + 3,0 mill.  
2018: + 5,5 mill.  
2019: + 5,5 mill.

Svingningene i resultatet skyldes delvis noen faktorer 
innen pensjonsforpliktelser og endringer i lovverket for 
pensjonsberegninger. Forenklet og kort oppsummert kan 
man si at overskuddet (uten aktuarberegninger etc.) de 
siste 5 årene har i gjennomsnitt vært på ca. 4 mill. 

Behandlingskonseptet
Det har alltid vært i Skoglis interesse å kunne tilby faglige 
anerkjente og dokumenterte behandlingsmetoder. Vi bruker 
mye tid og ressurser på å kurse og oppdatere alle ansatte. I 
2019 brukte Skogli ca. 400 000 på kurs og etterutdanning. 

Skogli jobber med å gjøre en forskjell for våre brukere 
både i behandlingsperspektivet, men også i det forebyg-
gende helsearbeidet. Skogli vektlegger fortsatt den fore-
byggende effekten de 8 helsenøkler har å gi våre brukere 
og ansatte. 

SDA identitet
Desember 2016 fikk Skogli en henvendelser fra et selskap 
som ønsket å kjøpe Skogli. Grunnet dette, valgte SDA-
DNU-styret blant annet å nedsette en arbeidsgruppe som 
skulle belyse saken. Ved SDA-DNU-styremøtet september 
2018 ble arbeidsgruppens rapport behandlet. SDA-DNU-
styret vedtok da å ikke gå videre med sonderingen om et 
mulig salg av Skogli.

For tiden har Skogli i underkant av 30 ansatte som er 
formelt medlem av Adventkirken.  

Vi adventister som jobber på Skogli er fortsatt overbe-
vist om at Skogli driver med utadrettet barmhjertighetsar-
beid – nettopp det vår tro definerer som en av de viktigste 

metoder for meningsfull kontakt med mennesker. Med 
denne tanken jobber vi fortsatt med stor tro på at Skogli er 
meningsfullt og nyttig både for eierne, oss som jobber her 
og de brukere vi har.  

Siden 2017, har Skogli vært medlem i en nettverksgrup-
pe som heter «AdventCare». Det nettverket består av lede-
re fra andre SDA institusjoner, primært i Europa. Under-
tegnede er medlem av styringsgruppen for dette nettverket.  

Skogli har også etablert uformelle samarbeidsavtaler 
med Vista Clinic i Sør-Afrika og La Lignière i Sveits. 

Bygninger – Endringer – Vedlikehold
Skogli er en stor bygning og det kreves store ressurser for 
å vedlikeholde bygningsmassen. Siden 2015 har Skogli 
hatt flere større og mindre prosjekter: renovering av flere 
rom, renovering av spisesalen, oppussing av flere kontorer, 
nytt inngangsparti, ny resepsjon og modernisering av tre-
ningsalen. I dette ligger det også store investeringer av nye 
elektriske anlegg, vanntåkeanlegg og ventilasjonsanlegg. 

Disse prosjekter har hatt en total kostnad på ca. 30 milli-
oner (fordelt på begge selskapene). 

Styrene
I 2008 fikk Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS og 
Skogli Eiendom AS to ulike styrer. Helt ulike er de ikke, 
ettersom det stort sett har vært samme personer ansatt i 
begge styrene bortsett fra ansatte representanter som sitter 
i styret for Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS, men 
ikke i Skogli Eiendom AS. 

For tiden sitter følgende personer i styret for Skogli  
Helse- og Rehabiliteringssenter AS: 

Geir Olav Lisle (styreleder), Jóhann E. Jóhannsson, 
Svanhild Stølen, Kristin Molstad Andresen, Dan Viggo 
Jensen, Mette Skonnord, Anne Grethe S. Steinsvåg, Else 
Marie Pallisgaard (ansatt representant) og Sigrid Lindvik 
(ansatt representant). 

I Skogli Eiendom AS sitter: Jóhann E. Jóhannsson (styre-

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
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leder), Geir Olav Lisle, Svanhild Stølen, Kristin Molstad 
Andresen, Dan Viggo Jensen, Mette Skonnord og Anne 
Grethe S. Steinsvåg. 

CARF akkreditering
I 2010 ble Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS som 
tredje bedrift i Norge CARF-akkreditert. CARF er en inter-
nasjonal, non profitt organisasjon som akkrediterer steder 
som tilbyr helsetjenester. CARF ble etablert i 1966 som 
Commission on Accreditation for Rehabilitation Facilities, 
nå mer kjent som CARF. Den lengste CARF akkrediterin-
gen man kan få er 3 år. Skogli har hatt re-akkrediteringer 
i 2013, 2016 og 2019, og alltid fått 3 års akkreditering. 
Skogli er i dag akkreditert med følgende program:
• Interdisciplinary Outpatient Medical Rehabilitation 

Programs – Adults
• Occupational Rehabilitation Programs - Comprehensi-

ve Services – Adults
• Occupational Rehabilitation Programs – Adults
• Interdisciplinary Outpatient Medical Rehabilitation 

Programs – Stroke Specialty Program – Adults

2020 og fremover
Ettersom Skogli nå har en løpende avtale med Helse Sør-
Øst (med 2 års oppsigelsesfrist), 2 andre avtaler med Helse 
Sør-Øst som har prolongeringsmuligheter ut 2021, samt 
fått et godt samarbeid med Lillehammer kommune, er vi 
inne i en relativ trygg og stabil periode. Det betyr på ingen 
måte at vi kan slappe av og ikke bruke ressurser på stadig 
å forbedre oss. Vi vet at helsetjenesten i Norge er i endring, 
at det vil skje erindringer både lokalt og sentralt, og det vil 
medføre utfordringer de neste årene. 

Vi har en god stab med mange dyktige og lojale ansatte, 
og selv om fremtiden vil bli utfordrende, har jeg stor tro 
på at Skogli vil være en stor, tydelig og faglig anerkjent 
rehabiliteringsinstitusjon i tiden fremover. 
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Kurbadet i Oslo
RAPPORT FOR PERIODEN 2015-2020

Ved daglig leder Erik Steinsvåg

Kurbadet er en del av Syvendedags Adventistkirkens 
eiendom med adresse Akersgata 74. På samme adresse 
finnes Adventistkirken Betel. Kurbadet leier ut lokaler til 
Kurbadet legesenter, Kurbadet fysikalske institutt, samt 
til enkeltpersoner som har annen helserelatert virksomhet, 
samt kontor til ADRA. Kurbadets kanskje viktigste opp-
gave er utleie av 32 hybler til studenter med tilknytning til 
SDA, samt administrasjon av 9 hybler for Adventistkirken 
Betel. I tillegg har Kurbadet utleie av møtesaler m/kjøkken 
i 1. etasje.

I perioden 2015 – 2020 har Kurbadet hatt tilnærmet 100 
% utleie av alle kontorer og hybler. Det har vært god søk-
nad på hyblene. Kurbadet har stort sett greid å tilby hybel 
til alle som ønsker hybel og som tilfredsstiller kriteriene 

for tildeling. Kurbadet har leiekontrakter som er utformet 
i tråd med Lov om husleie. Husleien indeksreguleres hvert 
år.

I perioden 2015 – 2020 har Kurbadet forhandlet frem 
nye 10-årige leiekontrakter med Kurbadet legesenter og 
Kurbadet fysikalske institutt. Leiekontraktene kan fra 
Kurbadets side sies opp med 2-års varsel hvis SDA trenger 
lokalene til egen virksomhet. Husleien er basert på takst 
utført av godkjent takstmann.

Lokalene i 1. etasje har i stor grad vært benyttet av SDA 
sine forskjellige møtevirksomhet. Det siste året har loka-
lene vært uten virksomhet pga. en større vannskade januar 
2019. Lokalene er nå blitt totalrenovert og er lyes og 
moderne. I 2019 har Betel menighet opprettet et Adventist 

2015 2016 2017 2018 2019
Salgsinntekter 2 828 921 2 717 812 2 943 076 3 304 893 4 991 886
Driftskostnader 3 116 593 2 789 202 2 889 057 3 319 465 4 527 087
Driftsresultat -287 672 -71 390 54 019 -14 572 464 799
Finanskostnader 356 641 355 983 355 942 400 948 394 197
Årsresultat -640 386 -426 451 -300 794 -412 964 73 438
* Inkluderer renovering 1. etasje på kr 1.617.279 finansiert fra midler fra salg av Kurbadhytta/Gurihytta

Kurbadet og Betel menighet, Akersgata 74, Oslo

Møtelokaler 1. etasje, renovert 2019/2020
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Senter (Life Hope Centre) som skal stå for forskjellige 
aktiviteter og tilbud for menigheten og Oslos befolkning. 
Senteret er drevet av Adventistkirken Betel som bruker 
lokalene til senterets aktiviteter. Lokalene brukes også til 
forskjellige styremøter og møter og aktiviteter for bl. annet 
studentene som bor på Kurbadet.

Hovedbygget til Kurbadet er bygget i 1925. Det består 
også av flere andre bygg med ulike byggeår. Felles for alle 
byggene er at de trenger mye vedlikehold. På Kurbadet er 
det i perioden blitt gjort følgende oppgraderinger/renove-
ringer:
• Moderne og velfungerende internett til hyblene
• Ny heis i 2017
• Tilknytning til Oslo fjernvarme i 2018
• Kurbadet og Betel menighet har fått nytt brannvars-

lingssystem og brannmelder som er felleskoblet og for 
hele A-74. Hele bygget oppgraderes i tråd med gjelden-
de brannkrav. 

• Kurbadet planlegger omlegg av tak som er sterkt på-
krevd. 

• I forbindelse med vannskaden i 1. etasje har Kurbadet 
foretatt en ombygging/oppussing av disse lokalene. De 
er nå i sluttfasen av en ombygging som gjør at lokalene 
fremstår som mer bruksvennlige i forhold til dagens 
ønsker.

• Kurbadet vil trenge mye vedlikehold i årene fremover.

Kurbadet har en sentrumsnær beliggenhet som er veldig 
attraktiv for våre hybelboere. Undertegnede mener at ut-
leiedriften som SDA driver overfor studentene er verdifull. 
Imidlertid er det ønskelig med ressurser som kan settes inn 
i det sosiale miljøet, samt som kan påvirke studentene til 
ta et mer aktivt valg i forhold til hva som SDA står for. Jeg 
mener Kurbadets tilbud til studenter som kommer rett fra 
videregående skole og til et utfordrende studentliv, med de 
tilbud og aktiviteter som de der utsettes for, bør «demmes 
opp» for med tilbud knyttet til menighetslivet.
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Rapport fra 
organisasjonskomitéen
TIL SDA-DNU. 17. FEBRUAR 2019

Ved Bjørn Eivind Holm

Rapport fra organisasjonskomitéen

Komitéens medlemmer:
Bjørn Eivind Holm (leder/DNU), Bjørn Knutsen (sekre-
tær/VND), Finn Andersen (VND), Hilde T. Huru (NND), 
Vinjar Fønnebø (NND), Cato Steinsvåg (ØND), Dagfinn 
Møller Nielsen (ØND), Edel Krøll (ØND).

Arbeidet har inkludert:
2017-2019: 11 møter, vanligvis á 5-6 timer. Intervju med 
en rekke inviterte personer, fått innspill fra distriktene 
VND, ØND og NND, Union DNU, samt Unionene i Sveri-
ge, Danmark og Finland, Divisjon TED, pastorene i DNU 
og norske pastorer/embetspersoner med tjeneste i utlandet. 
Høringsrunde med i overkant av 30 innspill fra menigheter, 
grupper og enkeltpersoner.
 

Rapport fra Organisasjonskomité til DNU
Til styret for SDA-DNU og andre medlemmer av Syvende-
dags Adventistkirken i Norge dette arbeidet måtte angå.

Vedtekter for Den norske union, oppdatert i den 8. gene-
ralforsamling i 2015 angir følgende formål for kirken:

§ 2 – FORMÅL 
 Unionens formål er å legge til rette for forkynnelsen av 

det evige evangeliet i tråd med de tre englebudskapene 
i Åp. 14,6-12, og lede mennesker til å ta imot Jesus som 
deres personlige frelser og til å forene seg med hans 
menighet, og å støtte og styrke dem idet de forbereder 
seg til hans snare komme.

Gjennom arbeidsprosessen i Organisasjonskomiteen - har 
vi lagt til grunn følgende overordnede hensikt og mening 
med Syvendedags Adventistkirken i Norge, for å oppfylle 
formålets intensjon:
•  At lokalmenighetene er kraftsenteret i Syvendedags 

Adventistkirken - Den norske union

• At menighetens arbeid reflekterer og fasiliterer tilbedel-
se, misjon og samhørighet

•  At formålet med Syvendedags Adventistkirkens lokal-
menigheter er å skape, bygge og bevare TRO  

Menighetene trenger derfor utrustende lederskap, det vil si 
en sentralledelse som fungerer som et service- og kompe-
tansesenter. 

Vi ønsker at en fornyet organisering av Syvendedags 
Adventistkirken skal fremme:
•  At organisasjonen som helhet alltid har evangelisme 

som hovedfokus
• Menigheter som selv tar initiativ i forkynnelsen 
• Mer strømlinjeformede beslutningsprosesser, mindre 

unødig byråkrati
• At lokalmenighetenes behov og innflytelse preger hele 

organisasjonens arbeid

Takk til alle som har gitt muntlige og skriftlige innspill til 
arbeidet både tidlig i arbeidet og etter høringsrunden basert 
på komitéens førsteutkast til rapport. Det har resultert i til 
dels betydelige endringer på flere av punktene i forhold til 
den foreløpige høringsrapporten. Engasjementet har vært 
stort og vi håper at resultatet i stor grad vil ha potensiale i 
seg til å skape en felles og fornyet begeistring for misjons-
oppdraget vi er satt til å utføre, men også at vi kan samles 
om organisering og arbeidsmetoder. 

På denne bakgrunn ønsker vi med dette dokumentet 
å presentere flere ulike forslag til endringer i forhold til 
dagens arbeidsmetoder og organisering. Vårt ønske er at 
dokumentet gir mening, virker inspirerende og gir håp om 
en fornyelse av Adventistkirken i Norge.

Vennlig hilsen,
Organisasjonskomiteens medlemmer
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Oppdrag/mandat:
2015  DNU generalforsamling om organisasjonsstruktur
 Vedtak: 
 Unionsstyret anmodes om å sette ned en komite i 

løpet av 2015 som i kommende 5-årsperiode vurde-
rer om den organisasjonsform vi har i Norge i dag er 
den mest hensiktsmessige for å nå vår organisasjons 
målsetning.
• Komitéen bør på et fritt grunnlag vurdere om 

alternative organisasjonsformer kan være mer 
hensiktsmessige.

• Komitéen samarbeider med divisjonen, unionen, 
distriktene og menighetene med det formål å få 
til et forslag som kan legges fram senest på unio-
nens og distriktenes generalforsamlinger i 2020.

Innledning
Strukturen i høringen er lagt opp som følger:

Innholdsfortegnelse 
Innholdsfortegnelsen er formatert slik at forslag til vedtak 
gjengis for rask tilgang til den viktigste informasjonen 
i dokumentet. Den kan derfor i sin helhet leses som en 
tilgang i kortversjon til  dokumentets hovedinnhold. 

DEL 1: 
Forslag som fremmes og ønskes gjennomført uavhengig av 
hvilken organisasjonsmodell som velges.

DEL 2: 
Valg av organisasjonsmodell med hovedalternativene Uni-
on av menigheter og Union av distrikter.

DEL 3:
Implementering.

For både del 1, 2 og 3, er det i forslaget lagt opp til en 
struktur som sak for sak, kan realitetsbehandles i general-
forsamling på unionsnivå. Selve gjennomføringsprosessen 
ligger imidlertid utenfor komitéens mandat.

Saken om fellesfinansiering av DNU er til dels betydelig 

endret i kjølvannet av høringsrapporten som ble sendt ut i 
juni 2018. 
– Komitéen har bearbeidet prinsipalt forslag (det første 

som fremsettes) for å tydeliggjøre bedre dette alter-
nativet som kjennetegnes ved at beslutningsretten 
over deler av finansene legges til a) lokalmenighetene 
kollektivt når det gjelder nasjonale tiltak og individuelt 
når det gjelder lokale tiltak. 

– Subsidiært forslag nr. 1 (det andre som fremsettes, 
dersom det første faller) går inn for at lokalmenighete-
ne foran hver ny generalforsamlingsperiode (5års-pe-
riode) gir førende innspill på hvilke avdelinger som 
skal opp- og/eller nedskaleres, j.fr. lokale behov versus 
tilgjengelige budsjettmidler. Altså at b) lokalmenighete-
ne kollektivt gis direkte påvirkning på de prioriteringer 
som gjøres gjennom budsjettildelingene. Komitéen 
har imidlertid ikke spesifikt gått inn på avdelingenes 
ressursbruk, men overlater til fremtidig organisasjon å 
bestemme dette - innenfor de rammer og føringer som 
vil gjelde etter at generalforsamlingen har behandlet 
sakene som fremmes i dette dokumentet.

– Subsidiært forslag nr.2 (dersom begge de to foregående 
faller) er som før en fortsettelse av etablert ordning. 
Altså at c) sentral styring av finansene fortsetter.

Saken om Strategiråd er droppet. Både saken om fellesfi-
nansiering og om strategiråd ble møtt med begeistring fra 
enkelte hold, men samtidig med bekymring og motstand 
fra flere hold. Antakelig kunne saken om strategiråd vært 
fremlagt på en tydeligere og bedre utredet måte, men vi har 
altså valgt å ta den ut fra komitéens forslag.

Det er flere endringer i vedlagte rapport, når den sam-
menlignes med nevnte høring fra juni 2018. Dette inklude-
rer blant annet forslag om at styreleder i DNU-styret IKKE 
skal være samme person som Unionsleder. 

Videre er det også på bakgrunn av høringen tatt inn 
forslag om en viss omstrukturering av toppledelsen i DNU, 
der det foreslås formalisert en posisjon som Assisterende 
Unionsleder (uten at det medfører økt bemanning).

Det er synliggjort hvordan komitéens interne votering 
fordelte seg på sakene.
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Innholdsfortegnelse
Oppdrag/mandat: ............................................................

Innledning ......................................................................

FORSLAG TIL SAKER I (EKSTRAORDINÆR) 
GENE RALFORSAMLING 2020 ..................................

DEL 1: FORSLAG TIL JUSTERINGER/ENDRINGER 
UAVHENGIG AV ORGANISASJONSFORM  ............

Saksnavn: 01/2020 – Emne: Prinsipper for organi-
seringen av Adventistkirken i Norge  ........................

Forslag til vedtak: Det viktigste arbeidet i Sy-
vendedags Adventistkirken i Norge finner sted i 
de lokale menighetene. Organiseringen av vår 
menighet må reflektere dette, både når det gjel-
der ansvar, myndighet og ressurser. Den norske 
union, og eventuelle distrikter, er ressursleve-
randører og service- og kompetansesenter i tråd 
med lokalmenighetenes behov  ............................

Saksnavn: 02/2020 – Fellesfinansiering av DNU  ...
Prinsipalt forslag (hvis dette vedtas, faller subsi-
diært nr.1 og subsidiært nr.2 bort)  ......................

I følgende forslag tas det forbehold i at dispo-
nering av tiendemidler skjer innenfor gjeldende 
retningslinjer. Forslaget er derfor ikke absolutt, 
men retningsgivende:  .........................................

Den norske union er ressursleverandør og ser-
vice- og kompetansesenter for de lokale menig-
heter i den grad lokalmenighetenes behov tilsier 
det.  ......................................................................

(I) Som medlem av GC er Den norske Union for-
pliktet til å returnere den fastsatte del av tienden, 
samt inneha visse nødvendige kjernefunksjoner 
som:  ....................................................................

1.  Sentraladministrasjon (DNU-leder, organi-
sasjonssekretær, økonomisjef, informasjons-
leder, kontorleder, og evt. distriktsleder) og 
deres hjelpepersonell  ..................................

2.  Pastorressurs til å ivareta seremonier og/
eller handlinger som krever pastorstatus, 
enten ved lokal fast plassering eller tilrei-
sende etter behov.  .......................................

 (II) Andre nasjonale tiltak/funksjoner kan menig-
hetene på kollektivt grunnlag velge å finansi-
ere, eksempelvis:  ..............................................

1.     Nasjonale evangelistiske ressurser  ..........
2.     Forlag  ......................................................
3.     Brevskole  ..................................................
4.     Videregående skole  ...................................

5.     Helseinstitusjoner  ....................................
6.     TV-kanal  ...................................................
7.     Radiokanal  ...............................................
8.     Stevner/Fellesarrangementer  ...................

  (III) Lokale funksjoner finansieres av den loka-
le menighet, eksempelvis:  ................................

1.     Menighetspastor  .......................................
2.     Barnehage  ................................................
3.     Skole  .........................................................
4.     Diakoni  .....................................................
5.     Lokalradio  ................................................

  Alternativ 1: Funksjonene under I og II finan-
sieres av tiende fra lokalmenighetene i forhold 
til deres medlemstall. Funksjonene under III 
finansieres av den resterende tiende fra den 
lokale menighet  ................................................

  Alternativ 2: Funksjonene under I og II finan-
sieres av tiende fra lokalmenighetene, med en 
fastsatt % av deres totale tiende. Funksjonene 
under III finansieres av den resterende tiende 
fra den lokale menighet  ...................................

  Subsidiært forslag nr.1 (forutsetter at prinsipalt 
forslag faller):  ..................................................

a) Menighetene skal sikres direkte innflytelse 
på størrelsen av budsjettene i avdelingene, 
inkludert pastoravdelingen, foran hver ny 
generalforsamlingsperiode på fem år. En 
rutine skal innføres f.eks. ved at Unionen 
lager et forslag til langtidsprogram med 
tilhørende budsjettmessige prioriteringer, 
som menighetene gis rett til å uttale seg om 
ut fra sine lokale behov. Summen av disse 
lokale behovene og prioriteringene lokalme-
nighetene ønsker å gjøre, skal være førende 
for eventuelle opp- eller nedskaleringer av 
avdelinger i neste periode. Detaljene, og 
mindre justeringer underveis, må like fullt 
bestemmes i DNU-styret.  ............................

b) Tiende (retur av 10% inntekt) er avgjørende 
viktig i finansieringen av det evangeliseren-
de arbeidet. DNUs styre og administrasjon 
bes innføre ordninger som stimulerer til 
økt tiendeinngang som kan brukes til større 
evangeliserende aktivitet i lokale områder.  

  Subsidiært forslag nr. 2.  (tas kun opp til vote-
ring dersom verken prinsipalt eller subsidiært 
nr. 1 oppnår flertall):  ........................................
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  Generalforsamlingen tar til orientering at den 
nåværende fellesfinansiering av DNU fortset-
ter.  ....................................................................

Saksnavn:  03/2020 – Pastoralressurser: ..................
a) Samle personaladministrasjon under én ledelse 
b) Pastorplassering/tjenestested  ..........................
c) Lokal medvirkning ved tildeling av pastor til 

aktuelt område  .................................................
d) Pastorer organiseres i team  .............................
e) Arbeidstidsplan (ATP)  .....................................

Forslag til vedtak: 

a) All personaladministrasjon samles i DNU, her-
under ansettelse, plassering og daglig persona-
lansvar.  .............................................................

b) Pastorer tildeles tjenestested på direkte fore-
spørsel fra styret for DNU og/eller ved å søke 
på en ledig/utlyst stilling/tjenestested. Plasse-
ringen gis for en tidsbestemt periode (f.eks. 6 
år) med mulighet for, men ikke rett til, forlen-
gelse (f.eks. 3 år én eller flere ganger).  ...........

c) Lokale menigheter skal ha rett til å medvirke i 
prosessen med tildeling av pastor til sitt lokale 
område, eller flytting til et annet. Lokalmenig-
hetens råd skal tillegges stor vekt. Lokalmenig-
hetene må som en del av dette samtidig kunne 
synliggjøre hvilke egne ressurser den stiller til 
disposisjon i evangeliserende arbeid.  ..............

d) SDA tilrettelegger for at pastorer som hoved-
regel organiseres i team bestående av to eller 
flere pastorer.  ...................................................

e) Pastorene i menighetsarbeid skal ha arbeids-
tidsplaner (ATP) som definerer neste års 
prioriterte arbeidsoppgaver. ATP-ene er en 
skriftliggjort avtale mellom pastor og arbeids-
giver. Avtalen må reflektere forpliktelsene til 
samarbeid (med menighet, pastorteam, osv.).  ...

Saksnavn: 04/2020 – Nasjonale evangelistiske res-
surser  .......................................................................

Forslag til vedtak: Det anbefales å opprette 
nasjonale evangelistiske ressurser på størrelse 
med minst 2-3 årsverk. Disse kan om ønskelig 
bestå både av en økonomisk pott og av dedikert 
pastoral arbeidstid.  ............................................

Saksnavn: 05/2020 – Styreleder for DNU-styret ......
Forslag til vedtak: DNU-styret skal ledes av en 
annen person enn Unionsleder og ansatte som er 
direkte underlagt Unionsleder i sitt arbeidsfor-
hold. Dette for å sikre at DNU har en organisa-
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sjonsmodell der øverste leder i administrasjonen 
og øverste leder i organisasjonens styre er 
uavhengige av hverandre.  ..................................

Saksnavn: 06/2020 – Valg og ansettelser i sentral-
ledd  ..........................................................................

Forslag til vedtak: 

a)  Unionsleder velges i tråd med etablert praksis  ...

b)  Assisterende Unionsleder  ................................

  Det formaliseres en stilling som Assisterende 
Unionsleder, som velges i tråd med etablert 
praksis. Nåværende Misjonsleders oppgaver 
samt de viktigste «nestleder oppgavene» til 
dagens Organisasjonssekretær, inkluderes i in-
struksen for denne posisjonen. Misjonsleder og 
Organisasjonssekretær bortfaller dermed som 
titler i denne modellen, jfr. pkt. b og c samlet. 

  Disse to utgjør et lederteam, som inkluderer 
å være ordinære* medlemmer i unionsstyret 
med stemmerett. * Forutsetter JA i saksforslag 
05/2020. (Hvis NEI i 05/2020, blir det som hhv 
leder og nestleder i styret).  ..............................

c) Faste ansettelser - eller lange åremålsanset-
telser etter hovedregel på minst 6 år, og med 
mulighet for forlengelse - innføres for  .............

1. Økonomisjef  .................................................

2. Administrasjonssjef  ......................................

Det formaliseres en stilling som Adminis-
trasjonssjef, der blant annet oppgaver som 
organisasjonssekretær har i dag, som gjelder 
mer «sekretariat og daglig drift», inkluderes i 
instruksen.  ........................................................

Disse to utgjør et team for daglig drift. De gis 
møte- og talerett (uten stemmerett) i unionssty-
ret, og er en del av daglig ADMIN sammen med 
unionsleder og assisterende unionsleder.  ..........

d)  Åremålsansettelser etter hovedregel på 5 år 
innføres for øvrige avdelingsledere (tilsvarende 
lengden på generalforsamlings-periodene). 
Faste ansettelser kan, når særlige hensyn taler 
for det, anvendes. Særlige hensyn kan eksem-
pelvis være kompetanse som er vanskelig å 
rekruttere og/eller nærhet til pensjonsalder.  ....

Saksnavn: 07/2020 – Emne: Nordisk samarbeid  .....

Forslag til vedtak: DNU anmodes om å arbeide 
aktivt og systematisk med kommunikasjon og 
utveksling av ressurser og erfaringer på tvers av 
de nordiske landene.  ...........................................
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DEL 2: ORGANISASJONSSTRUKTUR .....................

Hvis prinsipalt forslag i 08 samler JA flertall, betyr 
det at både det subsidiære forslaget i 08 og neste sak 
09 bortfaller fra realitetsbehandling i generalforsam-
lingen  .......................................................................

Saksnavn: 08/2020 – Emne: Organisasjonsform i 
Den norske union: Prinsipalt: Union av menigheter. 
Subsidiært: Fornyet inndeling av distrikter.  ............

Prinsipalt forslag til vedtak:  ...................................

a) Menighetene i Norge organiseres som en Union 
av menigheter (Union of Churches), forutsatt 
godkjenning i Divisjon (TED) og Generalkon-
ferensen (GC).  ..................................................

b) Unionen utpeker områdepastorer for å ivareta 
personlig oppfølging av pastorene på en god 
måte. Pastorene skal gis innflytelse på valget 
av sin områdepastor.  ........................................

c) Man ser positivt på at menigheter som sam-
arbeider med hverandre, får et eget talerør 
inn mot DNU. Områdepastor kan benyttes til 
denne oppgaven.  ..............................................

For å ta opp 08 d) forutsettes at prinsipalt forslag 
om fellesfinansiering av DNU 02 ikke ble vedtatt 
(hvis 02 prinsipalt forslag ble vedtatt, er pkt d) her 
overflødig)  ...............................................................

d) Evangelismefondene som tidligere ble forvaltet 
av distriktsstyrene, skal heretter forvaltes av 
lokalmenighetene.  ............................................

Subsidiært forslag faller bort dersom prinsipalt for-
slag vedtas.  ..............................................................

Subsidiært forslag til vedtak:  ...................................

a)  Menighetene i Norge fortsetter som en Union 
av distrikter. Unionsstyret bes gjøre en vurde-
ring av en ny inndeling av distrikter i DNU, 
med tanke på antall distrikter og en jevnere 
fordeling av antall medlemmer i distriktene.  ...

b) Det utarbeides forslag til nye mønstervedtekter 
for Distriktene. Siktemålet er en harmonisering 
og forenkling som i større grad reflekterer det 
distriktene faktisk gjør og er i dag.  ..................

Sak 09 forutsetter NEI til både prinsipalt og 
subsidiært forslag i sak 08, og er protokollføring 
av videreføring av eksisterende modell.  .............

Saksnavn: 09/2020 – Emne: Organisasjonsform i 
Den norske union: Distriktsmodell med tre distrikter 
(bevaring av nåværende modell)  .............................

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar til 
orientering at menighetene i Norge fortsetter å 
være organisert som før, som en Union av tre 
distrikter. .............................................................

DEL 3: IMPLEMENTERING  ......................................

Saksnavn: 10/2020 – Emne: Implementering  ..........

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen er 
innforstått med at implementeringen vil måtte ta 
en del tid for å få til gode og smidige overganger 
fra en form til en annen. På noen av sakene, kre-
ves også saksbehandling i instanser på divisjons 
og GC-nivå i verdensorganisasjonen.  ................

Rapport fra organisasjonskomitéen
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FORSLAG TIL SAKER I (EKSTRAORDINÆR) 
GENERALFORSAMLING 2020

Del 1: Forslag til justeringer/endringer uavhen-
gig av organisasjonsform
 
Til: Generalforsamlingen Den Norske Union

Saksnavn: 01/2020 – Emne: Prinsipper for orga-
niseringen av Adventistkirken i Norge  
Forslag til vedtak: Det viktigste arbeidet i Syvendedags 
Adventistkirken i Norge finner sted i de lokale menighete-
ne. Organiseringen av vår menighet må reflektere dette, 
både når det gjelder ansvar, myndighet og ressurser. Den 
norske union, og eventuelle distrikter, er ressursleveran-
dører og service- og kompetansesenter i tråd med lokal-
menighetenes behov.

Internvotering i komité: For: 8 / Mot: 0

Utdyping. Bakgrunn/begrunnelse
Syvendedags Adventistkirken i Norge må organiseres på 
en slik måte at vi i fellesskap kan utføre vår oppgave mest 
mulig effektivt. Både ut fra de bibelske eksemplene og ut 
fra trender i vår tid tilsier dette at mer fokus må legges på 
de lokale menighetene. Dette gjelder både ansvar, myndig-
het og ressurser.

 Jesus jobbet overfor enkeltmennesker. Han arbeidet 
personlig og lokalt. Det må vi også gjøre. Det var en tid da 
tilhørighet til Adventistkirken som en verdensbevegelse 
hadde større betydning. Dette har selvsagt fortsatt stor ver-
di. Men i større grad enn før knytter mennesker i dag bånd 
til den lokale menigheten og menneskene der, og i mindre 
grad til den nasjonale og globale menigheten.

 Dette tilsier at den lokale menigheten bør gis større an-
svar, men også større myndighet og ressurser. Det har lenge 
vært tendenser til at lokalmenighetene ser på distrikt/union 
som «de ansvarlige» som skal ta initiativer, drive det evan-
geliserende arbeidet fremover, og stå til ansvar for hvorvidt 
man lykkes. I en slik tanke er pastorene unionens og distrik-
tenes forlengede arm, og det er dermed også de som sees på 
som ansvarlige for det evangeliserende arbeidet lokalt.

 I stedet bør vi vektlegge det alminnelige presteskapet, 
dvs. at enhver kristen – lek eller lærd – er en representant 
for Gud i vårt nærmiljø. Den lokale menigheten er det 
åndelige hjemmet vi får tilhøre, og det er den lokale me-
nigheten som må legge planer for hvordan oppgaven som 
Guds representanter skal fremmes og spres til andre. Her 
har unionen en prioritert oppgave i å være en viktig ressurs 
i å utdanne og utruste de lokale menighetsstyrene. Pasto-
ren må ikke sees på som hoved- eller eneansvarlig for det 
evangeliserende arbeidet. Pastoren er en ressurs som den 

lokale menigheten bruker i sitt arbeid. Det er den lokale 
menigheten som i fellesskap må legge og gjennomføre de 
planene man bestemmer seg for.

 Når ansvaret i større grad legges på den lokale menig-
heten må de også i større grad kunne påvirke hvilke ressur-
ser de ønsker å bruke. Dette legges det konkrete føringer 
for i andre forslag i dette dokumentet.

Til: Generalforsamlingen Den Norske Union

Saksnavn: 02/2020 – Fellesfinansiering av DNU
Prinsipalt forslag (hvis dette vedtas, faller subsidiært nr.1 
og subsidiært nr.2 bort): 
I følgende forslag tas det forbehold i at disponering av 
tiendemidler skjer innenfor gjeldende retningslinjer. For-
slaget er derfor ikke absolutt, men retningsgivende:
Den norske union er ressursleverandør og service- og 
kompetansesenter for de lokale menigheter i den grad 
lokalmenighetenes behov tilsier det. 
(I) Som medlem av GC er Den norske Union forpliktet 
til å returnere den fastsatte del av tienden, samt inneha 
visse nødvendige kjernefunksjoner som:

1.  Sentraladministrasjon (DNU-leder, organisa-
sjonssekretær, økonomisjef, informasjonsleder, 
kontorleder, og evt. distriktsleder) og deres hjel-
pepersonell

2.  Pastorressurs til å ivareta seremonier og/eller 
handlinger som krever pastorstatus, enten ved 
lokal fast plassering eller tilreisende etter behov.

(II) Andre nasjonale tiltak/funksjoner kan menighetene 
på kollektivt grunnlag velge å finansiere, eksempelvis:

1.     Nasjonale evangelistiske ressurser 
2.     Forlag
3.     Brevskole
4.     Videregående skole
5.     Helseinstitusjoner
6.     TV-kanal
7.     Radiokanal
8.     Stevner/Fellesarrangementer

 (III) Lokale funksjoner finansieres av den lokale menig-
het, eksempelvis:

1.     Menighetspastor
2.     Barnehage
3.     Skole
4.     Diakoni
5.     Lokalradio

Alternativ 1: Funksjonene under I og II finansieres av ti-
ende fra lokalmenighetene i forhold til deres medlemstall. 
Funksjonene under III finansieres av den resterende 
tiende fra den lokale menighet.
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Alternativ 2: Funksjonene under I og II finansieres av 
tiende fra lokalmenighetene, med en fastsatt % av deres 
totale tiende. Funksjonene under III finansieres av den 
resterende tiende fra den lokale menighet.

Internvurdering komité prinsipalt forslag: 
Støtter alternativ 1: 3
Støtter alternativ 2: 3

Støtter ikke prinsipalt forslag: 2

Subsidiært forslag nr.1 (forutsetter at prinsipalt forslag 
faller): 
a)  Menighetene skal sikres direkte innflytelse på størrel-

sen av budsjettene i avdelingene, inkludert pastorav-
delingen, foran hver ny generalforsamlingsperiode på 
fem år. En rutine skal innføres f.eks. ved at Unionen 
lager et forslag til langtidsprogram med tilhørende 
budsjettmessige prioriteringer, som menighetene 
gis rett til å uttale seg om ut fra sine lokale behov. 
Summen av disse lokale behovene og prioriteringene 
lokalmenighetene ønsker å gjøre, skal være førende 
for eventuelle opp- eller nedskaleringer av avdelinger 
i neste periode. Detaljene, og mindre justeringer un-
derveis, må like fullt bestemmes i DNU-styret.

b)  Tiende (retur av 10% inntekt) er avgjørende viktig i 
finansieringen av det evangeliserende arbeidet. DNUs 
styre og administrasjon bes innføre ordninger som 
stimulerer til økt tiendeinngang som kan brukes til 
større evangeliserende aktivitet i lokale områder.

Internvurdering komité subsidiært nr.1  
(forutsetter at prinsipalt forlag falt): 

a) For: 7 / Mot: 1
b) For: 7 / Mot: 1

Subsidiært forslag nr. 2.  (tas kun opp til votering dersom 
verken prinsipalt eller subsidiært nr. 1 oppnår flertall): 

Generalforsamlingen tar til orientering at den nåvæ-
rende fellesfinansiering av DNU fortsetter.

Internvurdering komité subsidiært nr.2  
(forutsetter at både prinsipalt og subsidiært nr.2 falt): 

For: 7 / Mot: 1

Utdyping. Bakgrunn/begrunnelse
Økt lokal innflytelse på bruken av økonomiske og personal-
messige ressurser er et overordnet ønske. Det vil kunne sti-
mulere til at lokale menigheter og grupper av menigheter tar 
større ansvar for hva våre samlede ressurser skal brukes til.

Den store prinsipielle forskjellen i de tre forslagene er 
følgende, og de er for øvrig rangert slik at det mest radika-
le (størst endring fra etablert praksis) foreslås først:

– Prinsipalt forslag gir en vesentlig beslutningsrett 
over finanser til lokalmenighetene kollektivt når 

det gjelder nasjonale tiltak og individuelt når det 
gjelder lokale tiltak.

– Subsidiært forslag nr.1 gir en vesentlig beslut-
ningsrett over finanser til lokalmenighetene kol-
lektivt.

– Subsidiært forslag nr.2 gir, som før, beslutningsret-
ten over finansene til sentralorganisasjonen.

Tall fra økonomisjefen i DNU pr 2017 viser at de evan-
gelistiske midlene (tiendemidler), som dekker kostnad for 
arbeidskraft, fordeles med 29,5 stillinger på Vik og 33,6 
stillinger ute i distriktene/menighetene. Det betyr at 47% 
av tiendemidlene brukes med base sentralt og 53% brukes 
med base lokalt. En mer utfyllende redegjørelse fra økono-
misjefen i DNU oktober 2018 utdyper dette i det følgende 
(til og med tabell):
Administrasjon. DNUs administrasjon er liten, i forhold 
til størrelsen på unionen og den aktivitet vi har. Unionsle-
der har en stor del av sitt arbeid i unionen i godt samarbeid 
med avdelings- og distriktslederne. Organisasjonssekretæ-
ren har det overordnede ansvar for unionens organisatoris-
ke arbeid samt alt praktisk arbeid vedrørende unionen og 
distriktenes personale. En hel del av organisasjonssekre-
tærens tid går til oppgaver i distriktene. Økonomisjefen er 
økonomisjef for både unionen og de tre distriktene og bru-
ker mye av sin tid til oppgaver for distrikter og menigheter. 
Økonomisjefen leder SDA-EF (Eiendomsforeningen) og 
har ansvars for eiendomsforvaltning, samt leder økono-
miavdelingen som fører regnskaper for Adventistkirkens 
skoler, institusjoner og organisasjoner, i tillegg til Kirkens 
regnskaper. Økonomisjefen er også leder for forvaltnings-
avdelingen. Adventistkirken i Norge driver også en del 
institusjoner (Skogli, Mosserødhjemmet, Mosserød Pensjo-
nistboliger, TVS, 11 grunnskoler, Kurbadet i Oslo mfl.). 
Oppfølgende ansvar for disse enhetene ligger i hovedsak 
hos DNUs administrasjon.
Avdelingsarbeid. Selv om stillinger for avdelingslederne 
og deres assistenter er formelt lokalisert på Vik, så skjer 
mye av deres virke ute i menighetene og i aktiviteter (stev-
ner, treff etc.) som skjer forskjellige steder i Norges land. 
All aktivitet i avdelingsarbeidet fokuserer på menighets-
medlemmer/menigheter, elever/skoler og mange aktivite-
ter. Her er det spesielt stort samarbeid mellom SABU og 
skoleavdelingen (leirskole, BaseCamp8, Absolutt.9nde, 
Åpne helger TVS, fotballcup, innebandy-cup, tenårings-
helger, Sommerstevnet, ledertreff, rektormøter osv. osv.). 
Alt slikt arbeid krever planlegging og co-ordinering og 
stor innsats. I noen av avdelingene (for eks. SABU, skole, 
helse) skjer mye av arbeidet utenfor Vik, men i andre 
avdelinger (for eks. NBI og media-/informasjon/HC) så 
er mye av aktiviteten på Vik, mens målet er å nå ut til de 
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1000 hjem, med brevskolekurs, TV-sendinger og igjennom 
Internett og andre sosiale medier. 
Regnskap, kontor, IT o.a. Når det gjelder arbeidet i DNU 
og distriktene så har unionen en liten økonomiavdeling – 
ca. 2 stillinger utenom økonomisjefen. Det er mindre enn 
det var bare i ØND før delingen med Danmark. Vi har godt 
og vel én stilling i sekretærhjelp og det er på dette område 
det er behov for økt bemanning for å kunne leve opp til de 
krav som stilles av myndigheter og andre, men også for å 
lette administrasjonens hverdag. Det vil også medføre at 
ADMIN kan bruke mer tid på strategisk arbeid og tilstede-
værelse i menighetene og på våre institusjoner.
Distriktene/pastorer/redaktører og andre. Det er i 
distriktene størstedelen av midlene for arbeidskraft brukes. 
Dette er i tråd med intensjonen fra 1990-tallet da hele om-
organiseringen gikk på bekostning av sentrale funksjoner, 
slik at bemanningen ute i distriktene/menighetene ikke ble 
berørt.

Oversikten nedenfor viser fordelingen av budsjetterte 
kostnader for arbeidskraft (lønn, pensjon, arbeidsgiverav-
gift, forsikringer etc.) i DNU og distriktene i 2018, men 
uten reise- og andre aktivitetskostnader:

 SDA-DNU - inkl. ØND, VND og NND
Administrasjon 2 604 064 5,95 % 5,95 %

Avdelingsarbeid - inkl. SABU 4 938 505 11,28 %  

Norsk Bibelinstitutt 2 182 342 4,99 %  

Medie-/informasjon/HC 2 892 201 6,61 %  

Litteraturavd./Ressurssenter (NBF) 1 510 720 3,45 %  

ADRA Norge - støtte fra DNU 742 237 1,70 % 28,03 %

Regnskap og kontor 3 011 730 6,88 %  

IT-avdeling 762 223 1,74 %  

Annet (vedlikehold/rengjøring/etc.) 343 738 0,79 % 9,41 %

Distriktsledere/pastorer/redaktører/andre 24 775 885 56,61 % 56,61 %

Total 43 763 645 100,00 % 100,00 %

Komitéens kommentar:
Slik det framkommer av tabellen over er det innenfor av-
delingsarbeidet (det grønne feltet) og pastoravdelingen (det 
grå feltet) at det brukes mest ressurser og at det følgelig er 
størst muligheter til å gjøre noen prioriteringsendringer, om 
det er ønskelig ut fra lokale behov. Poenget er at vi foreslår 
en organisasjon som er dynamisk på det viset at den opp- 
eller nedskaleres med jevne intervaller (f.eks. 5år) slik at 
tjenestene DNU tilbyr alltid reflekterer etterspurte behov 
lokalt og justeres deretter. Tempoet må selvsagt være for-
svarlig og ivareta alminnelige rettslige regler som gjelder i 
arbeidslivet, og de behov man også har for langsiktighet i 
organisasjonen, i tråd med strategien(e) man arbeider etter.

Komitéen tillater seg også å nevne at enhver organisa-

sjon med jevne mellomrom bør vurdere om det i marke-
det finnes mer effektive måter å føre regnskap på (andre 
systemer), samt ivareta nødvendig IT-ressurs for å drifte 
arbeidet. I noen tilfeller kan det være regningssvarende 
å velge en modell der man har noe ansatt kompetanse og 
noen tjenester (typisk sett høyt spesialiserte IT-tjenester) 
som man kjøper av ekstern leverandør etter behov.  

Til: Generalforsamlingen Den Norske Union

Saksnavn: 03/2020 – Pastoralressurser: 
a) Samle personaladministrasjon under én ledelse 
b) Pastorplassering/tjenestested
c) Lokal medvirkning ved tildeling av pastor til aktu-

elt område
d) Pastorer organiseres i team
e) Arbeidstidsplan (ATP)

Forslag til vedtak: 
a) All personaladministrasjon samles i DNU, her-

under ansettelse, plassering og daglig persona-
lansvar. 

b) Pastorer tildeles tjenestested på direkte fore-
spørsel fra styret for DNU og/eller ved å søke på 
en ledig/utlyst stilling/tjenestested. Plasseringen 
gis for en tidsbestemt periode (f.eks. 6 år) med 
mulighet for, men ikke rett til, forlengelse (f.eks. 
3 år én eller flere ganger).

c) Lokale menigheter skal ha rett til å medvirke i 
prosessen med tildeling av pastor til sitt lokale 
område, eller flytting til et annet. Lokalmenig-
hetens råd skal tillegges stor vekt. Lokalmenig-
hetene må som en del av dette samtidig kunne 
synliggjøre hvilke egne ressurser den stiller til 
disposisjon i evangeliserende arbeid.

d) SDA tilrettelegger for at pastorer som hovedre-
gel organiseres i team bestående av to eller flere 
pastorer. 

e) Pastorene i menighetsarbeid skal ha arbeidstids-
planer (ATP) som definerer neste års prioriterte 
arbeidsoppgaver. ATP-ene er en skriftliggjort 
avtale mellom pastor og arbeidsgiver. Avtalen 
må reflektere forpliktelsene til samarbeid (med 
menighet, pastorteam, osv.).

Internvotering i komité: 
a) For: 8 / Mot: 0
b) For: 8 / Mot: 0
c) For: 8 / Mot: 0
d) For: 8 / Mot: 0
e) For: 8 / Mot: 0
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Utdyping. Bakgrunn/begrunnelse
a) Gjennom forarbeidene med intervjuer, høring og også 
via tidligere rapporter fra utvalg som har sett på organi-
sasjonsstrukturen (jfr. komitéene: 2004/2007 mm), er det 
påpekt som et problem at pastorer i dag ansettes av DNU, 
som også tildeler distriktene pastorer. Ansettelse og tilde-
ling skjer altså pr. i dag i unionen. Derfra overtar distrikts-
styret plasseringen og distriktsleder det daglige personalan-
svar overfor den enkelte pastor. Daglig personaloppfølging 
skjer altså i distriktet.

Problemet består i at forhold som angår én og samme 
person i pastorstaben, ledes dels av distriktet og dels av 
unionen – noe som ved f.eks. flytting og andre sider av 
personalledelsen, gjør at beslutninger dels tas i distrikt og 
dels i union. Dette gjør beslutningsprosessene tungvinte 
og kompliserte, særlig hvis det er sensitive/krevende saker 
angående arbeidsforholdet som kommer opp. 

Ulempene for personalledelsen som vi ser av distrikts-/
unionsmodellen vi har i dag, anses av organisasjonskomi-
téen som vesentlig og tungtveiende for at det må gjøres en 
forandring. 

b) Det er påpekt som et problem i hybridmodellen av Dis-
trikt/Union, at pastorer ansettes av Unionen men plasseres 
av Distriktet. Komitéen erkjenner også at det rene beor-
dringssystemet man hadde tidligere hva tjenestested angår, 
ikke fungerer lenger for alle ansatte, og er heller ikke rea-
listisk å vende tilbake til. Samtidig er det behov for en stør-
re grad av mobilitet blant pastorene samlet sett enn det som 
kanskje har vært tilfelle de siste par tiårene, for å dekke 
de behov som finnes i Adventistkirken i Norge. Derfor er 
det viktig å holde fast på prinsippet om at pastorer ansettes 
av et sentralledd, ikke av en lokal menighet - og derav må 
være forberedt på å skifte tjenestested etter en tid.

 Det anbefales å utarbeide plasseringsdokument der det 
skal angis hvor lang tid plasseringen gjelder for. Det anbefales 
med andre ord å gå bort fra tidligere praksis med å plassere på 
ubestemt tid, til i fremtiden å plassere på bestemt tid.

En aktuell vei å gå er
– å samle ansettelses- og plasseringsmyndighet til samme 

sted (forenkle hele prosessen, jfr. egen sak om dette) 
– å sikre lokale menigheter innflytelse på hvilke behov en 

tildelt pastor skal fylle lokalt (jfr. personlige egenska-
per/styrker versus lokale behov/satsningsområder. Se 
egen sak) 

– å skape en balanse mellom forutsigbarhet og mobili-
tet ved å tildele tjenestested på tidsbestemte perioder 
(f.eks. 6 år, med mulighet for, men ikke rett til, forlen-
gelse f.eks. 3 år én eller flere ganger). 

Det presiseres at ansettelser fortsetter som i dag, med å 
være faste med de arbeidsrettigheter det medfører – men 

at det samtidig innføres at plassering/tjenestested gis på 
bestemt tid, med den lojalitetsplikt det medfører å vise 
tilstrekkelig vilje til mobilitet ved utløp av den tidsbestem-
te perioden.

Oppsummert hvis alle råd fra organisasjonskomitéen 
følges vil pastorer i fremtiden ha tre viktige dokumenter 
å forholde seg til når det gjelder sitt arbeidsforhold i Den 
norske union:
– Ansettelsesavtalen (hovedregel om fast ansettelse etter 

prøvetid, følger arbeidsmiljølovens rettigheter og plikter)
– Plasseringsdokument, som angir en tidsbestemt periode 

plassering/tjenestested gjelder for
– Arbeidstidsplan (ATP), som i hovedregel justeres og 

fornyes årlig men som også justeres i løpet av arbeids-
året etter vanlige arbeidsrettslige prinsipper.

c) Dette er flere steder allerede praktisert i lengre tid, og 
dreier seg her om å nedfelle det som et prinsipp kirken i 
fremtiden ønsker å jobbe etter. Poenget er at den lokale 
menighet (evt. flere menigheter i fellesskap) skal tas med 
som en rådgivende part når pastor skal tildeles aktuelt om-
råde. Tanken er at det er den lokale menighet som aller best 
kjenner områdets behov og derav vil ha viktig informasjon 
å tilføre ansettende organ. Samtidig må det forventes av 
den lokale menighet, at den synliggjør hvilke egne ressur-
ser den har og stiller til disposisjon i det evangeliserende 
arbeidet. Det legges opp til et nært samarbeid, selv om 
det fortsatt er sentralleddet som skal være den ansettende 
part og forestå arbeidsgiveransvaret (jfr. samle alt rundt 
arbeidsgiveransvar på ett sted).

d) ) Jesus jobbet personlig, individuelt og lokalt, j.fr. Joh. 
4. Å jobbe i team er en bibelsk modell. Sammen er vi ster-
kere! Det den ene er svak på, kan være den andres styrke. 
Den uerfarne kan lære av den erfarne, og den entusiastiske 
kan tilføre den slitne fornyet inspirasjon. 

Et sentralt poeng her er at pastorene skal slippe å jobbe 
alene. Inkludert i tankesettet er å la pastorene bli ansvar-
liggjort overfor den lokale menighet, ikke bare overfor 
distrikt eller union. Dette innebærer samtidig å ansvarlig-
gjøre den lokale menighet, som må være initiativtakere og 
eksperter på å møte behov i samfunnet rundt seg gjennom 
utadrettet arbeid for å tiltrekke seg nye medlemmer til 
fellesskapet i kirken. 

Organisering av teamarbeid åpner for mange ulike lokale 
tilpasninger, der f.eks. legfolk eller deltidsansatte (f.eks. 
frikjøp av lærer ved menighetsskole i en mindre stillings-
prosent, avsatt til barne- og ungdomsarbeid – eller frikjøp 
av en lege/sykepleier, avsatt til helsearbeid), kan inngå som 
en fast del av et lokalt pastoralt team. 
Eksempel på områder som kan tenkes som aktuelle for 
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pastorteam (størrelser er omtrentlig og trenger ikke være 
begrenset til å bestå av kun ansatte pastorer):
i.  Oslo (Betel, Ulsrud, Cornelius, Strømmen): 3 pastorer
ii.  Østfold (Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og 

Mysen): 2 pastorer
iii. Vestfold-Grenland (Tønsberg, Sandefjord, Larvik, 

Grenland og (Sauherad?)): 2 pastorer
iv.  TVS (menighet og skole): 2 pastorer
v.  Søndre Buskerud (Mjøndalen, Skotselv, Kongsberg 

(inkl Notodden?)): 2 pastorer
vi. Gudbrandsdalen (Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Gud-

brandsdalen): 2 pastorer
vii.  Sentrale Vestland (Bergen, Haugesund, Stavanger, 

Sandnes): 3 pastorer
viii.  Nordre Nordland (Lofoten, Vesterålen, Bodø, Harstad, 

Narvik): 2–3 pastorer
Pastorteam trenger ikke nødvendigvis være bundet av 
geografisk plassering. Man kan se for seg at enkelte team 
alternativt kan organiseres på tvers av geografi.

e) En arbeidstidsplan (ATP) vil eksempelvis strekke seg fra 
1. august til og med 31. juli neste år, og bør være klar før 
sommerferien starter. Hensikten med en ATP er på forhånd 
å ha avklarte forventninger til hva pastoren skal utføre i sin 
arbeidstid (sitt arbeidsår), og må også si noe om antatt/be-
regnet tidsforbruk til hvert av områdene. Det understrekes 
at avtalen må være tentativ og  dynamisk i den forstand at 
den kan og bør revideres/justeres i løpet av arbeidsåret, der 
det er påkrevd/hensiktsmessig. 

En praktisk arbeidsmåte som anbefales utprøvd er at 
pastor/-team lager et utkast til ATP, som deretter drøftes 
med lokal menighet og overordnede før avtalen ferdigs-
tilles. Den endelige beslutning må ligge hos arbeidsgiver 
og signeres av pastoren selv og nærmeste overordnede. 
Det understrekes at den endelige avtalen er et dokument 
mellom to parter, pastor og arbeidsgiver. Styringsretten er, 
som i alle arbeidsforhold, hos arbeidsgiver.

Som et viktig forarbeid før implementering, anbefales 
det på arbeidsgivernivå å utforme en standardisert mal 
for ATP. Dette må gjøres i nært samarbeid med pastorene 
og vedtas på arbeidsgivernivå i samarbeid med represen-
tant(er) fra staben. Denne må være akkurat passe fleksibel. 
Samtidig vil det være en fordel å gi noen føringer om hva 
som er «normal» tidsbruk som avsettes til forberedelser av 
gudstjeneste og andre presentasjoner. Føringer bør også gis 
som en totalramme avsatt eksempelvis til utadrettet evan-
gelistisk arbeid, eget studiearbeid/kurs/personalsamlinger, 
deltakelse som stab/bidragsyter ved lokale og sentrale 
SDA-arrangementer (herunder barne- og ungdomsarbeid, 
menighetsskolearrangementer), osv. 

Komitéen er orientert om at det allerede arbeides med pla-

ner som angår disponering av arbeidstiden, men foreslår like 
fullt at saken nedfelles som et prinsipp vedtatt i generalfor-
samling - altså at pastorene skal arbeide etter skriftliggjorte 
ATP-er med sin arbeidsgiver (nærmeste overordnede).

Til: Generalforsamlingen Den Norske Union

Saksnavn: 04/2020 – Nasjonale evangelistiske 
ressurser
Forslag til vedtak: Det anbefales å opprette nasjonale 
evangelistiske ressurser på størrelse med minst 2-3 år-
sverk. Disse kan om ønskelig bestå både av en økonomisk 
pott og av dedikert pastoral arbeidstid. 

Internvotering i komité: For: 8 / Mot: 0

Utdyping. Bakgrunn/begrunnelse
Unionen skal være en ressursleverandør til lokale menig-
heter. På bakgrunn av lokale initiativer, lokale ressurser stilt 
til disposisjon og søknader (fra pastorteam/menigheter), skal 
Unionen kunne tilby spesialiserte evangelistiske ressurser/
midler/team til prosjekter som f.eks. en større virksomhet.

Et nasjonalt evangelistisk team kan organiseres ved 
at det i pastorale lønnsbudsjetter avsettes en økonomisk 
ressurs som gjør det mulig å leie inn eksterne kapasiteter 
(dekning av utgifter for ikke-unions-ansatte personer). Det 
kan også organiseres ved at det f.eks. hos et visst antall 
pastorer, i deres arbeidstidsplaner (ATP, se egen sak om 
det), avsettes tid nettopp til deltakelse og ledelse av na-
sjonale evangelistiske team. Det kan eksempelvis være at 
fire-seks uker på høsten er vedkommende disponibel for en 
større evangelistisk kampanje sammen med lokalmenighet/
lokalt pastorteam i en annen geografisk landsdel. 

Nye pastorer bør ha en obligatorisk del av interntiden 
sammen med ett eller flere nasjonale evangelistiske team. 
De nasjonale evangelistiske teamene er med andre ord ikke 
statiske, men dynamisk/ulikt sammensatt alt etter behov og 
fungerer som en ressurs-pool.

I praksis anbefaler organisasjonskomitéen at det prøves 
ut en kombinasjon av økonomisk pott og en personalressurs 
pott. Personalressursen bør organiseres og planlegges i pasto-
renes arbeidstidsplaner. Slik kan man gjøre seg erfaringer med 
hva som fungerer, og hva som tjener de lokale behov best.

Tanken i forslaget er at flere dyktige forkynnere i pastor-
staben kan ha som en definert del av sitt arbeidsår (f.eks. 
tre-fire uker), å være tilgjengelig for nasjonale/regionale 
satsninger (jfr. også punktet om arbeidstidsplan, sak 03e). 
Det er med andre ord tale om litt reisevirksomhet, ikke 
flytting. Forslaget har også i seg at man kan benytte avsatt 
ressurs som en delvis rent økonomisk ressurs for å leie inn 
forkynnere fra f.eks. utlandet.
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Evangelisme bør her forstås i utvidet forstand. For ek-
sempel bør lokalmenigheter som ønsker å satse på helse-, 
barne- og ungdomsrelaterte prosjekter, eller lignende, også 
kunne søke støtte via denne stående ressursen. 

Organisasjonskomitéen ser for seg at DNU-styret, eller 
annet organ med delegert ansvar for dette, tildeler og for-
deler midler til de beste prosjektene.

NB! Modellen vil også i stor grad legitimere det å sette 
inn spesielle ressurser i områder man vurderer å ha et stort 
evangelistisk potensial, selv om det bare er en liten eller 
ingen menighet i området fra før.
 

Til: Generalforsamlingen Den Norske Union

Saksnavn: 05/2020 – Styreleder for DNU-styret 
Forslag til vedtak: DNU-styret skal ledes av en annen 
person enn Unionsleder og ansatte som er direkte under-
lagt Unionsleder i sitt arbeidsforhold. Dette for å sikre 
at DNU har en organisasjonsmodell der øverste leder i 
administrasjonen og øverste leder i organisasjonens styre 
er uavhengige av hverandre.  

Internvotering i komité: For: 8 / Mot: 0

Utdyping. Bakgrunn/begrunnelse
I en organisasjon er det viktig å ha uavhengige instanser å 
henvende seg til, også på øverste nivå. Slik SDA-kirken er 
organisert i dag, både lokalt og på verdensbasis, sitter øver-
ste leder med en dobbeltrolle som sjef både i administra-
sjon som utøvende myndighet og styre som kontrollerende 
og retningsgivende myndighet. Komitéen mener dette er en 
strukturell svakhet som bør endres.

Komitéen mener at SDA-DNU vil være tjent med å 
velge en modell som er vanlig i SDAs institusjonsarbeid 
forøvrig (herunder ADRA, skoler og helseinstitusjoner), 
der virksomhetsleder og styreleder er to ulike og uavhengi-
ge personer. Også i norsk stats- og kommunalforvaltning, 
samt næringslivet, er dette en vel innarbeidet og sunn prak-
sis som fordeler makten og ansvaret på to i utgangspunktet 
uavhengige parter. Disse partene forventes å samarbeide 
nært og godt, at de utfyller hverandre, men også at den 
nødvendige grad av styring og kontroll utøves.

Å innføre en slik modell vil tilføre styrearbeidet økt 
kompetanse, større kontaktflater og ikke minst gjøre orga-
nisasjonen mer robust i krevende situasjoner som potensi-
elt kan oppstå. Det vil også ha potensiale i seg til å trekke 
de avgjørende beslutninger nærmere lokalmenighetene 
(f.eks. ved at en lekperson velges som styreleder).

Til sist kan nevnes at i norske SDA-skolestyrer, 
ADRA-styret, m.fl. er det vanlig at virksomhetsleder 
(øverste administrative leder) er styrets sekretær, UTEN 

stemmerett – men med møteplikt/-rett og uttalerett. Dette 
forslaget går ikke fullt så langt. Men vi mener altså at det 
foreligger tungtveiende grunner til å anbefale at styreleder 
er uavhengig av administrativ leder.

Dette forslaget vil antakelig utfordre gjeldende møn-
stervedtekter for unioner i SDA, men vi mener det er godt 
begrunnet.

Til: Generalforsamlingen Den Norske Union

Saksnavn: 06/2020 – Valg og ansettelser i 
sentralledd
Forslag til vedtak: 
a)  Unionsleder velges i tråd med etablert praksis
b)  Assisterende Unionsleder
Det formaliseres en stilling som Assisterende Unionsle-
der, som velges i tråd med etablert praksis. Nåværende 
Misjonsleders oppgaver samt de viktigste «nestleder 
oppgavene» til dagens Organisasjonssekretær, inkluderes 
i instruksen for denne posisjonen. Misjonsleder og Or-
ganisasjonssekretær bortfaller dermed som titler i denne 
modellen, jfr. pkt. b og c samlet.

Disse to utgjør et lederteam, som inkluderer å være 
ordinære* medlemmer i unionsstyret med stemmerett. 
*Forutsetter JA i saksforslag 05/2020. (Hvis NEI i 
05/2020, blir det som hhv leder og nestleder i styret).
c)  Faste ansettelser - eller lange åremålsansettelser etter 

hovedregel på minst 6 år, og med mulighet for forlen-
gelse - innføres for 

1.  Økonomisjef
2.  Administrasjonssjef

Det formaliseres en stilling som Administrasjonssjef, 
der blant annet oppgaver som organisasjonssekre-
tær har i dag, som gjelder mer «sekretariat og daglig 
drift», inkluderes i instruksen.

Disse to utgjør et team for daglig drift. De gis møte- og 
talerett (uten stemmerett) i unionsstyret, og er en del av 
daglig ADMIN sammen med unionsleder og assisterende 
unionsleder.
d)  Åremålsansettelser etter hovedregel på 5 år innføres 

for øvrige avdelingsledere (tilsvarende lengden på 
generalforsamlings-periodene). Faste ansettelser kan, 
når særlige hensyn taler for det, anvendes. Særlige 
hensyn kan eksempelvis være kompetanse som er van-
skelig å rekruttere og/eller nærhet til pensjonsalder.

Internvotering i komité: 
a) For: 8 / Mot: 0
b) For: 8 / Mot: 0
c) For: 8 / Mot: 0
d) For: 8 / Mot: 0
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Utdyping. Bakgrunn/begrunnelse
Forslaget påvirker ikke utpeking av øverste leder for DNU, 
den skal og må fortsatt velges, jfr. tilknytning til verdens-
organisasjonens organisasjonsmodell. Nytt er imidlertid 
forslaget om å etablere et lederteam på toppen, bestående 
av leder og assisterende leder. For å styrke det evangeli-
serende arbeidet, foreslås det at oppgavene i denne posi-
sjonen sammenfaller med oppgavene misjonsleder har i 
dagens modell – men også med tildelt autoritet tilsvarende 
de viktigste «nestlederoppgavene» dagens organisasjons-
sekretær har ansvar for. Man kan litt forenklet tale om at 
«Misjonsleder rykker opp» og blir nestleder.  
Forslaget innebærer også at dagens Organisasjonssekre-
tærtittel fjernes, men at oppgavene ivaretas dels gjennom 
ny stilling som Assisterende Unionsleder (evangelisme 
+ nestlederoppgaver) og dels gjennom ny stilling som 
Administrasjonssjef (administrasjon, sekretariatsoppgaver 
og daglig drift). 

Tanken bak forslaget om fast ansettelse eller lang 
åremålsansettelse (minst 6 år) for økonomisjef og admi-
nistrasjonssjef, er en erkjennelse av at kompetansen som 
er ønsket inn i disse to stillingene, innehar en type spesiali-
sering som det normalt sett er lettere å rekruttere fra andre 
profesjoner enn de med en pastoral bakgrunn. Dessuten 
utgjør disse to stillingene viktige støttefunksjoner for 
øverste leder(e) – og at det for organisasjonen er behov for 
kontinuitet i ledelsen. Derfor foreslås disse to posisjone-
ne gitt et større stillingsvern. Viktig er også at stillingene 
underlegges en type ansettelsesprosess som følger vanlige 
normer i arbeidslivet (dvs. ansettelse av styret, eller det 
ansettelsesutvalg styret delegerer oppgaven til).  

Bak forslaget om åremålsstillinger for eventuelle av-
delingsledere ligger en oppfatning av at organisasjonen 
er tjent med noe utskiftning over tid i disse posisjonene. 
Samtidig er det et ønske om en mer grundig ansettelses-
prosess enn det en valgnemnd vanligvis greier å tilby, og 
et ønske om at det skal være mulig å søke utlyste stillinger. 
Ved overgang fra valgperioder til åremålsperioder, ligger 
også et ønske om å signalisere et noe sterkere stillingsvern 
for den ansatte enn det som er tilfelle ved valg.

Den største forskjellen fra dagens ordning, vil altså i det-
te forslaget være at tilsettingsprosessen flyttes fra valgnem-
nd til styre, eller de styret utpeker som ansettelsesutvalg. 
Stillinger kan utlyses og søkes på, hvis man i noen tilfeller 
ønsker dette som en del av ansettelsesprosessen. I spesielle 
tilfeller kan styret gis handlingsrom til å utvide åremålspe-
riodene for å få den best kvalifiserte søker, eventuelt også 
tilby fast stilling når særlige hensyn taler for det (f.eks. ved 
kort avstand til pensjonsalder).
 

Til: Generalforsamlingen Den Norske Union

Saksnavn: 07/2020 – Emne: Nordisk samarbeid
Forslag til vedtak: DNU anmodes om å arbeide aktivt og 
systematisk med kommunikasjon og utveksling av ressur-
ser og erfaringer på tvers av de nordiske landene.

Internvotering i komité: For: 8 / Mot: 0

Utdyping. Bakgrunn/begrunnelse
Mer kommunikasjon og utveksling av ressurser og erfarin-
ger på tvers av de nordiske landene vil kunne løfte felles 
kompetanse ytterligere. Veien å gå kan være å sette opp 
noen formelle samarbeids-/samtaleforum mellom ledelsen 
i landene. Dette vil også inspirere og være til nytte for 
SDA-fellesskapet ut over grensene til DNU.  Felles pastor-
samlinger, f.eks. annet hvert år, kan bli til stor velsignelse. 
Eksempel: Utveksling av informasjon angående tilgjen-
gelige bibelstudieressurser er alltid aktuelt både for barn, 
ungdom og voksne. DNUs medieerfaring bør utveksles 
med Finland og Danmark. Og så videre.

Forsalget innebærer en forpliktelse på at slikt samarbeid 
formaliseres der det er hensiktsmessig, men fortrinnsvis i 
en enkel og ubyråkratisk form.

 

DEL 2: ORGANISASJONSSTRUKTUR

Organisasjonskomitéen legger i det følgende fram sine for-
slag til organisasjonsform for Den norske union. General-
forsamlingen skal på grunnlag av vedtakene i sakene i del 
1 (dit man ønsker å gå) og på bakgrunn av gjeldende status 
(der man er i dag, og de siste vedtak som er gjort) - avgjøre 
hvilken organisasjonsform den mener er mest hensikts-
messig for å nå Adventistkirkens målsetning i det videre 
arbeidet fremover.

Til: Generalforsamlingen Den Norske Union
Hvis prinsipalt forslag i 08 samler JA flertall, betyr det at 
både det subsidiære forslaget i 08 og neste sak 09 bortfaller 
fra realitetsbehandling i generalforsamlingen

Saksnavn: 08/2020 – Emne: Organisasjonsform 
i Den norske union: Prinsipalt: Union av menig-
heter. Subsidiært: Fornyet inndeling av distrikter.
Prinsipalt forslag til vedtak: 
a) Menighetene i Norge organiseres som en Union av 

menigheter (Union of Churches), forutsatt godkjen-
ning i Divisjon (TED) og Generalkonferensen (GC).

b) Unionen utpeker områdepastorer for å ivareta person-
lig oppfølging av pastorene på en god måte. Pastorene 
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skal gis innflytelse på valget av sin områdepastor. 
c) Man ser positivt på at menigheter som samarbeider 

med hverandre, får et eget talerør inn mot DNU. Om-
rådepastor kan benyttes til denne oppgaven. 

For å ta opp 08 d) forutsettes at prinsipalt forslag om 
fellesfinansiering av DNU 02 ikke ble vedtatt (hvis 02 
prinsipalt forslag ble vedtatt, er pkt d) her overflødig)
d) Evangelismefondene som tidligere ble forvaltet av 

distriktsstyrene, skal heretter forvaltes av lokalmenig-
hetene.

Internvotering i komité prinsipalt forslag: 
a) For: 7 / Mot: 1
b) For: 7 / Mot: 1
c) For: 7 / Mot: 1
d) For: 7 / Mot: 1

Utdyping. Bakgrunn/begrunnelse
Prinsipalt forslag:
a) Arbeidet i Norge har mange organisasjonsledd i forhold 
til medlemstallet vårt. Det er unødvendig kompliserende 
og overadministrert å ha tre distrikter med styrer og gene-
ralforsamlinger, oppdelt økonomi osv. for en organisasjon 
med 4.500 medlemmer. Samtidig er Norge et langstrakt 
land som trenger lokal tilstedeværelse og beslutningsmyn-
dighet. Nærliggende land som Sverige og Danmark er 
organisert som Union of Churches, og uttrykker at model-
len fungerer godt for dem. 

Mange steder i verden har man konferenser (distrikter) 
som har langt flere medlemmer og dekker større arealer 
enn Norge. Disse utgjør bare ett organisasjonsledd i for-
hold til generalforsamlinger og valg. De består likevel av 
flere lokale områder som har en viss grad av selvbestem-
melse og ressursstyring. En slik modell kan også imple-
menteres i Norge.

Komitéen er bevisst på at en overgang fra Union av dis-
trikter til en Union av menigheter vil medføre en reduksjon 
av representasjon ved GC fra 8 til 2. Dette er imidlertid 
ikke vurdert som en tungtveiende nok grunn til å la være å 
anbefale en Union av menigheter. På den annen side, i en 
union av menigheter, vil menighetene selv velge minst én 
delegat direkte til unionens generalforsamling. Oppsum-
mert kan man anføre at der representasjonen svekkes på 
øverste sentralnivå vil den samtidig styrkes på lokalt nivå.

Hvis forslaget samler flertall, vil det bli unionsstyrets 
ansvar og oppgave å lede søknadsprosessen som må til 
ovenfor TED og GC videre.

b) forutsetter JA i a) for å bli realitetsbehandlet
b) Punktet er tatt med i en erkjennelse av at unionskontoret 
i en Union of Churches modell ikke har kapasitet til å følge 
opp hver enkelt pastor i det daglige arbeidet. Det vil være 

behov for en type områdepastor til denne oppgaven. Vi 
finner det naturlig at pastorene det gjelder, gis innflytelse 
på valget av områdepastor. Denne personen kan også være 
menighetenes talerør inn mot DNU i sitt område

c) forutsetter JA i både a) og b) for å bli realitetsbe-
handlet
c) Som en organisasjonsenhet bør det være nok å ha ett 
ledd samlet for hele Norge. Det utelukker ikke at man kan 
ha lokale menigheter som samarbeider om det evangelise-
rende arbeidet. Områdepastor kan være en nyttig samar-
beidspartner og talerør i slike prosjekter.  

d) forutsetter at prinsipalt forslag i sak 02 om fellesfi-
nansiering av DNU falt (hvis den ikke falt, er sak d) her 
overflødig)
d) Forslaget her har i seg at evangelismefondene som 
tidligere ble forvaltet av distriktsstyrene, nå skal forvaltes 
av lokalmenighetene. Tanken her er å gi lokalmenighetene 
større innflytelse på bruken av tidendemidler som retur-
neres til «forrådskammeret» (Mal.3:10), men som har sitt 
opphav lokalt.

Subsidiært forslag faller bort dersom prinsipalt forslag 
vedtas.

Subsidiært forslag til vedtak: 
a) Menighetene i Norge fortsetter som en Union av 

distrikter. Unionsstyret bes gjøre en vurdering av en 
ny inndeling av distrikter i DNU, med tanke på antall 
distrikter og en jevnere fordeling av antall medlem-
mer i distriktene. 

b) Det utarbeides forslag til nye mønstervedtekter for 
Distriktene. Siktemålet er en harmonisering og for-
enkling som i større grad reflekterer det distriktene 
faktisk gjør og er i dag. 

 Internvotering i komité subsidiært forslag  
(forutsetter at prinsipalt forslag faller): 

a) For: 8 / Mot: 0
b) For: 8 / Mot: 0

Subsidiært forslag:
a) I dag er VND mer enn dobbelt så stort i antall medlem-
mer som NND, og ØND er nesten dobbelt så stort som 
både VND og NND til sammen! Dette misforholdet opp-
leves problematisk i flere sammenhenger. Man bør derfor 
se på muligheten for å utjevne størrelsen på de distrikter 
som i fremtiden skal utgjøre unionsfellesskapet. I tillegg 
til endret geografisk inndeling kan dette også innebære en 
endring i antall distrikter.
b) En forenklet distriktsmodell hva generalforsamlinger 
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angår, vil være mer i tråd med de oppgaver distriktene fak-
tisk utfører i dag (i hovedsak pastorplassering og forvalt-
ning av evangelismemidler). 

Distriktene har eksistert lenge, og vedtektene vært gjen-
stand for mange revideringer i generalforsamlingene opp 
gjennom årene. Samtidig har Distriktene endret seg mye 
etter omstillingene på 1990-tallet i motsetning til slik de så 
ut på 1970- og 1980-tallet. Dette har også ført til at vedtek-
tene i de tre distriktene har til dels mange særbestemmel-
ser. Fokuset på vedtektene synes å ta unødvendig mye tid 
og oppmerksomhet i de respektive generalforsamlinger.

Generalforsamlingenes forretningsmessige del, bør kun-
ne gjennomføres mer effektivt og som en mindre tidkre-
vende del av årsmøtene. Det vil være gunstig om man kan 
oppnå like, eller tilnærmet like, vedtekter i alle distriktene 
ved å «starte på nytt». Unionen bes her om å legge til rette 
for/ ta initiativ ovenfor Distriktene om å gå inn på en slik 
omstilling.  

 
Til: Generalforsamlingen Den Norske Union
Sak 09 forutsetter NEI til både prinsipalt og subsidiært 
forslag i sak 08, og er protokollføring av videreføring 
av eksisterende modell.

Saksnavn: 09/2020 – Emne: Organisasjonsform 
i Den norske union: Distriktsmodell med tre 
distrikter (bevaring av nåværende modell)
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar til oriente-
ring at menighetene i Norge fortsetter å være organisert 
som før, som en Union av tre distrikter.

Internvotering i komité: 
For: 7 / Mot: 1

Utdyping. Bakgrunn/begrunnelse
Dette er en fortsettelse av modellen som har vært praktisert 
i Norge siden overgangen til delt administrasjon (hybrid-
modell av Distrikt og Union), altså en kontinuasjon av 
nåværende modell.

DEL 3: IMPLEMENTERING

Til: Generalforsamlingen Den Norske Union

Saksnavn: 10/2020 – Emne: Implementering
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen er innforstått 
med at implementeringen vil måtte ta en del tid for å få til 
gode og smidige overganger fra en form til en annen. På 
noen av sakene, kreves også saksbehandling i instanser 
på divisjons og GC-nivå i verdensorganisasjonen. 

Internvotering i komité: 
For: 8 / Mot: 0

Utdyping. Bakgrunn/begrunnelse
Her fastslås en forståelse for at vedtakene gjort i general-
forsamlingen, må bli gitt tid til å implementeres. Tidsas-
pektet vil antakelig variere noe fra sak til sak, og kan i 
noen tilfeller skje raskt – i andre tilfeller måtte skje gradvis 
og etappevis over år. Punktet anerkjenner også at gjennom-
føringen vil kreve samarbeid og innsats på alle organisa-
sjonsnivåer i Syvendedags-Adventistkirken. 



RappoRteR 2015-2020 91

TemalinjeDNU – Konsekvensutredning

Konsekvensutredning økonomiske og personalmessige følger 

ORGANISASJONSKOMITEENS ENDELIGE RAPPORT AV 17. FEBRUAR 2019 

Ved Leo Swenson 

Den endelige rapporten fra Organisasjonskomiteen som 
komiteen ferdigstilte i februar 2019 ble gjennomgått av 
arbeidsutvalget nedsatt av DNU-styret den 10. juni 2018.

I DNUs styremøte den 10. juni 2018 ble følgende vedtak 
fattet vedr. nedsetting av et arbeidsutvalg:

 RAPPORT ORGANISASJONSKOMITEEN 
 (DNU 45/2018-06-10)
 Utdrag av vedtak DNU 45/2018:

 I erkjennelse av at rapporten foreslår en del for-
holdsvis radikale forslag, vurderer DNU-styret det 
påkrevd å nedsette et arbeidsutvalg som gjennom-
fører en konsekvensutredning av hvilke økonomis-
ke og personalmessige følger de ulike forslagene 
kan medføre.

 DNU-styret ber Utvidet ADMIN om å utpeke inn-
til fem personer med rimelig spredning geografisk/
alder/kjønn/bakgrunn. Det må tilstrebes å få med 
personer som har inngående kunnskap om dagens 
organisasjonsmodell.

Følgende personer har sittet i arbeidsutvalget: Leo Swen-
son (leder) , Elsie Tjeransen, Robert Hansen, Kjell Aune, 
Anne Lise Aase, Finn F. Eckhoff og Jóhann E. Jóhannsson.
Arbeidsutvalget utarbeidet høsten 2018 en rapport med 
kommentarer til den foreløpige rapporten fra Organisa-
sjonskomiteen. Arbeidsutvalget har våren 2019 gjennom-
gått den endelige rapporten fra Organisasjonskomiteen 
og har laget den reviderte rapporten av 13. mai 2019 som 
følger under.

Arbeidsutvalgets kommentarer er satt inn under Organi-
sasjonskomiteens forslag slik de er utformet i den endelige 
rapporten av 17. februar 2019. Organisasjonskomiteens 
forslag er gjengitt med blå skrift slik det er gjort i rappor-
ten av 17. februar 2019, mens arbeidsutvalgets kommenta-
rer er med svart skrift.

Sammenfatning konsekvensvurderinger ar-
beidsutvalg – økonomi og personal

Organisasjonskomiteens endelige rapport 
februar 2019

Saksnavn: 01/2020 – Emne: Prinsipper for orga-
niseringen av Adventistkirken i Norge 
Forslag til vedtak: Det viktigste arbeidet i Syvendedags 
Adventistkirken i Norge finner sted i de lokale menighete-
ne. Organiseringen av vår menighet må reflektere dette, 
både når det gjelder ansvar, myndighet og ressurser. 
Den norske union, og eventuelle distrikter, er ressursle-
verandører og service- og kompetanse-senter i tråd med 
lokalmenighetenes behov.

Det er bred støtte i arbeidsgruppen i presiseringen av at det 
er i menighetene det viktigste arbeidet finner sted. Hvordan 
dette påvirker bruken av ressurser og hvordan menighetene 
fristilles rent organisatorisk vil kunne få både personellmessi-
ge og økonomiske konsekvenser. Graden av konsekvensene 
er avhengig av hva som blir utfallet av de øvrige forslagene. 

Saksnavn: 02/2020 – Fellesfinansiering av DNU
Prinsipalt forslag (hvis dette vedtas, faller subsidiært nr.1 
og subsidiært nr.2 bort):
I følgende forslag tas det forbehold i at disponering av ti-
endemidler skjer innenfor gjeldende retningslinjer. Forsla-
get er derfor ikke absolutt, men retningsgivende:
Den norske union er ressursleverandør og service- og 
kompetansesenter for de lokale menigheter i den grad 
lokalmenighetenes behov tilsier det.
(I) Som medlem av GC er Den norske Union forpliktet til 
å returnere den fastsatte del av tienden, samt inneha visse 
nødvendige kjernefunksjoner som:

1. Sentraladministrasjon (DNU-leder, organisasjons-
sekretær, økonomisjef, informasjonsleder, kontorle-
der, og evt. distriktsleder) og deres hjelpepersonell

2. Pastorressurs til å ivareta seremonier og/eller 
handlinger som krever pastorstatus, enten ved 
lokal fast plassering eller tilreisende etter behov.
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(II) Andre nasjonale tiltak/funksjoner kan menighetene på 
kollektivt grunnlag velge å finansiere, eksempelvis:

1. Nasjonale evangelistiske ressurser
2. Forlag
3. Brevskole
4. Videregående skole
5. Helseinstitusjoner
6. TV-kanal
7. Radiokanal
8. Stevner/Fellesarrangementer

(III) Lokale funksjoner finansieres av den lokale menighet, 
eksempelvis:

1. Menighetspastor
2. Barnehage
3. Skole
4. Diakoni
5. Lokalradio

Alternativ 1: Funksjonene under I og II finansieres av 
tiende fra lokalmenighetene i forhold til deres medlemstall. 
Funksjonene under III finansieres av den resterende tiende 
fra den lokale menighet.
Alternativ 2: Funksjonene under I og II finansieres av tien-
de fra lokalmenighetene, med en fastsatt % av deres totale 
tiende. Funksjonene under III finansieres av den resterende 
tiende fra den lokale menighet.

Arbeidsgruppen vil påpeke at det prinsipale forslaget er 
krevende å gjennomføre. De personellmessige konsekven-
sene kan være store. Arbeidsgruppen vil understreke at det 
ville være negativt om det skulle medføre et øket ressurs-
behov for å administrere et slikt nytt system.

Forslaget kan danne grunnlag for usikkerhet rundt hvem 
som har råderett over tienden som er igjen etter at de 
internasjonale forpliktelsene er oppfylt. Prosessen med å 
avgjøre hva som inngår i seksjonene I og II kan bli kre-
vende. Forslaget vil derfor kunne føre til usikkerhet rundt 
hvem som kan/skal disponere hvor mye av tiendemidlene.

Det legges merke til at menighetspastor er plassert i 
seksjon III, og dermed ikke som en del av den nasjona-
le satsningen. Menighetspastor skal «finansieres av den 
resterende tiende fra den lokale menighet». Det blir van-
skelig å oppfatte dette på annen måte enn at finansieringen 
av menighetspastorer blir nedprioritert i forhold til nasjo-
nale tiltak, selv om dette antakeligvis ikke har vært Orga-
nisasjonskomiteens intensjon. Konsekvensen av forslaget 
vil lett kunne bli at små menigheter vil kunne få liten eller 
ingen mulighet for å få en menighetspastor. 

Det legges også merke til at «Menighetspastor» settes 
opp som en av flere lokale funksjoner hvor det nevnes: 
«Barnehage», «Skole», «Diakoni» og «Lokalradio». De 
tiendemidlene som dermed vil være tilgjengelige for å an-

sette pastorer vil dermed kunne bli redusert med de følger 
det vil kunne ha for framtidig rekruttering av pastorer.

Arbeidsgruppen vil også bemerke at det oppstår et 
misforhold knyttet til ansettelsesforholdet overfor menig-
hetspastorer. Det er unionen som ansetter pastorene. Men 
ifølge forslaget så er det menighetene som bestemmer om 
det skal brukes midler til menighetspastor. Det personal-
messige ansvaret og ansvaret for finansieringen blir der-
med delt. Dette er en utfordrende situasjon og kan skape en 
utrygg situasjon for den ansatte. 

Seksjon I pkt. 2:
 Pastorressurs til å ivareta seremonier og/eller 

handlinger som krever pastorstatus, enten ved 
lokal fast plassering eller tilreisende etter behov.

Arbeidsgruppen har følgende kommentar: I nåværende 
modell er det menighetspastorene som tar hånd om disse 
oppgavene. Dersom disse oppgavene skal flyttes til sentralt 
ansatte personer, vil det medføre økte reiseutgifter. Det vil 
dessuten kunne oppleves kunstig, både i forhold til begra-
velser og vielser, at en sentralt ansatt pastor skal komme 
tilreisende for å utføre en oppgave hvor personlig kjenn-
skap og kontakt ofte vil oppleves som viktig i forhold til 
hvem som ønskes til en slik oppgave.

Subsidiært forslag nr.1 (forutsetter at prinsipalt forslag 
faller): 

a) Menighetene skal sikres direkte innflytelse på 
størrelsen av budsjettene i avdelingene, inkludert 
pastoravdelingen, foran hver ny generalforsam-
lingsperiode på fem år. En rutine skal innføres 
f.eks. ved at Unionen lager et forslag til langtids-
program med tilhørende budsjettmessige priorite-
ringer, som menighetene gis rett til å uttale seg om 
ut fra sine lokale behov. Summen av disse lokale 
behovene og prioriteringene lokalmenighetene øn-
sker å gjøre, skal være førende for eventuelle opp- 
eller nedskaleringer av avdelinger i neste periode. 
Detaljene, og mindre justeringer underveis, må 
like fullt bestemmes i DNU-styret.

Arbeidsgruppen vil minne om at DNUs vedtekter har føl-
gende formulering:

§ 19 – MYNDIGHET OG PLIKTER
5.  Styret skal før generalforsamlingen vurdere 

organisasjonens virksomhet og de økonomiske 
ressurser og personellmessige behov, for så å legge 
fram et forslag til handlingsplan for kommende 
femårsperiode. Avdelingslederne inkluderes i pro-
sessen med å utarbeide forslaget til handlingsplan. 
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Forslaget sendes ut på høring til distriktene (pasto-
rer, menigheter) minimum 6 måneder før general-
forsamlingen, med frist for høringsinnspill senest 
3 måneder etter utsendelse. Unionsstyret vurderer 
høringsinnspillene og utarbeider et endelig forslag 
til handlingsplan for neste periode. Endelig forslag 
skal være en del av sakspapirene.

Innholdet i subsidiært forslag nr. 1 a er dermed langt på vei 
en del av gjeldende vedtekter i DNU.

Den nestsiste setningen i pkt. a («Summen av disse loka-
le behovene … skal være førende for eventuelle opp- eller 
nedskaleringer av avdelinger i neste periode.») bringer inn 
et usikkerhets-moment som har innflytelse for personalet i 
DNUs avdelinger. Hvordan en skal kunne fastslå hva som 
er «summen av .. lokale behov» er ikke utdypet, og vil 
kunne bidra til usikkerhet i avdelingene. 

Dette forslaget vil kunne få negative konsekvenser både 
økonomisk og personalmessig. Verdien av å være en del 
av en verdensmenighet synes å komme i bakgrunnen. 
Utgangspunktet for hvilken aktivitet en skal ha i unionens 
avdelinger skal avgjøres ved at enkeltmenighetene ser på 
sitt lokale behov og fatter vedtak ut fra den innfallsvinke-
len. Summen av hva de enkelte menigheter mener legges 
til grunn. Det betyr at beslutningen ikke baseres på en be-
handling hvor helheten legges til grunn. Enkeltmenighete-
ne vil dermed ikke få del i en samlet behandling av saken 
før den avgir sin stemme. Behovet for langsiktighet vil 
også være vanskelig å ta vare på i en slik beslutningsmo-
dell. Spørsmålet en må stille er om den foreslåtte prosessen 
er den optimale for å finne fram til de beste fellesprosjekte-
ne sett fra menigheten som et hele?

b) Tiende (retur av 10% inntekt) er avgjørende viktig 
i finansieringen av det evangeliserende arbeidet. 
DNUs styre og administrasjon bes innføre ordnin-
ger som stimulerer til økt tiendeinngang som kan 
brukes til større evangeliserende aktivitet i lokale 
områder.

Internvurdering komité subsidiært nr.1  
(forutsetter at prinsipalt forlag falt): 

Arbeidsgruppen vurderer forslaget som så åpent at gruppen 
ikke ser behov for å kommentere forslaget.

Subsidiært forslag nr. 2.  (tas kun opp til votering dersom 
verken prinsipalt eller subsidiært nr. 1 oppnår flertall): 

Generalforsamlingen tar til orientering at den nåvæ-
rende fellesfinansiering av DNU fortsetter.

Internvurdering komité subsidiært nr.2  
(forutsetter at både prinsipalt og subsidiært nr.2 falt): 

Arbeidsgruppen har ingen kommentarer til subsidiært 
forslag nr. 2 i sak 02/2020.

Saksnavn: 03/2020 – Pastoralressurser: 
a) Samle personaladministrasjon under én ledelse 
b) Pastorplassering/tjenestested
c) Lokal medvirkning ved tildeling av pastor til aktu-

elt område
d) Pastorer organiseres i team
e) Arbeidstidsplan (ATP)

Forslag til vedtak: 
a) All personaladministrasjon samles i DNU, herunder 

ansettelse, plassering og daglig personalansvar. 

Arbeidsgruppen vurderer at en samlet personaladministra-
sjon har positive sider. Mer lik behandling kan være en slik 
effekt. Men i et langstrakt land kommer en ikke bort fra at 
det bør være et desentralisert system for personaloppføl-
ging, uavhengig av organisasjonsmodell.

Arbeidsgruppen mener at det skal være et nært sam-
arbeid mellom unionen og distriktene/regionene vedr. 
pastorplasseringene. Arbeidsgruppen er delt i synet på hvor 
det formelle vedtaket om plassering skal fattes.

b) Pastorer tildeles tjenestested på direkte forespørsel 
fra styret for DNU og/eller ved å søke på en ledig/
utlyst stilling/tjenestested. Plasseringen gis for en 
tidsbestemt periode (f.eks. 6 år) med mulighet for, 
men ikke rett til, forlengelse (f.eks. 3 år én eller 
flere ganger).

Arbeidsgruppen peker på følgende punkter som illustrerer 
noen av utfordringene ved forslaget:
• Enkelte pastorer er attraktive og kan velge fritt, og noen 

vil ingen ha. Og noen menigheter vil ingen ønske seg 
til, mens andre er populære. Er dette en retning man 
ønsker å bevege seg i?

• Det kan vise seg at en pastorplassering i en gitt menig-
het er en mis-match, og både pastor og/eller menighet 
kan ønske seg en forandring før det var tenkt. 

• Tidsbestemte perioder har både positive og negative 
personalmessige aspekter ved seg. For ektefelle som 
skal få seg ny jobb, vil det kunne være positivt å vite 
når en skal begynne å søke etter ny jobb. Men det av-
henger da av at nytt bosted er avklart i god tid før tids-
perioden er slutt. Faren for en «lame duck» situasjon 
er også til stede. Det er vanskelig å se at tidsbestemte 
perioder kan være annet enn tentative. Verdien av en 
slik ordning er diskutabel.
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c) Lokale menigheter skal ha rett til å medvirke i pro-
sessen med tildeling av pastor til sitt lokale områ-
de, eller flytting til et annet. Lokalmenighetens råd 
skal tillegges stor vekt. Lokalmenighetene må som 
en del av dette samtidig kunne synliggjøre hvilke 
egne ressurser den stiller til disposisjon i evange-
liserende arbeid.

Arbeidsgruppen mener det er positivt at menighetene 
sikres en del innflytelse, men de som har ansettelses- og 
plasseringsmyndighet, må også sikre sine ansatte pastorer 
en god personalforvaltning gjennom medbestemmelse, 
opplæring og utvikling m.m. Det er viktig å sikre at alle 
kjenner seg ønsket og har muligheter for å gjøre en god 
jobb.

Flertallet i arbeidsgruppen mener at følgende må tilføy-
es:

Lokal medbestemmelse ved tildeling av pastor kan man 
tilstrebe å gjøre bedre også i nåværende organisasjonsmo-
dell.

Det er allerede i dag et samarbeid mellom unionen og 
distrikt om både pastortildeling og lokal plassering – det er 
ikke vanntette skott her.

d) SDA tilrettelegger for at pastorer som hovedregel 
organiseres i team bestående av to eller flere pas-
torer. 

Arbeidsgruppen vil påpeke at for noen pastorer vil det 
være en god ting med slik teamjobbing, da de kanskje ikke 
føler seg sterke på alle sider av arbeidet og vil føle styrke 
i å forene kreftene med en eller flere andre pastorer. For 
andre pastorer vil det kunne oppleves som en belastning 
at man får gjort enda mindre i sine egne menigheter fordi 
man bruker mye av tiden i andre menigheter.

Teamarbeid er positivt, men anbefales ikke påtvunget 
alle! Det vil kreve god kjemi, og en nøye planlagt kom-
binasjon av pastorressurser. Ordningen passer best i de 
områdene hvor det er geografisk nærhet mellom menig-
hetene slik at pastorene kan møtes og bidra i de aktuelle 
menighetene på regelmessig basis.

e) Pastorene i menighetsarbeid skal ha arbeidstids-
planer (ATP) som definerer neste års prioriterte 
arbeidsoppgaver. ATP-ene er en skriftliggjort 
avtale mellom pastor og arbeidsgiver. Avtalen må 
reflektere forpliktelsene til samarbeid (med menig-
het, pastorteam, osv.).

Arbeidsgruppen støtter opp om behovet for arbeidstidspla-
ner. Hvor detaljerte de skal være og hvor mange instanser 

som skal trekkes inn i utarbeidelsen av ATP kan imidlertid 
diskuteres. Det må oppleves som en både trygg og god 
prosess for alle parter. Planene må være synlige for både 
menighet og ledelse.

Saksnavn: 04/2020 – Nasjonale evangelistiske 
ressurser
Forslag til vedtak: Det anbefales å opprette nasjonale 
evangelistiske ressurser på størrelse med minst 2-3 år-
sverk. Disse kan om ønskelig bestå både av en økonomisk 
pott og av dedikert pastoral arbeidstid. 

Arbeidsgruppen mener at forslaget vil kunne få en del øko-
nomiske konsekvenser ved økt reiseaktivitet og opphold 
borte fra eget bosted. Men det er avhengig av hvordan 
forslaget blir satt ut i livet. Innleie av ikke-ansatte vil øke 
både de økonomiske og personellmessige konsekvensene. 
Skal det være tilgjengelige midler for innleie av ikke-an-
satte vil det føre til at det blir færre pastorbudsjetter tilgjen-
gelig. Flere menigheter enn i dag vil bli stående uten egen 
pastor. Utkantmenighetene vil mest sannsynlig bli ram-
met i denne situasjonen. Men det må sies at også mindre 
menigheter vil kunne dra nytte av nasjonale evangelistiske 
ressurser.

Konsekvensene for de regulært ansatte vil kunne bli 
forholdsvis store. Mer reisetid, mer tid borte fra familie og 
fra egen menighet.

Saksnavn: 05/2020 – Styreleder for DNU-styret 
Forslag til vedtak: DNU-styret skal ledes av en annen 
person enn Unionsleder og ansatte som er direkte under-
lagt Unionsleder i sitt arbeidsforhold. Dette for å sikre 
at DNU har en organisasjonsmodell der øverste leder i 
administrasjonen og øverste leder i organisasjonens styre 
er uavhengige av hverandre. 

Uavhengighet mellom unionsleder og styreleder har så 
absolutt positive sider ved seg. I dagens internasjonale ad-
ventistiske organisasjonsmodell som også ligger til grunn 
for DNUs styre og ledelses-systemer, er kontroll og makt-
fordeling i forhold til øverste leders myndighetsområde 
dårlig ivaretatt. Systemet fungerer greit så lenge det jobbes 
for konsensusløsninger. Dersom det velges å avgjøre saker 
som det knytter seg sterke følelser til, ved hjelp av flertalls-
avgjørelser, vil behovet for uavhengighet og maktfordeling 
bli tydeliggjort.

Arbeidsgruppen vil påpeke at forslaget om styreleder 
vil få økonomiske konsekvenser dersom styreleder skal 
være en lønnet stilling. Men en slik styrelederoppgave 
vil ikke nødvendigvis måtte lønnes. DNU har ansvar for 
å utpeke styre og styreleder for Skogli, Norsk Bokforlag 
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og Mosserød. For Skogli drift og Norsk Bokforlag har det 
over tid vært ikke-ansatte personer som har hatt oppgaven 
som styrelder uten at det har vært betalt honorar for denne 
oppgaven.

Saksnavn: 06/2020 – Valg og ansettelser i 
sentralledd
Forslag til vedtak: 
a) Unionsleder velges i tråd med etablert praksis

Arbeidsgruppen har ingen kommentarer til punkt a) i sak 
06/2020.

b) Assisterende Unionsleder
Det formaliseres en stilling som Assisterende Unions-
leder, som velges i tråd med etablert praksis. Nåvæ-
rende Misjonsleders oppgaver samt de viktigste «nest-
leder oppgavene» til dagens Organisasjonssekretær, 
inkluderes i instruksen for denne posisjonen. Misjons-
leder og Organisasjonssekretær bortfaller dermed som 
titler i denne modellen, jfr. pkt. b og c samlet.
  Disse to utgjør et lederteam, som inkluderer å være 
ordinære* medlemmer i unionsstyret med stemmerett. 
*Forutsetter JA i saksforslag 05/2020. (Hvis NEI i 
05/2020, blir det som hhv leder og nestleder i styret).

Arbeidsgruppen har vanskelig for å se hva en oppnår med 
denne endringen som lett kan bli en fordyrende ordning 
ved at fire personer blir engasjert i ledelsen. Videre vil det 
sannsynligvis føre til at misjonsleder må bruke del av sin 
tid til å engasjere seg i administrative forhold som lett kan 
ta tid og oppmerksomhet bort fra primæroppgaven som 
misjonsleder.

c) Faste ansettelser - eller lange åremålsansettelser etter 
hovedregel på minst 6 år, og med mulighet for forlengelse 
- innføres for 

1. Økonomisjef
2. Administrasjonssjef
 Det formaliseres en stilling som Administrasjons-

sjef, der blant annet oppgaver som organisa-
sjonssekretær har i dag, som gjelder mer «sekre-
tariat og daglig drift», inkluderes i instruksen.

    Disse to utgjør et team for daglig drift. De gis 
møte- og talerett (uten stemmerett) i unionssty-
ret, og er en del av daglig ADMIN sammen med 
unionsleder og assisterende unionsleder.

Arbeidsgruppen vil tilføye at åremålsansettelser ikke vil 
kunne benyttes for disse to stillingskategoriene. Advokat 

Bjørn Haugen kommenterer bruken av uttrykket «åremåls-
stilling» på følgende måte:

«Arbeidsmiljøloven definerer ikke begrepet «åremål». 
Etter § 14 – 10 kan øverste leder i en virksomhet anset-
tes på åremål. I SDA-sammenheng ville dette i tilfelle 
omfatte unionsleder og muligens distriktslederne.»

Skal en kunne ha tidsbegrensede stillinger for andre stillin-
ger enn leder, må det sannsynligvis knyttes opp til at stil-
lingen er en valgt stilling. Det aktuelle forslaget vil dermed 
begrenses til å være et forslag om «faste ansettelser».

Forslaget innebærer en vesentlig endring i hvem som 
innehar hvilke roller blant leder og lederteam i DNU ift 
i dag. Forslaget kan føre til at «embetsverket» bestående 
av disse to stillingene er mindre lydhøre for menigheters 
innspill, siden de ikke sitter på valg. Menighetene vil miste 
innflytelsen de har i dag når disse to sentrale oppgavene i 
unionens ledelse skal besettes. Forslaget kan imidlertid ha 
positiv konsekvens på rekruttering og faglig tyngde.

Mange sider ved organisasjonssekretærens arbeid vil 
imidlertid dra fordel av erfaring fra pastoralt arbeid. Det er 
forhold som kan tale for at økonomisjef bør være ansatt.

At organisasjonssekretæren og økonomisjefen ikke er 
medlemmer av unionsstyret passer inn i en norsk tenkning 
med klart skille mellom administrasjon og styre. Det må 
imidlertid være en klar forventning om at de er til stede 
i styret med både møte og talerett. Forslaget bryter imid-
lertid radikalt med den adventistiske tenkningen og vil 
dermed bli utfordrende å få støtte for i GC.

I en modell uten distriktsledere vil forslaget kunne med-
føre en uheldig sentralisering av makt.

d) Åremålsansettelser etter hovedregel på 5 år innføres 
for øvrige avdelingsledere (tilsvarende lengden på ge-
neralforsamlings-periodene). Faste ansettelser kan, når 
særlige hensyn taler for det, anvendes. Særlige hensyn 
kan eksempelvis være kompetanse som er vanskelig å 
rekruttere og/eller nærhet til pensjonsalder.

Arbeidsgruppen viser til kommentaren over vedr. pkt. c) hvor 
advokat Bjørn Haugens utlegning av arbeidsmiljøloven peker 
i retning av at åremålsstillinger kun kan brukes for øverste 
leder (unionsleder). Forslaget synes derfor å reduseres til faste 
ansettelser. Dersom en for disse stillingene går over til faste 
ansettelser, vil helt åpenbart muligheten for fleksibilitet vedr. 
avdelingsarbeidet reduseres vesentlig. Organisasjonskomi-
teens grunntanke om å kunne påvirke ressursbruken i hva det 
skal satses på av avdelingsarbeid vanskeliggjøres ved å gå 
bort fra å praktisere at disse stillingene er valgte stillinger som 
følger valgperioden slik det er i dagens system.

DNU – Konsekvensutredning
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Saksnavn: 07/2020 – Emne: Nordisk samarbeid
Forslag til vedtak: DNU anmodes om å arbeide aktivt og 
systematisk med kommunikasjon og utveksling av ressur-
ser og erfaringer på tvers av de nordiske landene.

Arbeidsgruppen har ingen kommentarer til punkt a) i sak 
07/2020.

DEL 2: ORGANISASJONSSTRUKTUR

Saksnavn: 08/2020 – Emne: Organisasjonsform 
i Den norske union: Prinsipalt: Union av menig-
heter. Subsidiært: Fornyet inndeling av distrikter.

Prinsipalt forslag til vedtak: 
a) Menighetene i Norge organiseres som en Union av 
menigheter (Union of Churches), forutsatt godkjenning i 
Divisjon (TED) og Generalkonferensen (GC).

Arbeidsgruppen er helt klar på at en overgang fra dagens 
ordning til en union av menigheter vil måtte medføre at 
det settes av personalressurser til å ta i et hvert fall en hel 
del av distriktsledernes oppgaver, spesielt i oppfølging av 
pastorer og menigheter. Det synes ikke å være realistisk å 
håpe på noen økonomisk besparelse. 

Personalmessig vil det bety noen endrede roller og 
oppgaver for dagens distriktsledere og noen av de sentrale 
stillingene. Kortsiktig vil dette da føre til uro. På sikt vil 
dette kunne falle mer til ro. Forslaget legger et betydelig 
større ansvar på DNUs styre, ADMIN, generalforsamling 
og menighetenes delegater.

I en overgangsfase vil det bety øket fokus på hvordan 
organisasjonen skal bygges opp for å ta hånd om de aktu-
elle behovene som distriktene tidligere tok hånd om. På 
sikt kan det føre til mindre fokus på organisasjon, mer på 
menigheter.

Prosessen fram til å få godkjenning fra GC til å bli en 
union av menigheter innebærer betydelig arbeid. DNU vil 
i prosessen få besøk av en GC-kommisjon som vil be om 
omfattende grunnlagsdokumenter før det vil kunne fattes 
et vedtak i GC i saken. Aksept av gjeldende mønsterved-
tekter for Union of Churches vil høyst sannsynlig være en 
betingelse for en slik overgang. 

Flertallet i arbeidsgruppen vil anbefale at det gjøres et 
grundig arbeid med å se på hvilke endringer som er mulig 
innenfor dagens organisasjonsmodell før en starter på den 
omfattende prosessen med overgang til en mulig union av 
menigheter.

Organisasjonskomiteen bemerker:
b) forutsetter JA i a) for å bli realitetsbehandlet
b) Unionen utpeker områdepastorer for å ivareta person-

lig oppfølging av pastorene på en god måte. Pastorene 
skal gis innflytelse på valget av sin områdepastor. 

Arbeidsgruppen vil bemerke at en områdepastor vanskelig 
kan tildeles samme myndighet som en distriktsleder. Opp-
følging av pastorene i utfordrende saker vil da lett kunne 
bli en oppgave som må tas hånd om av unionen. Oppgaven 
som formelt valgte distriktsledere, med klart definert man-
dat, kan videreføres i modellen union av menigheter. 

Organisasjonskomiteen bemerker:
c) forutsetter JA i både a) og b) for å bli realitetsbe-
handlet
c) Man ser positivt på at menigheter som samarbeider 
med hverandre, får et eget talerør inn mot DNU. Områ-
depastor kan benyttes til denne oppgaven. 

Organisasjonskomiteen bemerker:
For å ta opp 08 d) forutsettes at prinsipalt forslag om 
fellesfinansiering av DNU 02 ikke ble vedtatt (hvis 02 
prinsipalt forslag ble vedtatt, er pkt d) her overflødig)

d) Evangelismefondene som tidligere ble forvaltet av dis-
triktsstyrene, skal heretter forvaltes av lokalmenighetene.

Arbeidsgruppen vil bemerke at forslaget om at lokalmenig-
hetene skal forvalte evangelismefondene sannsynligvis vil 
ha som konsekvens at større satsninger i en menighet vil 
vanskeliggjøres. Hvis alle menigheter får sin del, vil midle-
ne spres tynnere ut om det ikke blir krav til at menighetene 
må vise hvilke prosjekter midlene brukes til.

Organisasjonskomiteen bemerker:
Subsidiært forslag faller bort dersom prinsipalt forslag 
vedtas.

Subsidiært forslag til vedtak: 
a) Menighetene i Norge fortsetter som en Union av 
distrikter. Unionsstyret bes gjøre en vurdering av en 
ny inndeling av distrikter i DNU, med tanke på antall 
distrikter og en jevnere fordeling av antall medlemmer i 
distriktene. 

Arbeidsgruppen vurderer at forslaget om en eventuell ny 
inndeling av distriktene i Norge vil om gjennomført kunne 
virke negativt inn på økonomien. Rent personalmessig vil det 
kunne legge beslag på mer personalressurser til administra-
sjon. Det har vært forsøkt med 4 distrikter tidligere, noe man 
valgte å gå bort fra. Arbeidsgruppen har vanskelig for å se hva 
som er så viktig med å ha en jevnere fordeling av geografi og/
eller medlemmer mellom distriktene ut over å fordele arbeids-
oppgavene til distriktslederne på en bedre måte.
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b) Det utarbeides forslag til nye mønstervedtekter for Dis-
triktene. Siktemålet er en harmonisering og forenkling 
som i større grad reflekterer det distriktene faktisk gjør og 
er i dag. 

Arbeidsgruppen har ingen kommentarer til subsidiært 
forslag pkt. b).
Organisasjonskomiteen bemerker:

Sak 09 forutsetter NEI til både prinsipalt og subsidiært 
forslag i sak 08, og er protokollføring av videreføring 
av eksisterende modell.

Saksnavn: 09/2020 – Emne: Organisasjonsform 
i Den norske union: Distriktsmodell med tre 
distrikter (bevaring av nåværende modell)

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar til oriente-
ring at menighetene i Norge fortsetter å være organisert 
som før, som en Union av tre distrikter.

Arbeidsgruppen har ingen kommentarer til sak 09/2020

DEL 3: IMPLEMENTERING

Saksnavn: 10/2020 – Emne: Implementering
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen er innforstått 
med at implementeringen vil måtte ta en del tid for å få til 
gode og smidige overganger fra en form til en annen. På 
noen av sakene, kreves også saksbehandling i instanser 
på divisjons og GC-nivå i verdensorganisasjonen. 

Arbeidsgruppen gir sin fulle støtte til sak 10/2020.

Arbeidsgruppens sluttbemerkninger
Arbeidsgruppen berømmer Organisasjonskomiteen for å ha 
vært villig til å vurdere alternative måter å tenke menighet 
på. Komiteens hovedforslag tar utgangspunkt i mer fokus 
på menighetene. Arbeidsgruppen ser på dette som svært 
positivt. Virkemidlene for å oppnå et slikt fokus er det 
helt klart ulikt syn på. Kontroll på økonomi står sentralt i 
rapporten fra Organisasjonskomiteen. Forslagene kan ha 
positive elementer ved seg, men de kan også føre til usik-
kerhet i hele organisasjonen, både rent økonomisk så vel 
som personalmessig. Usikkerheten kan virke negativt inn. 

Ved overgang til en samlet norsk organisatorisk enhet 
som en union av menigheter, vil det samles mer makt i 
sentralleddet. Slik arbeidsgruppen oppfatter rapporten, for-
søkes dette motvirket ved å overføre betydelig økonomisk 
makt til menighetene.

Uttalerett er viktig i en demokratisk organisasjon. Ved å 
gå fra uttalerett til medbestemmelsesrett vil beslutnings-
prosesser nødvendigvis bli mer kompliserte. Balansen 
mellom uttalerett og medbestemmelsesrett er en kjent 
problemstilling i demokratier. Organisasjonskomiteens 
forslag knyttet til pastorplasseringer og avdelingsarbeidet 
vil nødvendigvis gjøre beslutningsprosessen mer tungrodd. 
Om det vil gjøre Adventistkirken i Norge til en bedre og 
mer slagkraftig organisasjon er det store spørsmålet.

Flertallet i arbeidsgruppen vil oppfordre til at det jobbes 
målrettet mot å vurdere hvilke endringer i dagens modell 
som kan gjennomføres for å oppnå noe av det Organisa-
sjonskomiteen foreslår i sin rapport.

Beholdes dagens organisasjonsmodell ser arbeidsgrup-
pen lys i en gjennomgåelse av arbeidsfordeling, dynamikk 
og svakheter. F.eks. kan det — slik Organisasjonskomiteen 
er inne på:
1. Jobbes med å finne bedre løsninger for hvordan man 

håndterer distriktsfordeling og lokalplassering av pasto-
rene.

2. Jobbes med systemer og rutiner for å ha en bedre dialog 
med pastoren og menigheten når det er snakk om flyt-
ting/plassering.

3. Innskjerpes at oppgaven til distriktsledere og distrikts-
styrene er å følge opp pastorene nært og være idéskape-
re og lokomotiver i det evangeliske arbeidet.

4. Vurderes et system for «belønning» av de menigheter 
som har idéer og aktivitetsnivå som tilsier behov for 
ekstra tiendemidler. Økt aktivitet betyr økt behov.

5. La de pastorer som ønsker det få samarbeide på tvers av 
plasseringsgrensene, for å utfylle hverandre i arbeidet, 
øke samarbeid og variasjon, utveksle kunnskap og erfa-
ringer, etc.

6. Forventes at alle pastorene i menighetsarbeid skal ha 
arbeidstidsplaner (ATP) som definerer neste års pri-
oriterte arbeidsoppgaver. ATP-ene skal utarbeides i 
samarbeid mellom alle berørte parter.

13. mai 2019

Leo Swenson (leder)
Elsie Tjeransen 
Robert Hansen 
Kjell Aune
Anne Lise Aase
Finn F. Eckhoff 
Jóhann E. Jóhannsson

DNU – Konsekvensutredning
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Organisasjonssaken – presentasjon generalforsamlinger 2020 – 
forslag til avstemning

Ved Victor Marley 

Organisasjonskomiteens rapport (se eget dokument) er 
omfattende og inneholder mange innspill til rent organisa-
toriske endringer i Syvendedags Adventistkirken i Norge. 
Spørsmålet om hvordan denne saken skal håndteres på 
generalforsamlingene i 2020 ble drøftet i DNU-styret den 
23.1.2020. Vedtaket som følger under har vært sendt ut til 
behandling i distriktsstyrene i ØND, VND og NND.

Vedtak i DNU-styret 23. januar 2020:
Unionsstyret vedtar følgende formulering av skriv med 
informasjon til menigheter og delegerte vedr. videre be-
handling av rapporten til organisasjonskomiteen, inkludert 
forslaget til behandling på vårens generalforsamlinger i 
union og distrikter.

Informasjon til menigheter og delegerte til distriktenes 
og unionens generalforsamlinger om videre behandling 

av rapporten fra Organisasjonskomiteen.
På vegne av unionsstyret sendes dette dokumentet til 
menighetene sammen med rapporten fra Organisasjons-
komiteen og rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på 
økonomiske og personalmessige følger av forslagene.

Ved ØNDs generalforsamling i 2010 ble følgende ved-
tatt:

Alt. 5)  Vedtatt iflg. krav om 50% flertall. Ja: 143; 
Nei: 13. Avstemning v/stemmebevis.

a. ØNDs generalforsamling går inn for en betyde-
lig forenkling av ØND som organisasjonsledd i 
Adventistsamfunnet i Norge.

b. Be DNU nedsette en komité med deltakere fra 
DNU, VND, NND, ØND & TED som utar-
beider et forslag som tar sikte på en betydelig 
forenkling av organisasjonsmodellen. Forslaget 
legges fram på neste generalforsamling eller i 
en ekstraordinær felles generalforsamling.

I perioden 2010 til 2015 ble ikke den saken behandlet i 
DNU. ØND-styret valgte selv å behandle saken og konklu-
derte med at omorganisering til union av menigheter ikke 
var det rette på det tidspunktet.

Ved DNUs og ØNDs generalforsamlinger i 2015 ble 
følgende vedtatt:

Unionsstyret anmodes om å sette ned en komite i løpet 
av 2015 som i kommende 5-årsperiode vurderer om 
den organisasjonsform vi har i Norge i dag er den mest 
hensiktsmessige for å nå vår organisasjons målsetning. 

• Komitéen bør på et fritt grunnlag vurdere om 
alternative organisasjonsformer kan være mer 
hensiktsmessige. 

• Komitéen samarbeider med divisjonen, unio-
nen, distriktene og menighetene med det formål 
å få til et forslag som kan legges fram senest på 
unionens og distriktenes generalforsamlinger i 
2020.

Spesiell takk til Organisasjonskomiteen og 
arbeidsgruppen
Organisasjonskomiteen som ble nedsatt, avleverte sin 
endelige rapport den 17.2.2019. Den 10.6.2018 ble det 
nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere de økonomis-
ke og personalmessige følger forslagene fra Organisasjons-
komiteen ville få. Unionens lederskap- og styre takker for 
verdifullt arbeid i begge gruppene. 

Organisasjonskomiteen har gjennomført:
• Omfattende og grundig arbeid med brede konsultasjo-

ner og lyttende innstilling
• sett på flere organisasjonsmodeller
• samarbeidet godt med union, divisjon, distrikter, lokal-

menigheter og enkelt-personer
• lagt fram mange konstruktive forslag av administrativ 

art som kan implementeres uavhengig av organisasjons-
modell

Unionsstyret & ledelsen i union og distrikter – 
vurdering av rapporten
Unions lederteam og styre stiller seg positivt til nytenkning 
og tro på visdommen som framkommer ved bred konsul-
tasjon.
• Unionsledelsen ønsker å implementere ideer og innspill 

som vil fremme menighetsmisjon og engasjere med-
lemmer.
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• Unionsstyret har en positiv holdning til nytenkning og 
håper alle som engasjeres i behandlingen av rapporten 
har den samme holdningen og legger til rette for en 
grundig vurdering av de administrative forslagene i 
rapportens første del.

• I vurderingen av komiteens forslag vil Adventistkirkens 
gjeldende internasjonale regelverk danne rammene for 
hvilke forslag som kan implementeres.

• Forslagene i rapporten vil vurderes i lys av analysen i 
den vedlagte rapporten: «Konsekvensutredning økono-
miske og personalmessige følger – Organisasjonskomi-
teen endelig rapport av 17. februar 2019».

• Rapportens andre del som omhandler «Valg av orga-
nisasjonsmodell med hovedalternativene Union av 
menigheter og Union av distrikter», er den delen av 
rapporten som svarer direkte på vedtaket som ligger til 
grunn for oppgaven komiteen fikk i DNUs generalfor-
samling i 2015

• Generalforsamlingene i både union og distrikter invite-
res til å stemme over hvilken organisasjonsmodell som 
vurderes å være mest hensiktsmessig for Adventistkir-
ken i Norge for å nå menighetens målsetning.

• I spørsmålet om valg av organisasjonsmodell må de 
delegerte være observante på følgende momenter: (Jfr. 
GC WP B 65 22)
· Før en eventuell overgang til en union av menig-

heter, må unionen anmode Generalkonferansen 
om å starte prosessen mot en mulig overgang til en 
union av menigheter.

• Generalkonferansen vil nedsette en kommisjon 
som vil gjennomføre en grundig analyse av unio-
nen, før saken tas opp til behandling og vedtak i 
Generalkonferansens hovedstyre. 

• Før det kan foretas en eventuell geografisk juste-
ring av distriktsgrensene, eventuelt opprettelse av 
et nytt distrikt i Norge, må Divisjonen anmodes 
om å starte den nødvendige prosessen for en slik 
justering. (Jfr. GC WP B 65 15)

• Divisjonen vil nedsette en kommisjon som vil 
foreta en grundig gjennomgang av unionen. Saken 
vil så legges fram for Divisjonens styre som fatter 
vedtak i saken. 

• TEDs administrasjon understreker at en union kan 
anmode om en overgang til en ny organisasjons-
form, men avgjørelsen om det innvilges fattes i 
Generalkonferansen for union av menigheter, og i 
Divisjonen for en reorganisering av distriktene. 

• En endring av organisasjonsmodell, både en 
overgang til en union av menigheter og en geo-
grafisk justering av distriktsgrensene, inkludert 
opprettelsen av et nytt distrikt, krever at det etter 

at saken er ferdig behandlet i Generalkonferansen 
evt. Divisjonen, at det blir innkalt og arrangert nye 
generalforsamlinger i alle fire organisasjonsledd i 
Norge. Nye/justerte vedtekter må vedtas. Vedtak 
om sammenslåing eller deling av distriktene og 
vedtak om justerte vedtekter krever 2/3-flertall i 
alle generalforsamlingene.

Inndelingen av rapporten fra Organisasjonsko-
miteen
Organisasjonskomiteen skriver innledningsvis på side 3 at 
rapporten er delt i tre hoveddeler:

DEL 1: Forslag som fremmes og ønskes gjennomført 
uavhengig av hvilken organisasjonsmodell som velges. 
DEL 2: Valg av organisasjonsmodell med hovedalter-
nativene Union av menigheter og Union av distrikter.
DEL 3: Implementering

Med utgangspunkt i komiteens mandat vurderer unionsstyret 
at generalforsamlingene i union og distrikter inviteres til å 
stemme over de omtalte organisasjonsmodellene i del 2.

Forslagene i del 1 foreslår unionsstyret at generalfor-
samlingene anbefaler oversendt unionsstyret og eventuelt 
distriktsstyrene for videre vurdering og eventuelle vedtak 
om implementering.

Et av Organisasjonskomiteens forslag i del 1 krever ved-
tak i generalforsamlingene for å kunne implementeres:

03/2020 – Pastoralressurser: a) Samle personaladminis-
trasjon under én ledelse
a) All personaladministrasjon samles i DNU, her-

under ansettelse, plassering og daglig personalan-
svar.

Rekkefølgen sakene legges fram for avstem-
ning
Organisasjonskomiteens nummerering tas med i parentes.

Komiteens primære innstilling vedr. styringsstruktur, 
er å gå inn for en union av menigheter i stedet for dagens 
distriktsmodell. Unionsstyret foreslår at det spørsmålet tas 
opp til drøftelse og avstemning før andre sider av komi-
teens rapport behandles. Unionsstyret vil oppmuntre de 
delegerte til å tenke over følgende før de avgir sin stemme 
for eller mot forslag 1 til 4 under:

Vil den foreslåtte endringen medvirke til at menig-
heten blir bedre rustet til å utføre sin misjonsvirk-
somhet?

1. avstemning
Organisasjonsstruktur
(08/2020) – Emne: Organisasjonsform i Den norske union
Prinsipalt pkt. a) (krav til 2/3-flertall når justerte vedtekter 
skal vedtas.)
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a) Menighetene i Norge organiseres som en Union av 
menigheter (Union of Churches), forutsatt god-
kjenning i Divisjon (TED) og Generalkonferensen 
(GC).

Etter samtale med TED og drøftelse i unionsstyret, foreslås 
følgende ordlyd for avstemning (JA eller NEI):

Generalforsamlingen i DNU/ØND/VND/NND 
(behold kun aktuell organisasjons-betegnelse) ber 
DNU-styret om å anmode Generalkonferansen om 
å sette i gang prosessen med å vurdere om DNU 
kan organiseres som en union av menigheter, under 
forutsetning av at det er 2/3-flertall i både unionens 
og distriktenes. generalforsamlinger i 2020.

2. avstemning
(08/2020) – Emne: Organisasjonsform i Den norske union 
- subsidiært pkt. a) (JA eller NEI)

Med utgangspunkt i at Adventistkirken i Norge 
fortsetter som en Union av distrikter, bes unionssty-
ret om å gjøre en vurdering av en ny inndeling av 
distriktene i DNU, med tanke på antall distrikter 
og/eller en jevnere fordeling av antall medlemmer 
i distriktene, og så eventuelt å anmode TED om å 
starte den nødvendige prosessen for mulig å kunne 
gjennomføre en slik justering.

3. avstemning
Personalansvar
I distriktsmodellen som er i Norge i dag ansettes alle pas-
torene i DNU, og tildeles distriktene som plasserer dem i 
menighetene/områdene innenfor distriktets grenser. 

Organisasjonskomiteen foreslår:
03/2020 – Pastoralressurser: a) Samle personaladministra-
sjon under én ledelse (JA eller NEI)

All personaladministrasjon samles i DNU, herunder 
ansettelse, plassering og daglig personalansvar. Dis-
triktsleder er DNUs representant i oppfølgingen av 
pastorene og rapporterer til Utvidet ADMIN.

4. avstemning
Forslagene fra Organisasjonskomiteens rapport del 1 (JA 
eller NEI)

Forslagene i del 1 av rapporten til Organisasjonsko-
miteen oversendes til unionsstyret for videre be-
handling og vurdering før beslutning om eventuell 
implementering fattes av unionsstyret og eventuelt 
distriktsstyrene.

5. avstemning
10/2020 – Emne: Implementering (JA eller NEI)

Generalforsamlingen tar til orientering at imple-
mentering vil måtte ta en del tid for å få til gode 
og smidige overganger fra en form til en annen. 
På noen av sakene, kreves også saksbehandling i 
instanser på divisjons og GC-nivå i verdensorgani-
sasjonen.
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Organisasjonsmodellen:  
Union av menigheter – positivt eller negativt?

Tre pastorers meninger om positive og negative sider ved overgang til union av menigheter.

Ved David Havstein, Vidar Hovden og Atle Haugen 

Organisasjonskomiteens rapport omhandler organisasjons-
struktur i del 2 i rapporten (side 23 – 26 i originalversjo-
nen).  Det er brukt forholdsvis liten plass til å vurdere 
fordeler og ulemper ved en overgang fra nåværende modell 
til en union av menigheter.  

I rapporten om økonomiske og personalmessige konse-
kvenser vurderes dette forholdet på siden 8 – 10 i original-
versjonen.

Med utgangspunkt i at fordeler og ulemper er forholdsvis 
kortfattet vurdert i rapporten fra Organisasjonskomiteen, 
har ADMIN valgt å invitere tre pastorer til å reflektere over 
fordeler og ulemper. Nedenfor vil du finne momenter i 
saken slik følgende pastorer ser det:
•  David Havstein (ØND – positive sider),
• Vidar Hovden (VND – positive og negative sider)
• Atle Haugen (ØND – negative sider)

David Havstein:
Her er min liste med positive sider ved en Union av menig-
heter (UM).

Listen har sin særlige forutsetning i to faktiske forhold:
a)  Det er i dag bare rundt 2000 aktive medlemmer i 

Adventistkirken i Norge.
b) Moderne kommunikasjonsløsninger tilsier innfø-

ring av administrative forenklinger og ressursmes-
sige omprioriteringer.

1) En UM vil gi administrasjonen en god og lett tilgjen-
gelig landsoversikt samlet ved et hovedkontor.

2)    I en UM vil ansettelser og personalbehandling skje i 
ett organisasjonsledd. Dette vil skape enklere avklarin-
ger og større tilfredshet hos de ansatte, spesielt blant 
pastorene.

3)    En UM innebærer generelt enklere og mer effektive 
administrative rutiner sammenlignet med dagens fire 
organisasjonsledd.

4)    En UM innebærer frigjøring av personell til direkte 
feltarbeid med tanke på menighetsmisjon og vekst.

5) En UM innebærer mindre kostnader til administrasjon 
i distriktene (styremøter og generalforsamlinger blir 
overflødig). Regionale årsmøter og pastor-/ledertreff 
kan uansett arrangeres.

6) En UM gir en mer riktig og rettferdig representasjon 
til TED/GC av delegater (selv om vi får færre repre-
sentanter).

7)  En UM gir i dagens situasjon med minkende med-
lemsmasse en nødvendig slanking av administra-
sjonen.

8) I en UM vil menighetene sende delegater direkte til 
DNUs generalforsamling. Dette virker mer riktig.

9)  I en UM vil man i Norge fortsatt ha store geografiske 
avstander, men man kan da ha en ordning der dagens 
distrikter/områder gis en form for representasjon på 
sentralt hold.

10) I en UM blir det enklere å plassere pastorer, da man 
unngår tautrekking mellom distriktene.

11) Med en Union av menigheter i Danmark, Sverige og 
Norge kan man lettere eventuelt forberede grunnen 
for en senere Skandinavisk Union, der hvert land kan 
være et distrikt. Dette ville skape et større miljø og 
muligheter for en annen måte å samarbeide på.

Vidar Hovden:
Negative sider: 
•  Avstanden fra «kontoret» til distriktene vil i praksis 

øke. Erfaring tilsier at det f.eks. er «lenger» fra Sen-
tral-Østlandet til Vestlandet enn motsatt. Enhver er seg 
selv nærmest, sies det. Jeg ser for meg at hvis kontoret i 
vest og nord legges ned, vil de på Vik naturlig forholde 
seg mest til det som er nærmest.

• Vi mister delegater til generalforsamlinger i GC.
• Vil personaloppfølgingen bli svakere? I dag er det tre 

distriktsledere som følger opp pastorene i distriktene. 
Hvis de faller bort, vil de neppe erstattes av tre nye 
på Vik. Kanskje blir det en person, som også har mye 
annet å gjøre. Det er grunn til å tro at personaloppføl-
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gingen blir svakere, om den skal skje fra Vik. Dette kan 
kanskje bøtes noe på om man organiserer pastorene i 
team, med en teamleder, slik som organisasjonskomite-
en foreslår. Men vil en slik teamleder, fungere som en 
personalansvarlig?

• Nedleggelse av distriktene medfører en lang prosess 
både her til lands og i forhold til andre instanser i Ad-
ventistkirken ellers i verden. Er gevinsten ved sammen-
slåing stor nok?

Positive sider
•  Mindre byråkrati og større oversikt, med at all adm. 

samles på et sted. Lettere å samordne.
• Man kan nøye seg med en generalforsamling
• Man kan kanskje spare en stilling eller to i administra-

sjonen, og spare penger på at man slipper unna med 1 i 
stedet for 4 generalforsamlinger

Det er vel det jeg kommer på.

Atle Haugen:
Hvorfor bør vi beholde en distriktstruktur?
Realitetene i dag:
Distriktsleder: 
• er eneste administrativt ansatte i distriktet
• fører tilsyn med menighetene, besøker og bistår dem i 

konflikter mm. 
• i praksis er han også pastor for de menighetene som 

ikke har lokal pastor. 
• utfører administrative oppgaver og leder styret
• har det praktiske personalansvaret for predikantene i 

distriktet. 
• arrangerer årsmøter, talelister mm og sitter i Utvidet 

ADMIN og styret i DNU.

Distriktsstyret:
• møtes ca 4 ganger i året + evt. telefonmøter
• har ansvar for å få overblikk over og drøfte behovene 

og situasjonen i distriktet. 
• fordeler evangelismemidler og andre ressurser til hjelp 

lokalt. 
• er med på å plassere predikanter

Utfordringer med distriktene
Administrasjon: 
• Distriktet kan bli en unødvendig omvei som komplise-

rer og forlenger prosesser. 
• Distriktsstyret kan og har noen ganger misforstått sin 

rolle i dagens modell og inntatt «styringsansvar» i tråd 
med det «konferensene» hadde. 

• Arbeidsgiveransvaret blir forvirrende ved at DNU an-
setter, men tildeler pastorene til distriktet som plasserer 
dem. Skaper dobbeltarbeid og gjør flytting unødig kom-
plisert mellom distriktene og skaper lett forvirring og 
usikkerhet hos pastorene.  

• Med kun en ansatt kan ikke styret i praksis ta ansvar for 
å løse oppgavene.

• De ulike størrelsene på distriktene gjør ØND for domi-
nerende.

Økonomi. 
• Alle grundige økonomiske gjennomganger som har 

vært gjort (spesielt 2004 og 2019), har konkludert med 
at det er lite eller ingenting å spare økonomisk på å slå 
distriktene sammen.

• Kostnadene til Generalforsamlingene hvert femte år, og 
styremøtene er det eneste man ville spare.

Negative konsekvenser av å nedlegge distriktene 
• Ved å oppløse distriktene, må det ansettes flere i admi-

nistrasjonen for å fylle distriktsledernes oppgaver.
• Distriktsstyrene erstattes av DNU-styret og avstanden 

mellom lokalmenigheter og administrasjonen øker.
• Ved å nedlegge distriktenes generalforsamlinger mister 

man brede demokratiske prosesser
• Internasjonalt taper vi muligheten til å sende flere re-

presentanter til møtene i TED og GC. Hvilken fordel er 
det?

• For å oppfylle formalia mht vedtekter osv, vil ned-
legging medfølge en lang periode med administrativt 
arbeid som tar krefter og oppmerksomhet bort fra det vi 
er kalt til å gjøre.

• En eller annen form for regionalt samarbeid vil høyst 
sannsynlig kreves og ønskes – det kan ende opp med 
flere «mini»-distrikter og enda mer tid på styre/komit e-
arbeid

Alternative løsninger
• Dagens dobbeltarbeid i personalbehandlingen, kan 

omgås ved endringer som er foreslått (jfr. org. komi-
teen). Der vil alt personalansvar ligge hos DNU med 
distriktsleder som DNUs representant lokalt. Distrikts-
leder rapporterer til og står ansvarlig overfor UTVIDET 
ADMIN i stedet for som i dag til distriktsstyret. 

• Distriktsstyrene gis et tydeligere mandat som et koor-
dinerende samarbeidsorgan/råd i regionen og mindre 
vekt på «styring». Da vil mange av de problemene som 
har vært opplevd som unødvendig dobbeltarbeid og 
rolleforvirring forsvinne. 
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Tillitsvalgt Atle Haugen sendte den 8. januar 2020 to 
e-poster til pastorene. I den første e-posten inkluderte han 
bakgrunnsinformasjon vedrørende «hvor avgjørelser om 
ansettelse, plassering og oppfølging gjøres».

I e-post nr. to sendt samme dag, ba han pastorene melde 
tilbake hvilket alternativ de vil foretrekke av følgende 
to løsninger vedrørende personalansvar og plassering av 
pastorene:

1. Jeg støtter at alt personalansvar for predikantene, inklu-
dert plasseringene, samles i UTVIDET ADMIN; og at 
distriktsleder som lokal representant for arbeidsgiver 
rapporterer dit.

2. Jeg mener at dagens modell hvor vi ansettes i DNU, 
men tildeles distriktene som så er ansvarlig for plasse-
ringene og oppfølgingen av pastorene, bør fortsette.  

27 pastorer responderte på henvendelsen:
1. Utvidet ADMIN gis personalansvar inkludert plassering 

av pastorene – 19 pastorer
2. Videreføre dagens modell: DNU ansetter og distrikts-

styrene plasserer – 4 pastorer

Ytterligere 4 pastorer svarte uten å peke på et av de to fore-
slåtte alternativene. Tre av disse ga uttrykk for at de ikke 
hadde nok kunnskap til å velge mellom de to alternativene. 
En av disse fire pastorene svarte med å gi tydelig beskjed 
om at distriktene må legges ned nå.

Unionens administrasjon deltok ikke i denne menings-
målingen.

Spørsmål til pastorene om personalansvar  
– hvem plasserer pastorene

Ved Atle Haugen 




