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PROTOKOLL LS 16.03 
 

DNIs kretskontor, Nedre Dalgate 9, Stavanger 
Fredag 27. mai kl. 15.00-18.00 
Lørdag 28. mai kl. 09.00-12.00  

 
 
Til stede: Bjørn Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein  
  Lilleaasen, Randi Holm Myking og Paul Odland (ansattes representant) 
 
Forfall:  Anne Synnøve Ropstad (varamedlem) 
 
Fra Adm.: Gen.sekr. Rolf Gunnar Heitmann og ass.gen.sekr. Jorunn Andestad 

Langmoen  
 
  Knut Helge Høyland deltok via skype ved behandlingen av sak 09. 
 
 

Landsstyrets medlemmer deltok ved flere arrangement i anledning 100års 
jubileet for Stavanger krets. 
 
Landsstyret foretok også en befaring i området rundt Nedre Dalgate/Nytorget, 
og ble orientert om utbyggingsplaner. 

 
 
 
Åpningsandakt ved Brit Hvalvik (H.J. Sagrusten: «Han bygde dette huset»)  

 
 
Dagsorden: 
 
LS 16.03.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 16.03.02. Godkjenning av protokoll, LS 16.02 
LS 16.03.03. Referatsaker 
LS 16.03.04. Aktuelle orienteringer 
LS 16.03.05. Årsregnskap og balanserapport 2015, jfr. LS 16.02.07  
LS 16.03.06. Landsstyrets toårsmelding 2014-2015. jfr. LS 16.02.09 
LS 16.03.07. Landsmøtet 2016. Dagsorden og ansvarsfordeling, jfr. LS 15.05.09, LS 

15.06.06 og LS 16.02.10 
LS 16.03.08. Veivalgsprosjektet. Rapport fra prosjektgruppa og innstilling til landsmøtet, jfr. 

LS 15.03.08, 15.04.07, 15.05.08, 15.07.05, 16.01.05 og 16.02.06 
LS 16.03.09. DNIs engasjement i forsoningsarbeidet, jfr. LS 15.03.10 og 15.07.08 
LS 16.03.10. Ansettelse, assisterende generalsekretær, jfr. LS 16.02.13 
LS 16.03.11. DNIs samarbeidsavtale med Den norske kirke, jfr. LS 15.07.10 
LS 16.03.12. Anskaffelse av bil, Israel 
LS 16.03.13. Landsstyrets studietur. Jfr. LS 16.02.16 
LS 16.03.14. Medutgiver av «Ekteskapserklæringen» 
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LS 16.03.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader 
 
 
LS 16.03.02. Godkjenning av protokoll, LS 16.02 
 
  Vedtak: 

Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post. 
  Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen. 
 
 
LS 16.03.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport april-mai 2016 
Generalsekretærens oversikt over aktiviteter og tidsbruk fremlagt. 
Det ble gitt muntlig referat fra møter og samtaler i Israel, blant annet: 
- Apple of His Eye USA er ny assosiert partner i Immanuel Ministries 
- Joel ben David er engasjert i ny menighetsplanting i Tel Aviv 
- Ebenezerhjemmet har feiret 40 års jubileum med bokutgivelse og stor 

markering for ca 400 gjester 
- Caspari Center arbeider videre med å utvikle 

disippelopplæringsprogram (alef-kurs). Norea Mediemisjon var med på 
partnermøtet, og vurderer nærmere samarbeid med DNI/CC.  

- Flere finske organisasjoner vurderer partnerskap med Caspari Center 
og Immanuel Ministries. 

b) Årsmelding 2015, Sør-Hålogaland krets 
c) Årsmelding 2015 og referat kretsårsmøte TeVeBu 17.04.2016 
d) Referat, krinsårsmøte Sogn og Fjordane 02.04.2016 
e) Referat, kretsårsmøte Stavanger 10.04.2016 
f) Referat, kretsårsmøte Sørlandet 16.04.2016 
g) Referat, kretsårsmøte Hedmark og Oppland 13.03.2016 
h) Referat, kretsstyremøte Hedmark og Oppland 19.04.2016 
i) Referat, kretsstyremøte TeVeBu 14.03.2016 
j) Referat, kretsstyremøte Stavanger 25.04.2016 
k) Referat, kretsstyremøte Østfold 11.05.2016 
l) Referat, generalforsamling Ebenezerhjemmet 14.04.2016 
m) Referat, styremøte Immanuel Ministries, 11.04.2016 
n) Referat, Samarbeidsråd for Menighet og Misjon 02.03.2016 
o) Referat, landsrådsmøte return2sender 09.04.2016 
 
Vedtak: 
Referatene tatt til etterretning 

 
 
LS 16.03.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Driftsregnskap hovedkontoret per 1. tertial 2016 
Regnskapet viser et underskudd på kr. 1,7 mill. Dette er kr. 400.000 bedre 
enn periodisert budsjett. Det er forventet større gaveinntekter gjennom arv 
i løpet av 2016, noe som tilsier et årsregnskap i balanse. 
LS foreslår en ekstra påminnelse til givere i november om at grensen for 
«skattefritak på gaver» er økt til kr. 25.000. 

b) Nyhetsbrev Ebenezerhjemmet 2/2016 
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c) Nyhetsbrev John S. Woodhead, 27.04.2016 
d) Rapport fra Immanuel Ministries / Christian Rasmussen 15.04.2016 
e) Rapport fra Alexey Shepelev vedr. økonomisk forvaltning 12.04.2016 
f) Rapport fra Florin Suicu vedr. minnemarkering i Iasi 20.04.2016 
g) Referat, styremøte Evangelical Alliance Israel 10.12.2015 
h) Rapport fra Jews for Jesus Moskva, november 2015 – mai 2016 
i) Informasjon vedr. seminar i Israel november 2016 for DNI-ansatte og 

partnerorganisasjoner vedr. innsamlingsarbeid 
j) Årsrapport 2015-2016 for Caspari Center 
k) Det påpekes at sommerstevnet 2017 er planlagt til samme tidsrom som 

NMS sin generalforsamling. Det overlates til administrasjonen å vurdere 
endring av tidspunkt. 

 
  Vedtak: 
  Sakene tatt til orientering 
 
 
LS 16.03.05. Årsregnskap og balanserapport 2015, jfr. LS 16.02.07 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
b) Foreløpig årsberetning 2015 
c) Resultatregnskap og balanserapport 2015 
d) Noteopplysninger til regnskapet 2015 
e) Offentlig årsberetning 2015 
f) Driftsregnskap hovedkontoret 2015, sammenlignet 

med budsjett og økonomisk utvikling i perioden 2012-2014 
 
 

Årsregnskap for 2015 etter avskrivninger og finansposter viser et resultat 
(overskudd) på kr. 423.562. Dette er vel 1 mill. bedre enn budsjettert, og 
skyldes i hovedsak større arveinntekter enn forventet og reduserte 
driftskostnader i Norge. 
 
Vedtak: 
1.Landsstyret godkjenner konsolidert resultatregnskap for 2015 med totale 
inntekter på kr. 23.283.451, årsresultat (overskudd) på kr. 423.562 og 
egenkapital på kr. 3.638.482.   

 
2. Årsmelding, årsregnskap og balanserapport med noter for 2014 og 2015 
slik det er presentert av administrasjonen legges frem for landsmøtet sammen 
med revisors rapport. 

 
3. Revisors rapport ettersendes landsstyrets medlemmer til orientering.  

 
  
LS 16.03.06. Landsstyrets toårsmelding 2014-2015. jfr. LS 16.02.09 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
b) Perioderapport 2014-2015 fra landsrådet i return2sender 
c) Landsstyrets toårsmelding 2014-2015 

 
Rapporten fra return2sender tas med i landsstyrets melding til landsmøtet 
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Sakspapir til landsmøtet publiseres primært på DNIs hjemmeside. Påmeldte 
deltakere med stemmerett får tilbud om tilsendt papirutgave. 
Alle dokumenter gjøres skriftlig tilgjengelig på landsmøtet. 
 
Vedtak: 
Saken tatt til orientering 

 
 
LS 16.03.07. Landsmøtet 2016. Dagsorden og ansvarsfordeling, jfr. LS 15.05.09, LS 

15.06.06 og LS 16.02.10 
 

Sakspapir: 
Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak. 
 
Det er positive erfaringer fra landsmøtet 2014 med å skape et uformelt 
møtepunkt mellom landsstyret og landsmøtets deltakere for samtale om 
aktuelle spørsmål. Torsdag kl. 16-17 settes derfor av til et slikt møte.  
 
Kandidater til valg av nytt landsstyre presenteres av nominasjonskomiteens 
leder. Hver kandidat gis kort anledning til å presentere seg selv. Landsmøtets 
deltakere oppfordres til å kontakte kandidatene i forkant av valget da det ikke 
gis anledning til øvrige anbefalinger av kandidatene under forhandlingsmøtet. 
 
Vedtak: 
Landsstyret vedtar dagsorden for landsmøtet 2016 i henhold til 
administrasjonens forslag 

 
LS 16.03.08. Veivalgsprosjektet. Rapport fra prosjektgruppa og innstilling til 

landsmøtet, jfr. LS 15.03.08, 15.04.07, 15.05.08, 15.07.05, 16.01.05 og 
16.02.06 

 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak. 
b) Notat fra prosessveileder Jan H. Heitmann 
c) Veivalgsdokumentet. Innstilling fra styringsgruppen 
d) Påstandsundersøkelse 

 
Veivalgsdokumentet i sin helhet oppfattes som et ressursdokument for 
landsstyret og organisasjonen: 
§§ 1-4 tegner ulike og mulige scenarier og fremtidsbilder, basert på innspill og 
drøftelser underveis i prosessen 
§ 5, «Det ideelle fremtidsbildet», er det fremtidsbildet vi anser som sannsynlig, 
og som bør ha oppmerksomhet i den videre prosessen og implementeringen. 
§ 6 presenteres som mulige konkrete veivalg og tiltak, noe landsmøtet trolig vil 
være opptatt av. 
 
Landsmøtet må gjøres kjent med premissene for saksbehandlingen, blant 
annet at det er landsstyret som er beslutningsorgan 
 
Landsstyret gir sin tilslutning til at et par personer, gjerne en kretsleder og en 
ungdomsrepresentant, utfordres til å innlede samtalen under landsmøtet, der 
hovedvekt ligger på overordnede veivalg. Innleggene må gjerne reise kritiske 
spørsmål til saksdokumentets innhold. 
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Nummerering i § 6 revideres. 
 
Vedtak: 

1. Landsstyret takker styringsgruppen for veivalgsprosjektet «DNI 2030» for 
grundig arbeid, og for gode forslag til prioriterte satsingsområder og 
strategiske valg. 

2. Landsstyret gir sin tilslutning til styringsgruppens innstilling til «Det ideelle 
fremtidsbildet», og vil legge veivalgsdokumentet til grunn for videre arbeid 
med organisasjonens langtidsstrategi. 

3. Hele styringsgruppens innstilling gjøres offentlig tilgjengelig, men kun §§ 5 
og 6 («Det ideelle framtidsbildet 2030» og «Strategi mot år 2030») 
presenteres som saksdokument for landsmøtet 2016. § 6 presenteres som 
mulige tiltak.  

4. Generalsekretær og prosessveileder presenterer styringsgruppens arbeid 
for landsmøtet, blant annet gjennom et visjonsforedrag, før landsmøtet 
inviteres til spørsmål, kommentarer og innspill. 

5. Det nye landsstyret bes merke seg landsmøtets synspunkt og merknader 
og vedta strategi for implementering av styringsgruppens innstilling 

6. Landsstyret fremmer følgende forslag til vedtak for landsmøtet 2016: 

Landsmøtet er gjort kjent med landsstyrets veivalgsprosjekt og har drøftet 
landsstyrets innstilling til «Det ideelle framtidsbildet 2030». Landsmøtet ber 
landsstyret merke seg landsmøtets synspunkt, og gir sin støtte til at det 
utarbeides en strategi for implementering av prosjektets forslag og føringer 

 
 

 
LS 16.03.09. DNIs engasjement i forsoningsarbeidet, jfr. LS 15.03.10 og 15.07.08 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra ressursgruppens leder med forslag til vedtak 
b) Notat fra generalsekretæren 01.09.2015 til ressursgruppen om 

forsoningsarbeidets historiske og strategiske forankring i DNI 
c) Innstilling fra ressursgruppen om DNIs forsoningsteologi 

 
Knut Helge Høyland presenterte ressursgruppens arbeid og innstilling: 
Gruppa har ikke sluttført sitt arbeid. Første del (forsoningsteologien) 
presenteres for LS som endelig innstilling, mens andre del (metode og veivalg) 
gjøres ferdig før sommeren, og behandles av neste LS. 
 
Arbeidet bærer preg av grundig og detaljert arbeid, der ressursgruppens 
medlemmer har ulike referanser. Dokumentet overgis til LS som et internt 
ressursdokument. Eventuell publikasjon innebærer redaksjonelt arbeid. 
Dersom dokumentet publiseres i sin nåværende form, må det innhentes 
tillatelse blant gruppens medlemmer.  
 
Kristen enhet har vært gruppens utgangspunkt som noe vi ikke kan velge bort. 
Det er også en felles forståelse om at jødene fortsatt er Guds utvalgte folk, 
selv om dette er et av de vanskelige teologiske konfliktområdene 
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Lausannebevegelsens evangelikale Skriftforståelse og forsoningsteologi vil 
være basis for DNIs forsoningsarbeid og partnerskap, men det bør ikke stilles 
som betingelse at deltakere i forsoningsprogram skal gi sin tilslutning til en slik 
basis.  
 
 Det er teologi i praksis som vil vise hvor langt ressursgruppens foreløpige 
konklusjoner rekker. Landsstyret vil derfor avvente metodedelen før en går 
videre med en grundigere drøfting og beslutninger. Det endelige dokumentet 
bør ikke være for kasuistisk med for bastante/konkrete løsninger, men heller 
presentere prinsipper for videre forsoningsarbeid. 
 
Vedtak: 
1. Landsstyret vil takke ressursgruppen for et innholdsrikt og verdifullt 

ressursdokument om DNIs forsoningsteologi 
2. Landsstyret imøteser gruppens videre arbeid med metodedelen, og vil 

komme tilbake til en samlet drøfting av DNIs forsoningsteologi og -praksis 
når denne foreligger, og på den bakgrunn utarbeide retningslinjer. 

 
 

LS 16.03.10. Ansettelse, assisterende generalsekretær, jfr. LS 16.02.13 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak. 
b) Oversikt over søkere, kandidater og personer som er oppfordret å søke 
c) Vurdering av kandidater som har vært innkalt til intervju 
d) Søknader og CV-er for de mest aktuelle kandidatene 

 
Ansettelsesutvalget har, på bakgrunn av søknader og kontakter, vurdert fire 
kandidater som aktuelle. De har alle vært inne til intervju. Referanser er 
sjekket, men utvalget har ikke vært i stand til å trekke noen konklusjon. To av 
kandidatene blir innkalt til annengangs intervju. Utvalget ønsker å se 
søkerlisten til daglig leder i R2S før endelig konklusjon trekkes. 
 
Landsstyret er åpen for å leie inn kompetanse dersom det skulle oppstå 
vakanse. 
 
Landsstyret understreker at assisterende generalsekretær må forstå og 
identifisere seg med DNIs teologiske basis, selv om vedkommende eventuelt 
selv ikke skulle tilhøre en luthersk kirke 
  
Vedtak:  
1. Landsstyret erkjenner at det ikke har vært mulig å finne fullt egnet kandidat 

til stillingen som assisterende generalsekretær så langt, og gir 
ansettelsesutvalget fullmakt til å arbeide videre med saken, samt foreta 
endelig ansettelse. 

2. Landsstyret finner ikke grunn til å endre ansettelsesutvalgets 
sammensetning selv om ansettelsen ikke er ferdigbehandlet før nytt 
landsstyre trer i kraft. 

 
 
LS 16.03.11. DNIs samarbeidsavtale med Den norske kirke, jfr. LS 15.07.10 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak. 
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b) Erklæring om den kirkelige situasjon, undertegnet av ca. 275 ordinerte 
prester 

c) Vedtekter for Samarbeidsråd for Menighet og Misjon 
d) Grunnlagsdokument for samarbeidet med den norske kirke (1993) 

 
Generalsekretæren har hatt samtale med kolleger i Normisjon og NMS vedr. 
det videre samarbeidet med Den norske kirke (Dnk). Stillingssamarbeid vil 
være en av de største utfordringene. 
 
For DNI er et viktig å understreke at samarbeidet er basert på en 
grunnleggende visjon om lokalmenighetenes engasjement i misjon. 
Perspektivet er derfor ikke primært om DNI trenger Dnk, men motsatt: Dnks 
lokalmenigheter trenger DNI. 
 
Hensynet til den globale kirke og våre internasjonale partnere vil være viktig 
for DNIs samarbeidsrelasjoner også i Norge. DNI må vise konsekvens og 
integritet i sine holdninger og handlinger. 
 
Vedtak: 
1. Med hjemmel i DNIs verdidokument og tidligere vedtak om samkjønnet 

vigselsliturgi (LS 15.07.10), kan homofilt samlevende ikke ansettes i 
stillinger i DNI som innebærer forkynnelse og undervisning eller deltakelse 
i annen åndelig virksomhet. Dette vil også gjelde samarbeidsstillinger der 
DNI er arbeidsgiver eller oppdragsgiver. 

2. Generalsekretæren bes formidle DNIs syn til SMM-nettverket. DNIs 
representanter i de regionale SMM-utvalgene bes følge dette vedtaket ved 
innstilling av kandidater til samarbeidsstillinger der bispedømmerådene er 
ansettelsesorgan.  

3. Det forutsettes at misjonsrådgivere som ansettes vil lære og leve i 
samsvar med DNIs verdier. DNI vil fortsatt søke å ivareta SMMs 
intensjoner gjennom direkte kontakt med lokalmenighetene, ut fra de 
verdier DNI og våre samarbeidskirker representerer.    

 
LS 16.03.12. Anskaffelse av bil, Israel 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
 

I forbindelse med nye ansettelser og tjenesteområder, er det meldt om behov 
for tjenestebil knyttet til Tel Aviv. I tillegg er tjenestebil i Haifa moden for 
utskifting. Stedlig representant har foreslått alternative løsninger. 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret støtter generalsekretærens vurdering vedrørende anskaffelse 
av tjenestebil i Tel Aviv som en overgangsordning, med den hensikt at 
bilen på sikt overføres til Haifa til bruk for Stedlig representant 

2. Investeringskostnadene dekkes gjennom ekstrabevilgning innenfor antydet 
kostnadsramme  

 
LS 16.03.13. Landsstyrets studietur. Jfr. LS 16.02.16 
 
  Sakspapir: 
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  Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
 

Det foreslås at landsstyrets studietur, som normalt arrangeres innen ett år 
etter valget, legges til Lausannebevegelsens Europakonferanse for misjon 
blant jøder i Berlin 14.-18. august 2017. Flere av landsstyrets medlemmer 
meddeler at de har vansker med å delta. LS kan alternativt inviteres med på 
ambassadørtur til Israel i februar 2017, men da på samme vilkår som andre 
ambassadører. 
 
Vedtak: 
Saken overlates til neste landsstyre for beslutning. 
 
 

LS 16.03.14. Medutgiver av «Ekteskapserklæringen» 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
b) Invitasjon fra Stiftelsen MorFarBarn 
c) Utarbeidet forslag til «Ekteskaps-erklæring» 

Landsstyret vil være forsiktig med å signere felles erklæringer om saker som 
ikke direkte berører DNI, men i denne saken har landsstyret alt vist 
engasjement 

Vedtak: 

Landsstyret gir sin tilslutning til initiativet fra Stiftelsen MorFarBarn om en 
ekteskapserklæring slik den er presentert i foreløpig utgave 26.04.2016, og vil 
gjerne stå som medutgiver av erklæringen. 

 

 

 

 


