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Program Sjømannskirkens generalforsamling 
 
Fredag 22. juni 
 
Kl. 1500 – 1600  Registrering 
Kl. 1600 – 1630               Åpning 
                                           Konstituering 
Kl. 1630 – 1700  Styreleders tale 
Kl. 1700 – 1800               Debatt 
kl. 1900 – 2200  Middag på Festningen med påfølgende program. 

 
Ambulerende sjømannsprest Knut Lyngseth  
Ambulerende sjømannsprester – tjenende kirke i verdens hverdag 
 
Professor Torger Reve 
Globalisering i endring utfordrer Sjømannskirken 
 
Konsert med d'Draup 

 
 
Lørdag 23. juni 
 
Kl. 0830 – 0930  Frokost 
Kl. 0945 – 1000               Morgenbønn 
Kl. 1000 – 1225               Forhandlinger 
Kl. 1230 – 1330               Lunsj 
Kl. 1330 – 1600               Forhandlinger 
Kl. 1900 – 2100               Tur til Flekkerøy 
 
 
 
Søndag 24. juni 
 
Kl. 0730 – 1030  Frokost 
Kl. 1100                            Gudstjeneste 
Kl. 1300 – 14.00              Kirkekaffe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2



 
 
 
 
 
 
Velkommen til Sjømannskirkens 58. generalforsamling! 
 
Tema for generalforsamlingen er EN TJENENDE KIRKE. Det tema våger vi fordi kirken blir 
skapt og får næring av Jesus som er tjener for alle mennesker. En tjenende kirke er Jesu hender 
og føtter i verden. Vi vil spørre som Jesus gjorde: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?».  
 
Mange kjenner igjen Sjømannskirken nettopp som en tjenende kirke. Foreningsmedlemmet som 
merker at fellesskapet man er del av bærer når dagene kan være tunge. Konfirmanter på tur som 
kjenner voksne som bryr seg om dem der de er. Ensomme som blir oppsøkt av frivillige eller 
ansatte, som spør – er det noe vi kan gjøre for deg? Par som kommer til Sjømannskirken for å 
gifte seg og kjenner den gode oppmerksomheten både fra prest og andre ansatte. Studenten som 
får hjelp til å mestre en krevende studiehverdag. Sjøfolk som blir møtt i hverdagen og som får 
hjelp når en ulykke rammer. Pårørende som finner en medvandrer blant Sjømannskirkens 
frivillige eller ansatte. En tjenende kirke er noe vi er, mer enn hva vi gjør. Både i gode dager og 
i krevende tider, midt i verdens hverdag.  
 
Generalforsamlingen er den øverste samlingen for vårt organisasjonsdemokrati. 
Generalforsamlingen har ansvaret for Sjømannskirkens grunnregler, velger hovedstyre, vedtar 
hvor Sjømannskirken skal drive fast virksomhet og drøfter arbeidet som gjøres på grunnlag av 
hovedstyrets årsmeldinger og regnskap. Slik skal generalforsamlingen ha et overordnet blikk på 
den samlede virksomheten - også at Sjømannskirken fortsetter å være en tjenende kirke i 
verdens hverdag. 
 
Generalforsamlingen er uttrykk for et felles eierskap og den er en feiring av det vi har sammen. 
Her møtes vi – frivillige, valgte, medlemmer og ansatte. Her møtes representanter fra alle deler 
av Sjømannskirkens verdensvide virksomhet. Takk til dere i Region Agder og Telemark som har 
invitert oss og som legger til rette for hele samlingen. 
 
Vel møtt til generalforsamling i Kristiansand! 
 
 

 
 
Ørnulf Steen 
Generalsekretær 
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Velkommen til Kristiansand 

Kristiansand ble grunnlagt av Kristian IV i 1641 og er i dag Sørlandets hovedstad. Byen er 
oppkalt etter sin grunnlegger som bestemte at byen skulle ligge på en stor sandbanke ved utløpet 
av elva Otra. I 1641 fantes det ingen kjøpsteder mellom Skien og Stavanger, og særlig 
trelasthandelen fra Agder til utlandet var en viktig årsak til at Kristiansand ble grunnlagt. I 
motsetning til andre byer på Sørlandet med hvite hus og trange smau ble Kristiansand anlagt i 
renessansestil med en byplan i en streng kvadratur. Totalt skulle det være 54 kvartaler i byen 
med brede gater mellom. Bymønsteret i Kvadraturen har holdt seg stort sett uendret fram til vår 
tid og Kristiansand er i dag Norges eneste oppbygde renessanseby. Byens eldste 
trehusbebyggelse ligger i Posebyen og er en verneverdig del av byen. I vestre deler av 
Kvadraturen ligger viktige samferdselsfunksjoner som havn, jernbane og bussterminal. Byens 
handlegate Markens strekker seg gjennom sentrum og sør i Kvadraturen ligger 
strandpromenaden med flotte friarealer og Kristiansand festning. I denne delen av byen ligger 
også det som kalles Murbyen, som består av spennende arkitektur fra tiden etter den store 
bybrannen i 1892. 

Sommeridyll 

Dagens Kristiansand kommune består av en historisk bykjerne og levende bydeler fra 
Flekkerøya i vest til Kjevik flyplass i øst. Kristiansand har mye spennende å by på. Tett ved 
Kvadraturen ligger de store turområdene Odderøya og Baneheia. Ikke langt fra byen ligger også 
den vakre Ravnedalen som ble anlagt av General Oscar Wergeland på 1800-tallet. Kristiansand 
ligger vakkert til ved Skagerak og har en flott skjærgård med hundrevis av holmer og skjær. Det 
er også en mengde fine badestrender i Kristiansand.  

Befolkning 

Kristiansand har over 90 000 innbyggere og et variert næringsliv. Viktige bedrifter er Glencore 
Nikkelverk, Fiskå verk og ulike offshorebedrifter. Kristiansand legger også vekt på gode 
oppvekstvilkår for innbyggerne og byen titulerer seg ofte som «Barnas by». Universitet i Agder 
er en viktig institusjon i byen. Kristiansand har også et rikt foreningsliv og blant annet 
menigheter og organisasjoner setter sitt preg på byen.  
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FØLGENDE SAKER ER INNMELDT TIL BEHANDLING I GENERALFORSAMLINGEN 
2018 

1. Regionene Tunsberg og Østfold foreslår endring av grunnreglenes § 3. Se sak 7 a 
2. Region Østfold foreslår endring av § 12.2. Se sak 7 b 
3. Region Østfold har bedt om drøfting av arbeidet i Norge og hva slags samling 

generalforsamlingen skal være. Se sak 8 
4. Kirkerådet på Lanzarote har bedt om at frivillighet i Sjømannskirken drøftes i 

generalforsamlingen. Se sak 8 

5



Arkiv:    
Arkivsaksnr:  2018/69-0 

Saksbehandler: 

Ørnulf Steen 

 

  

  
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Behandlende organ Møtedato Saksnr 
Generalforsamling 22.06.2018 1/18 

 

Konstituering 

 
Møtet ledes av hovedstyrets leder frem til og med pkt B, deretter overtar dirigentene 
møteledelsen. 
 

Forslag til vedtak 
1.Generalforsamlingen velger følgende: 

A. Dirigentskap 
Dirigent 1 – Sissel Vartdal 
Dirigent 2 – Kristian Myhre 

 
B. Referenter 

Sissel Mæland 
Therese Nesse Mokkelbost 

 
C. Protokollunderskrivere 

Forslag fremlegges i møtet. 
 

D. Tellekorps 
Birgitte Bentzrød, Espen Ingebrigtsen, Petter Skants 

 
2.Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden. 
 
 
 
 
 
Aktuelt: 
 
 

Oversikt over delegater  
a) Delegater fra regionene i Norge 
b) Delegater fra faste virksomheter, med kirkeråd 
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c) Delegater fra faste virksomheter, uten kirkeråd 
d) Delegater fra Kirkemøtet for Den norske kirke 
e) Bjørgvin biskop 
f) Kirkerådet, Den norske kirke 
g) Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 
h) Delegater fra fast ansatte 
i) Hovedstyrets medlemmer 
 
Navneliste deles ut ved registrering 
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FORRETNINGSORDEN 

for  
generalforsamling  

 
Sjømannskirken  

- norsk kirke i utlandet    
                                                     

 
Forretningsorden er vedtatt av generalforsamlingen august 2014 
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Forretningsorden for generalforsamlingen for Sjømannskirken  
 
 

Kapittel 1.   Generelle bestemmelser 
 
Generalforsamlingen er Sjømannskirkens øverste besluttende og kontrollerende organ. 
Avholdes normalt i slutten av juni. 
 
Grunnreglene er basis for forretningsordenen. 
 
 
Kapittel 2.   Registrering  
 
Ved ankomst til generalforsamlingen registrerer samtlige seg i sekretariatet. Delegater mottar 
nummerlapper. Delegater med stemmerett har gule nummerlapper og delegater uten 
stemmerett har røde nummerlapper. Disse benyttes under forhandlingene for å registrere 
seg hos dirigenten til innlegg, replikk og ved avstemminger. 
  
Kapittel 3.   Beslutningsdyktighet  
 
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er innkalt og konstituert i henhold til 
grunnregler. 
 
Dersom man under forhandlingene må forlate lokalet, skal nummerlappen leveres til 
dirigenten. Når man returnerer til lokalet hentes nummerlappen hos dirigenten. 
 
 
Kap 4.  Konstituering av møtet 

4.1   Åpning av generalforsamlingen 
 
Inntil dirigentskap er valgt og overtar ledelsen av møtet, ledes generalforsamlingen av 
hovedstyrets leder. 
Styreleder foretar navneopprop av alle delegater. Det opplyses hvem som er invitert til 
generalforsamlingen med talerett. Disse godkjennes av generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen velger: 
 

1. Dirigent og visedirigent. Disse utgjør møtets dirigentskap. 
2. 2 eller 3 referenter  
3. 2 protokollunderskrivere 
4. Tellekorps bestående av minst 3 personer 
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4.2   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Generalforsamlingen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
Kapittel 5.   Om debatten 
 
Alle stemmeberettigede delegater har tale- og forslagsrett under forhandlingene. Inviterte 
delegater uten stemmerett har talerett. Debattene skal preges av gjensidig respekt og 
anerkjennelse. 
 

1. Under debatten i plenum melder man seg til innlegg ved å vise nummerlapp.  
2. Replikk til innlegg får man ved å vise nummerlapp og to fingre.  
3. Det tillates to replikker og én svarreplikk i forbindelse med hvert innlegg. 
4. Innlegg skal foregå fra talerstolen. Replikk kan fremføres i mikrofoner fra salen.  
5. Innlegg til dagsorden, forretningsorden, voteringsorden eller for å oppklare 

misforståelser får man ved å vise nummerlapp og si “til dagorden”, “til 
forretningsorden”, “til voteringsorden” eller “oppklaring av åpenbar misforståelse” og 
man slippes til utenom talerlisten. Innlegg til dagsorden gjelder den praktiske 
gjennomføringen av forhandlingene (tidsramme, pauser, saksrekkefølge osv.), 
innlegg til forretningsorden gjelder avklaring av formelle sider ved saksbehandlingen 
og innlegg til oppklaring av åpenbar misforståelse må gjelde åpenbar misforståelse 
og bare inneholde det helt nødvendige for oppklaring. Alle de nevnte 
saksbehandlingsinnleggene skal bare omhandle saksbehandlingen – ikke selve 
saken. 

6. Ved behandling av sakene kan dirigenten la representanter fra hovedstyret eller 
generalsekretæren slippe til utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller oppklare 
misforståelser. 

7. Alle forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden eller 
voteringsorden, skal formes skriftlig og leveres dirigenten. 

8. Dirigenten kan når som helst innføre begrensning i taletid. Herunder kan det gis 
lengre taletid eller anledning til sluttinnlegg for forslagsstillere eller spesielt berørte. 

9. Før dirigenten eventuelt setter strek for en debatt, må alle forslag som det skal 
voteres over være presentert, og det må gis anledning til å tegne seg mellom 
vedtakene om og gjennomføring av å sette strek, og talerlisten refereres. 

10. Når et spørsmål er satt under debatt, må ikke møtet heves før spørsmålet er avgjort 
ved avstemming eller forsamlingen har vedtatt at forhandlingene skal utsettes. 

 
Kapittel 6.   Valg 

6.1  Valg av hovedstyre 
 
Nominasjonskomitéens leder eller en annen representant for nominasjonskomitéen, 
fremlegger komitéens prioriterte innstillinger med begrunnelse.  
Generalforsamlingen gis deretter mulighet til å komme med andre forslag på kandidater. 
Kandidatene må være forespurte og akseptert å stille til valg.  
Generalforsamlingen gis adgang til debatt og maks 2 valgtaler per kandidat. Deretter starter 
man direkte med valget som ledes av dirigenten. 
Valg av hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer skjer i tre valgomganger. Se forøvrig 
grunnreglene § 7.10 samt ”Reglement for valg av hovedstyre” for ytterligere beskrivelse av 
valgprosedyrer.  
 

10



   
Forretningsorden er vedtatt av generalforsamlingen juni 2012, À jour etter GF august 2014                                                                                                                      
4 

6.2  Valg av kontrollkomité  
 
Det foretas separat valg av medlemmer til kontrollkomité, se grunnregler § 7.11. 
Generalforsamlingen velger en kontrollkomite på tre medlemmer. Komiteen har samme 
funksjonstid som hovedstyret. Medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret kan ikke velges 
som medlemmer av kontrollkomiteen. 
 

6.3  Valg av nominasjonskomité 
Det foretas valg av nominasjonskomité i henhold til eget reglement. 
 

6.4  Valg av revisor 
Det foretas valg av revisor. 
 
 
Kapittel 7.   Voteringer 
 
Votering er en formell avstemming og kan være åpen eller skriftlig.  
Åpen votering vil skje ved bruk av nummerlapp. 
 

1. Før votering må dirigenten orientere om fremgangsmåten for votering for å unngå 
misforståelse. 

2. Dirigenten må før votering referere forslaget / forslagene slik de er fremsatt 
3. Bare stemmeberettigede som er til stede kan delta i voteringen. Før votering opplyser 

dirigenten om hvor mange stemmeberettigede delegater som faktisk er til stede. 
4. Som “avgitte stemmer” regnes også blanke stemmer. 
5. All votering skal foregå skriftlig når det forlanges av en av de stemmeberettigede. 

Valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere kandidater enn det skal velges.  
6. Tellekorpset har ansvar for å telle antall stemmer. Stemmetallet på samtlige 

kandidater skal protokolleres. Hver delegat har kun èn stemme. 
 
 
Kapittel 8.   Protokollføring 
 
Det føres protokoll fra generalforsamlingen.  
 
Protokollen skal inneholde: 
 

1. Oversikt over saksliste og program 
2. Konstitueringen, herunder 

a. navn på alle fremmøte delegater og de representerer 
b. valgte dirigentskap 
c. valgte referenter 
d. valgte underskrivere av protokoll 
e. valgt tellekorps 
f. navn på andre deltakere som er gitt talerett, og hvem de representerer 

3. Liste over innstillinger hvem som har ordet under forhandlingene 
4. De innstillinger og forslag til vedtak som fremlegges i de ulike saker 
5. Generalforsamlingens vedtak 
6. Protokollen skal undertegnes av de to valgte protokollunderskriverne og referenter 
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Sjømannskirken – Norsk kirke i Utlandet

1

GRUNNREGLER

for

SJØMANNSKIRKEN –
Norsk kirke i utlandet 

Vedtatt Generalforsamling juni 2016

The Constitution for Sjømannskirken
Norwegian church abroad 
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Sjømannskirken – Norsk kirke i Utlandet

2

NAVN OG HISTORIE

Den 31. August 1864 ble ”Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske 
sømænd i fremmede havner”, stiftet i Bergen, Norge.

På Generalforsamlingen i 1931 ble navnet endret til:
”Den norske Sjømannsmisjon” 

På Generalforsamlingen i 1989 ble navnet endret til: 
”DEN NORSKE SJØMANNSMISJON / Norsk kirke i utlandet” med virkning fra 1. Januar 
1990.

På Generalforsamlingen i 2003 ble navnet endret til: 
”SJØMANNSKIRKEN - Norsk kirke i utlandet” med virkning fra 1. Januar 2004.

§ 1.0    FORMÅL
"SJØMANNSKIRKEN - Norsk kirke i utlandet", heretter kalt: SJØMANNSKIRKEN, er en 
frivillig og selvstendig organisasjon. 

SJØMANNSKIRKENs arbeid er basert på Bibelen og Den norske kirkes 
bekjennelsesskrifter 

SJØMANNSKIRKEN representerer Den norske kirke overfor nordmenn i utlandet og på 
norsk kontinentalsokkel.

Formålet er å fremme Guds rike blant norske sjøfolk og andre nordmenn som oppholder 
seg i utlandet for kortere eller lengre tid eller arbeider på norsk kontinentalsokkel. 

Der det er naturlig, og eventuelt i samarbeid med andre, kan arbeide også inkludere 
øvrige nordiske lands statsborgere og utenlandske sjøfolk på norske skip.

SJØMANNSKIRKEN skal:
 forkynne Guds ord
 forvalte sakramentene
 gi trosopplæring
 praktisere kristen nestekjærlighet gjennom lokale Sjømannskirker og andre enheter

Alle kirkelige handlinger skal utføres etter Den norske kirkes liturgi og ordninger.

13



Sjømannskirken – Norsk kirke i Utlandet

3

§ 2.0 ØKUMENISK ARBEID
SJØMANNSKIRKEN har økumenisk ansvar som norsk kirke i utlandet. 
Ansvaret søkes ivaretatt gjennom samarbeid med lokale menigheter, kristne 
organisasjoner og kirkesamfunn.

§ 3.0 TILLITSVERV
Den som har tillitsverv skal arbeide for å fremme formålet.

Hovedstyret skal informeres om hvem som har tillitsverv som delegat i generalforsamling 
eller som medlem av regionstyre, kirkeråd, kirkestyre og regional nominasjonskomite.

§ 4.0   ORGANISERING I NORGE
SJØMANNSKIRKEN i Norge er organisert i regioner,
Regionene følger grensene til bispedømmene i Den norske kirke. Hovedstyret kan 
unntaksvis vedta andre grenser.

En region består av:
a) alle medlemmer bosatt i regionen
b) alle registrerte foreninger i regionen
c) menigheter i Den norske kirke eller et annet luthersk kirkesamfunn i regionen som 

innvilger årlig offer. 

Hovedstyret fastsetter nærmere regler for medlemskap. 

§ 5.0 ORGANISERING UTENFOR NORGE
Arbeidet utenfor Norge er organisert i lokale Sjømannskirker og andre enheter.
Organiseringen av arbeidet skjer i henhold til disse grunnregler samt beslutninger i 
hovedstyret.

§ 6.0  STEMMERETT
For å ha stemmerett må man:

a) fylle 18 år eller mer i det året valget skjer

b) ha regelmessig kontakt med SJØMANNSKIRKEN

c) kunne lese og forstå norsk 

d) være lojal overfor formålet

I Norge må man ha gyldig medlemskap i Sjømannskirken for å avgi stemme.

§ 7.0. GENERALFORSAMLINGEN

§ 7.1  Øverste organ

Generalforsamlingen er SJØMANNSKIRKENs øverste organ. 
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4

Ordinær generalforsamling avholdes hvert 2. år - såfremt ikke forsamlingen selv 
unntaksvis bestemmer noe annet.  

§ 7.2 Sammensetning

SJØMANNSKIRKENs generalforsamling har følgende sammensetning:

a) Total 25 delegater fra regionene i Norge. Fra hver region velges 2 eller 3 delegater i 
henhold til reglement. Leder av regionstyret er delegat. Dersom denne ikke møter, 
representeres regionstyret ved at annet medlem.

b) 1 delegat fra hver faste virksomhet med eget kirkeråd. Dette skal fortrinnsvis være 
lederen av kirkeråd/kirkestyre.

c) 5 delegater fra faste virksomheter uten eget kirkeråd, oppnevnt av hovedstyret
d) 3 delegater oppnevnt av Kirkemøtet for Den norske kirke
e) Bjørgvin Biskop
f) 1 delegat fra Kirkerådet for Den norske kirke
g) 1 delegat for Mellomkirkelig råd
h) 8 delegater for de fast ansatte
i) hovedstyrets medlemmer

Den enkelte instans kan sende en vararepresentant dersom den faste representanten 
ikke kan møte. Andre kan inviteres uten stemmerett

§ 7.3 Ordinær generalforsamling – Innkalling

Ordinær generalforsamling innkalles med minst 3 måneders varsel.

§ 7.4 Ekstraordinær Generalforsamling

Når hovedstyret anser det påkrevet, eller minst 20 av generalforsamlingens delegater
forlanger det, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling med minst 2 måneds 
varsel. 

Den sammensettes og følger saksbehandlingsreglene som en ordinær 
generalforsamling, og behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7.5  Generalforsamling uten fysisk møte

Unntaksvis kan saker avgjøres av generalforsamlingen ved skriftlig avstemming uten at 
forsamlingen fysisk møtes.  Beslutning om dette fattes av generalforsamlingen eller 
hovedstyret.  
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I de første fjorten dagene etter at saken er sendt generalforsamlingen til avstemming, 
skal det gis anledning til skriftlige kommentarer. Disse sendes generalsekretæren som 
sørger for at alle stemmeberettigede får kjennskap til kommentarene før det stemmes.

§ 7.6 Generalforsamlingens ansvarsområde

Generalforsamlingen skal:

a) vedta grunnreglene

b) velge nominasjonskomite som skal innstille leder, medlemmer og varamedlemmer til 

hovedstyre og kontrollkomité

c) velge hovedstyre

d) vedta hvor SJØMANNSKIRKEN skal drive fast virksomhet

e) velge kontrollkomite

f) gjennomgå hovedstyrets arbeid ved kontrollkomiteens rapport 

g) velge revisor og godkjenne dennes godtgjørelse 

h) drøfte hovedstyrets to-årsmelding og regnskap

i) drøfte organisasjonens økonomiske utvikling

j) uttale seg om eller fatte vedtak i andre saker som hovedstyret legger frem

Generalforsamlingen fastsetter reglement for:

k) nominasjonskomiteen

l) kontrollkomiteen

m) generalforsamlingens forretningsorden

§ 7.7 Valg av dirigentskap

Generalforsamlingen velger dirigent og visedirigent ved konstitueringen. Disse utgjør 
generalforsamlingens dirigentskap.

§ 7.8  Saksgang

Saker som ønskes behandlet av ordinær generalforsamling, må være kommet inn til 
hovedstyret innen 15. februar. Forslagsberettiget er de instanser som har rett til 
delegater til generalforsamlingen.

Hovedstyret forbereder de saker som skal legges frem på generalforsamlingen. 
Dersom hovedstyret vedtar å ikke fremme en sak som er innkommet innenfor fristen, 
skal avslaget fremlegges for generalforsamlingen med begrunnelse. 
Sakspapirene skal sendes delegatene senest 1 måned før generalforsamlingen.
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§ 7.9 Beslutningsdyktighet

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er innkalt og konstituert i henhold til 
disse grunnregler.  Ved stemmelikhet har dirigenten dobbeltstemme. 

§ 7.10  Valg av hovedstyre

Generalforsamlingen velger 7 medlemmer og 3 varamedlemmer til hovedstyret.
Hovedstyrets leder velges først.  Deretter velges de øvrige 6 medlemmene og til slutt de 
3 varamedlemmene. Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer må være medlem av 
Den norske kirke eller et annet luthersk kirkesamfunn.

2 medlemmer velges av de fast ansatte etter eget reglement godkjent av hovedstyret.

Hovedstyrets medlemmer velges for 2 år. Funksjonstiden gjelder fra valgtidspunktet.
Maksimum sammenhengende funksjonstid er 10 år.

Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge de er valgt. Første varamedlem skal alltid 
innkalles.

Forslaget til hovedstyrekandidater gjøres kjent i sakspapirene til generalforsamlingen. 
Fast ansatte kan ikke velges av generalforsamlingen.

§ 7.11  Kontrollkomité

Generalforsamlingen velger en kontrollkomite på 3 medlemmer.
Komiteen har samme funksjonsperiode som hovedstyret. Medlemmer og 
varamedlemmer til hovedstyret kan ikke velges som medlemmer av kontrollkomiteen. 

Kontrollkomiteen skal gjennomgå hovedstyrets møteprotokoll og regnskaper for å gi sin 
vurdering av om hovedstyret har vært beslutningsdyktig og fattet beslutninger i tråd med 
sitt mandat. 

Komiteen skal gi generalforsamlingen en skriftlig rapport om sitt arbeid.

§ 8.0 HOVEDSTYRET

§ 8.1 Øverste organ mellom generalforsamlingene

Hovedstyret er organisasjonens øverste organ mellom generalforsamlingene.  
Hovedstyret velges av generalforsamlingen og er ansvarlig overfor denne. 

§ 8.2 Sammensetning og beslutningsdyktighet mm
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Hovedstyret har 9 medlemmer og er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til 
stede. I tilfelle stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

Generalsekretæren har møte og talerett.

Hovedstyret innkalles ved behov og minst 3 ganger per. år.

§ 8.3 Ansvarsområde

Hovedstyret er ansvarlig for:
a) SJØMANNSKIRKENs organisasjon og virksomhet 
b) økonomisk forvaltning
c) ansettelse og avskjedigelse av ansatte i faste stillinger 
d) alle saker som ikke hører inn under generalforsamlingen 
e) Hovedstyret bestemmer selv sin arbeidsform og hva som eventuelt kan 

delegeres til generalsekretæren, via egne underutvalg eller via spesielle 
fullmakter

f) Utpeke styremedlemmer i selskaper som eier / driver lokale 
sjømannskirker, der slike selskaper er etablert. Hovedstyret er forpliktet til 
å utpeke de styremedlemmer som er foreslått av årsmøtet ved den lokale 
sjømannskirke

Hovedstyret skal imidlertid alltid selv avgjøre følgende saker:
g) retningslinjer og strategiske planer 
h) det årlige budsjett og regnskap (jmf § 7.6 h GF skal drøfte regnskap)
i) kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom
j) opptak av lån og garantistillelser
k) midlertidig igangsetting og midlertidig innstilling av virksomhet 
l) godkjenne stiftelsesdokumenter og vedtekter for selskaper, stiftelser eller

lignende som er opprettet for å eie/drive en lokal sjømannskirke 
m) ansette generalsekretær 
n) Fastsette tid og sted for generalforsamling
o) behandle opphør av tillitsverv (§17.0)
p) saker av usedvanlig art eller av stor betydning

Hovedstyret skal forberede og legge frem for generalforsamlingen årsmelding og 
regnskap. Regnskapet følger kalenderåret. Utdrag av årsmelding og 
årsregnskap skal gjøres kjent for regionene i Norge (§ 4.0) og Sjømannskirkens 
andreenheter i utlandet (§ 5.0)

Hovedstyret utøver sin myndighet via generalsekretæren som iverksetter styrets 
beslutninger.  Generalsekretæren er SJØMANNSKIRKENs daglige leder.
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§ 9.0 DET LOKALE KIRKERÅD

§ 9.1 Kirkerådet - et rådgivende organ

Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved den lokale sjømannskirke.

§ 9.2 Valg av kirkeråd

Kirkerådet velges av et årlig møte ved den lokale sjømannskirke. 
Etter beslutning i hovedstyret, kan kirkerådet unntaksvis utnevnes av daglig leder.

§ 9.3 Kirkerådets sammensetning

Kirkerådet bør i størst mulig grad gjenspeile målgruppen. Kirkerådet skal bestå av 5-9 
medlemmer som velges (eventuelt utnevnes) for 2 år. Maksimum sammenhengende 
funksjonstid er 10 år.  

Minst 2/3 av kirkerådets medlemmer må være medlemmer av Den norske kirke eller et 
annet luthersk kirkesamfunn.

Daglig leder er medlem av kirkerådet. De øvrige ansatte kan velge en representant. 
Kirkerådet konstituerer seg selv, og er beslutningsdyktige når minst halvparten av 
medlemmene er til stede. 

Daglig leder og/eller leder av kirkerådet innkaller til møter etter behov, dog minst 3 
ganger pr år. Kirkerådet skal også innkalles når minst halvparten av medlemmene krever 
det. Ved stemme likhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 9.4 Kirkerådets ansvarsområde

Kirkerådet skal sikre lokal kompetanse og kontaktflate til beste for den enkelte 
sjømannskirke, med særlig henblikk på å gi råd vedrørende økonomiske, 
bygningsmessige og juridiske spørsmål.  

Kirkerådet:
a) har et særlig ansvar for å gi råd slik at kirkens virksomhet skjer i overenstemmelse 

med vertslandets lovgivning. 

b) skal gi råd i utarbeidelse av budsjett

c) skal involveres i kirkens lokale strategier 

d) skal høres om aktuelle behov og ønsket kompetanse ved ansettelse av daglig leder 

e) kan også gi råd om drift- og programarbeid

f) kan drøfte saker som skal opp på årets generalforsamling

g) skal behandle saker som daglig leder eller hovedstyret legger frem
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Kirkerådet kan ikke endre ansettelsesvilkår for kirkens ansatte utsendt fra Norge.  
Kirkerådet kan heller ikke kjøpe, selge og pantsette faste eiendommer.  

Daglig leder plikter å holde kirkerådet informert om kirkens drift og om aktuelle saker i 
SJØMANNSKIRKEN. Referat fra hvert møte skal sendes hovedstyret så snart som mulig 
til orientering.

Lokale regler for kirkerådet skal være i overensstemmelse med grunnreglene. 

Daglig leder ved den lokale sjømannskirke står direkte ansvarlig overfor 
SJØMANNSKIRKENs ledelse 

§ 10.0 DET LOKALE KIRKESTYRE 

§ 10.1  Selskap som eier/driver en lokal sjømannskirke

Ved enkelte sjømannskirker har SJØMANNSKIRKEN valgt å etablere et eget selskap, 
stiftelse eller lignende etter lokal lovgivning med formål å forvalte, eie og/eller drive den 
lokale sjømannskirke.
Disse skal opprettes og forvaltes i overensstemmelse med Grunnreglene. Dette 
inkluderer bl.a. at stiftelsesdokumenter, vedtekter og lignende skal vise til og 
underordnes Grunnreglene - såfremt det ikke strider mot ufravikelig lokal lovgivning. 

§ 10.2  Oppnevning av det lokale kirkestyre

Kirkestyret skal bestå av 7 eller 9 medlemmer som utpekes for 2 år. Maksimum 
sammenhengende funksjonstid er 10 år Av de 7 (respektivt 9) foreslås 3 (respektiv 4) av 
årsmøtet ved den lokale sjømannskirke og må så utpekes av hovedstyret.
De øvrige 4 (respektiv 5) styremedlemmer utpekes direkte av hovedstyret. Hovedstyret 
kan gi dispensasjon fra disse kriteriene dersom spesielle forhold skulle tilsi det.

§ 10.3 Kirkestyrets sammensetning og beslutningsdyktighet

Kirkestyret bør i størst mulig grad gjenspeile sjømannskirkens målgruppe. Minst 2/3 av 
kirkestyrets medlemmer må være medlemmer av Den norske kirke eller et annet luthersk 
kirkesamfunn. Hvis ikke andre lokale regler er godkjent av hovedstyret, gjelder følgende:

a) Daglig leder er medlem av kirkestyret. 

b) De øvrige ansatte kan velge en representant. 
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c) Kirkestyret konstituerer seg selv, og er beslutningsdyktige når minst halvparten av 

medlemmene er til stede. 

d) Daglig leder og/eller leder av kirkestyret innkaller til møter etter behov, dog minst 3 

ganger pr år. Kirkestyret skal også innkalles når minst halvparten av medlemmene 

krever det. 

e) Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 10.4  Kirkestyrets ansvarsområde

Kirkestyret skal sikre lokal kompetanse og kontaktflate til beste for den enkelte 
sjømannskirke, med særlig henblikk på økonomiske, bygningsmessige og juridiske 
spørsmål og forvalte den lokale sjømannskirke etter de vedtekter som er fastsatt av 
hovedstyret i henhold til lokal lovgivning.
Der det er oppnevnt et eget kirkestyre, skal det normalt ikke være kirkeråd.

Kirkestyret:
a) har et særlig ansvar for å påse at kirkens virksomhet skjer i overensstemmelse med 

vertslandets lovgivning.
b) skal utarbeide og vedta budsjett
c) skal rapportere både i henhold til lokale lover og SJØMANNSKIRKENs rutiner  
d) skal utarbeide kirkens lokale strategier
e) skal høres om aktuelle behov og ønsket kompetanse ved ansettelse av daglig leder
f) kan drøfte saker som skal opp på årets generalforsamling
g) skal behandle saker som daglig leder eller hovedstyret legger frem
h) kan også gi råd om drift- og programarbeid.
i) kan ikke endre ansettelsesvilkår for kirkens ansatte utsendt fra Norge
j) kan ikke kjøpe, selge eller pantsette faste eiendommer uten samtykke fra hovedstyret.

Øvrige bestemmelser:
k) de lokale representantene i kirkestyret bestemmer, hvis ikke det lokale årsmøtet har 

besluttet noe annet, hvilke saker som kan anmeldes til generalforsamlingen 
l) daglig leder plikter å holde kirkestyret informert om kirkens drift og om aktuelle saker i 

SJØMANNSKIRKEN. Protokoll fra hvert møte skal sendes hovedstyret så snart som 
mulig til orientering

m) daglig leder ved den lokale sjømannskirke står ansvarlig overfor kirkestyret og 
SJØMANNSKIRKENs ledelse.

§ 11.0 REGIONÅRSMØTE

§ 11.1 Regionårsmøtet er regionens øverste organ.

§ 11.2 Regionårsmøtets sammensetning
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Regionårsmøtet er sammensatt av alle med gyldig medlemskap i regionen og en 
utsending fra hver menighet i Den norske kirke eller annet luthersk kirkesamfunn i 
regionen som innvilger årlig offer.

§ 11.3 Stemmerett

a) Alle med gyldig medlemskap i regionen
b) Utsending fra menigheter i Den norske kirker eller annet norsk luthersk 

kirkesamfunn i regionen som innvilger årlig offer.

§ 11.4 Regionårsmøtets ansvarsområde

Regionårsmøtet skal fornye, inspirere og dyktiggjøre deltagerne til fortsatt tjeneste.
Regionårsmøtet med valg avholdes hvert eller 2. hvert år etter vedtak i regionstyret.

Regionårsmøtet skal:
a) gjennomgå og drøfte regionstyrets årsmelding 
b) drøfte saker som skal opp på generalforsamlingen
c) behandle saker som hovedstyret eller regionstyret legger frem
d) velge medlemmer og varamedlemmer til regionstyret 
e) velge nominasjonskomite for valg av regionstyre og delegater til generalforsamlingen. 
f) I år med generalforsamling velge delegat (er) fra den enkelte region til 

generalforsamlingen.

§ 11.5 Reglement for regionsårsmøtet

Regionsårsmøtet gjennomføres i henhold til reglement vedtatt av Hovedstyret.

§ 12.0 REGIONSTYRET

§ 12.1 Øverste organ mellom regionårsmøtene

Regionstyret er regionens øverste organ mellom regionårsmøtene. 

§ 12..2 Regionstyrets sammensetning

Hver region har et styre på 3 – 7 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer. Medlemmene 
skal ha fast bopel i regionen. Minst 2/3 av regionstyrets medlemmer må være 
medlemmer av Den norske kirke eller et annet luthersk kirkesamfunn.

Regionstyrets medlemmer velges normalt for 2 år. Maksimum sammenhengende 
funksjonstid er 10 år.
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Varamedlemmene velges normalt for 2 år og innkalles i den rekkefølge de er valgt.
Regionstyret konstituerer seg selv.

Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. I 
tilfelle stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.  

§ 12.3 Opphør

Dersom regionen velger å nedlegge sin virksomhet, skal det skje ved vedtak i 
regionårsmøte.

Unntaksvis kan hovedstyret fatte en slik beslutning dersom det i mer enn 1 år ikke har 
vært aktivitet i regionen.

§ 12.4 Regionstyrets ansvarsområde

Regionstyret skal:
 arbeide for å styrke interessen for SJØMANNSKIRKEN

 ha ansvar for planlegging og gjennomføring av regionårsmøtet

 drøfte saker som skal opp på generalforsamlingen

 hvert år sende melding for foregående år til hovedstyret 

§ 13.0 FULLMAKTER

§ 13.1 Signatur

SJØMANNSKIRKEN tegnes av hovedstyrets leder eller nestleder i fellesskap med 
generalsekretæren (daglig leder) eller vedkommens stedfortreder.

§ 13.2  Prokura

Hovedstyret kan meddele prokura.

§ 14.0 INNTEKTER, EIENDELER OG EIENDOMMER

Alle faste eiendommer, inntekter, fonds og andre aktiva som direkte eller indirekte er 
anskaffet i SJØMANNSKIRKENS navn, eller i navn av enhet, tilhører 
SJØMANNSKIRKEN. 

§ 15.0 ENDRING AV GRUNNREGLENE 

§ 15.1  Endringer av grunnreglene
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Bortsett fra endringene i § 16.2, kan grunnreglene bare endres av generalforsamlingen 
og krever 2/3 av avgitte stemmer.

§ 15.2 Realitetsendringer av visse paragrafer

Realitetsendringer av følgende paragrafer:

§ 1.0: Formål 

§ 15.1: Endring av grunnreglene 

§ 17.0: Organisasjonens opphør 

skal skje på to etterfølgende generalforsamlinger med 2/3 flertall av de avgitte stemmer 

på hver av generalforsamlingene. 

§ 16.0 OPPHØR AV TILLITSVERV
Den som innehar tillitsverv og som åpenbart arbeider på tvers av SJØMANNSKIRKENs 
formål, kan fratas sitt verv. En slik avgjørelse skal tas av hovedstyret.  

Den person dette gjelder, samt det organ vedkommende er medlem av, har uttalerett før 
en slik sak behandles. Avgjørelsen kan ikke ankes.

§ 17.0  ORGANISASJONENS OPPHØR
Opphør av SJØMANNSKIRKENs virksomhet avgjøres av to generalforsamlinger med 
minst 3 måneders mellomrom. Den første skal være en ordinær generalforsamling hvor 
minst ¾ av de avgitte stemmer skal avgis for opphør. Også på etterfølgende 
ekstraordinære generalforsamling må ¾ av stemmene avgis for opphør.   

Den ekstraordinære generalforsamlingen skal innkalles med spørsmål om opphør av 
virksomheten samt eventuell disponering av overskuddet som eneste punkter på 
sakslisten.

Ved eventuelt opphør, bestemmer generalforsamlingen ved alminnelig flertall hvordan et 
eventuelt overskudd skal disponeres etter at SJØMANNSKIRKENs forpliktelser er 
oppfylt. 

Overskuddet må disponeres i samsvar med formålet.

§ 18.0 JURISDIKSJON & LOVVALG

§ 18.1  Utarbeidelse av regler
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Alle regler, stiftelsesdokumenter, vedtekter og lignende ved lokale sjømannskirker, 
regioner og andre enheter som omfattes av Grunnreglene, skal underordnes disse.

§ 18.2 Fravikelse

Grunnreglene kan fravikes dersom disse er i strid med vertslandets ufravikelige lovgiving.

§ 18.3  Tvist om grunnreglene

Enhver tvist i forbindelse med disse grunnregler eller regler laget i henhold til disse 
grunnregler eller mellom arbeidsenhetene eller i organene skal med eksklusiv og endelig 
virkning avgjøres etter norsk rett ved voldgift i Bergen.
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Saksfremlegg 
 

 
Behandlende organ Møtedato Saksnr 
Generalforsamling 22.06.2018 2/18 

 

Kontrollkomiteens rapport 

I henhold til grunnreglenes § 7.11 skal generalforsamlingen gjennomgå hovedstyrets arbeid ved 
kontrollkomiteens rapport. 
 

Forslag til vedtak 
Generalforsamlingen 2018 tar kontrollkomiteens rapport om gjennomgang av hovedstyret sine 
møteprotokoller og regnskaper fra august 2016 til mai 2018 til etterretning. 
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Styreleders tale 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Styreleders tale tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Aktuelt: 
Talen etterfølges av generaldebatt. 
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Hovedstyrets årsmeldinger 2016 og 2017 

 
I henhold til grunnreglene § 7.6 h) skal generalforsamlingen drøfte hovedstyrets årsmeldinger 
for de to foregående år. 
Vedlagt følger Sjømannskirkens årsmeldinger for 2016 og 2017 
 
 

Forslag til vedtak 
Generalforsamlingen tar hovedstyrets årsmeldinger for 2016 og 2017 til orientering. 
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INNHOLD

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å 
være en tjenende kirke i verdens hverdag.

Endringer 
Sjømannskirken som samlingssted

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Trosopplæring

Sosialsaker

Fengselsbesøk

Sykebesøk

Beredskap

Skipsbesøk

Nettkirken

Ambulerende tjenester

Frivillighet

OL-kirken

Økumenisk arbeid

Sjømannskirkens arbeid

Innledning

Verdenskart og hovedtall

Administrasjon

Hovedstyrets arbeid

Veien videre

HR - Menneskelige ressurser

Økonomi

Marked

Kommunikasjon

IT

Strategi og organisasjon

6

7

8

9

10

11

12

14

15

18

19

20

4

5

16

3

21

22
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INNLEDNING

Sjømannskirken er kirke i verdens hverdag. Vi møter 
og samler mennesker på kirkelige, sosiale og kulturelle 
arenaer. Hver dag, hele året. Gjennom oppsøkende og 
inviterende arbeid når Sjømannskirken et stort antall 
nordmenn som oppholder seg i utlandet og på norsk 
kontinentalsokkel.
  
Sjømannskirken utfordres og formes av samfunnet som vi 
er en del av. Derfor vitner årsmeldingen også for 2016 om en 
mangfoldig virksomhet. Å være til stede i hverdagen og møte 
folk med respekt og omsorg, er viktig. Det danner grunnlaget 
for at vi kan utgjøre en forskjell for mennesker når det 
uventede skjer. 

Små og store kriser, ulykker og katastrofer skjer. I Norge og 
i utlandet. Den tragiske ulykken med offshorehelikopteret 
ved Turøy, kalte på Sjømannskirkens innsats. Da orkanen 
«Matthew» rammet Florida, søkte flere nordmenn tilflukt i 
Sjømannskirken i Miami. Og da terrorister angrep flyplass og 

metro i Brussel, var byens sjømannskirke i beredskap.
Men det meste Sjømannskirken er involvert i, blir det aldri 
overskrifter av i media. Det handler om nordmenn som finner 
et fellesskap og et hjem de ikke visste de savnet før de la ut 
på reise. Det handler om tilstedeværelse i hverdag og fest, i 
glede og sorg.

Vi har ikke en uttalt målsetting om å vokse for hvert år. 
Kvaliteten i arbeidet er viktigere enn å øke statistikkene 
på en del områder. Likevel registrerer vi at flere av tallene 
i årsstatistikken viser en liten nedgang.  Noe kan forklares 
med mindre reisevirksomhet for nordmenn og dårligere tider 
for næringslivet. Men noe skyldes nok også at vi nedlegger 
virksomheter samt omprioriterer og nedbemanner i andre 
deler av virksomheten. Sammenhengene er ikke alltid klare, 
men Sjømannskirkens utfordring er den samme, uavhengig 
av ytre faktorer: Vi må gå ut og møte nordmenn der de er, 
som tjenende kirke i verdens hverdag.    

Sjømannsprest Arnfinn Eng under en gudstjeneste ved 
Sjømannskirken i Houston.

Denne årsmeldingen gir et lite utdrag av det som 
skjer i Sjømannskirkens mangfoldige virksomhet 
verden over. Velkommen hjemom!
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møter med mennesker totalt
besøk i sjømannskirkene
timer frivillig arbeid
møter offshore
møter med studenter
sykebesøk 
møter i Nettkirken
skipsbesøk
gudstjenester
besøk i OL-kirken  
sosialsaker
bryllup
konfirmanter
beredskapsavtaler
fengselsbesøk

702 346
472 051

68 570  
34 750
24 906 

3 630
2 571
2 387
1 692
1 625
1 471

798
218 
213 
101  

Sjømannskirken består av sjømannskirker, nettkirke, sjømannsprester 
- offshore, sjømannsprester for studenter og ambulerende 
sjømannsprester, som oppsøker norske miljøer rundt om i verden hvor 
det ikke er sjømannskirke.

Se hele året i tall og bilder på:
 sjomannskirken.no/2016

HOVEDTALL FOR SJØMANNSKIRKENS VIRKSOMHET I  2016

Offshore

Sør-
Amerika

Afrika

Asia

Nord-
Amerika Europa

Australia

New 
Zealand

VERDENSKART OG HOVEDTALL

New Orleans
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 I 2016 fikk Sjømannskirken på Mallorca nytt kirkebygg.

Mallorca
1.mai vigslet biskop Halvor Nordhaug ny sjømannskirke på 
Mallorca. Den nye kirken kunne vi ta i bruk takket være en 
raus leieavtale med en av Mallorcas norske beboere som har 
kjøpt og pusset opp huset der vi holder til. 

Filippinene
I begynnelsen av august var fast ambulerende prest for 
Filippinene endelig på plass sammen med ektefelle som 
diakonal medarbeider.  

pattaya
26. september ble kontrakt undertegnet på kjøp av tomt i 
Pattaya, Thailand. Arbeidet med planlegging av bygging av 
ny kirke er i gang. 

teneriFe
Sjømannskirken på Tenerife har i ti år leid lokaler hos 
Svenska Kyrkan. Grunnet endret driftsform hos svenskene har 
det vist seg lite tjenlig med fortsatt leieavtale. Det er derfor 
leid nye og egne lokaler for Sjømannskirken på Tenerife. Det 
var behov for oppussing av lokalene. Det ble gjennomført i 
løpet av høsten og lokalene ble innviet og åpnet på nyåret i 
2017.

new orleans
Etter en lang og god prosess med betydelig involvering av 
både kirkestyre og lokale grupperinger ble virksomheten i 
New Orleans overdratt til en lokal gruppe med virkning fra 
nyåret 2017. 

SJØMANNSKIRKENS ARBEID

ENDRINGER I 2016
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Sjømannsprest Hilde Barsnes får hjelp av Elisa Coerdt (12) 
under en gudstjeneste ved Sjømannskirken i Berlin.

2014 2015 2016
Samlet ordinært besøk
(inkl. gudstjenester og kirkelige handlinger)

519 597 496 071 472 051

Kontakter utenfor kirken/enheten (Oppsøkende arbeid) 194 271 185 996 229 355
I kontakt med totalt i utearbeidet 714 604 681 552 655 067
I kontakt med totalt i Norge 57 114 51 411 47 279
I kontakt med totalt 771 718 732 963 702 346

Gudstjenestene er hovedsamlingene i Sjømannskirken. 
Slik oppleves det ved mange sjømannskirker, både ut 
fra oppslutning og ut fra de ressurser som nedlegges i 
forberedelse og gjennomføring. I det ambulerende arbeidet 
arrangeres gudstjenesten ofte som et sporadisk arrangement. 
Da er den fremdeles en «hovedsamling», som tjeneste med 
Ord og sakrament for det menneske som er avskåret fra å ta 
del i det hjemlige gudstjenestelige fellesskapet. For mange 
har Sjømannskirkens gudstjenester, - om de samler få eller 
mange -, blitt en innfallsport og en ny anledning til deltagelse 
i det kristne fellesskapet. Veien til å bli personlig engasjert, 
også gjennom frivillig innsats i gudstjenestene, er ofte kortere 
ute enn hjemme.

Tilbakegangen i oppslutningen om gudstjenesten 
fortsetter i 2016. Det er drøyt 2 prosent færre besøkende 
til gudstjenestene, og det blir også holdt 4 prosent færre 
gudstjenester enn i 2015. Størstedelen av nedgangen i 
antall gudstjenester skyldes imidlertid nedleggingene av 
sjømannskirkene i Antwerpen og New Orleans.

Det er også en nedgang i dåpstallene på 18 prosent, mens 
konfirmasjonstallene holder seg stabile. Tendensen fra 2015 
med nedgang i antall vielser fortsetter, men nedgangen flater 
noe ut. Tilbakegangen utgjør 6 prosent, mens det har vært 
holdt 10 prosent færre gravferder enn i 2015.

Sjømannskirken skal være nordmenns naturlige 
sosiale, kulturelle og kirkelige samlingssted.

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

SJØMANNSKIRKEN SOM SAMLINGSSTED

(Statistikk på neste side)
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2014 2015 2016
Antall gudstjenester (med nattverd) 1 798 (1 397) 1 735 (1 294) 1 692 (1 165)
Deltakere på gudstjenester 101 933 96 581 92 832
Gjennomsnittlig deltagelse pr gudstjeneste 57 55 55
Antall nattverdsgjester 48 258 47 525 48 122
Gjennomsnittlig nattverdsgjester pr gudstjeneste 35 36 41

Dåp – antall døpte 192 189 157
Konfirmasjon – antall konfirmanter 191 216 218
Antall vielser/velsignelser 970 849 798
Antall gravferdshandlinger 126 97 87

TROSOPPLÆRING

Nærmere 15 000 barn og unge deltok i ulike 
trosopplæringstiltak i Sjømannskirkens regi i 2016. Det er en 
økning på 33 prosent fra 2015. Likeledes er det en økning i 
antall trosopplæringstiltak. Over 1300 trosopplæringstiltak 
ble gjennomført i 2016. Det er en økning på 45 prosent 
sammenlignet med året før. Dette er en gledelig utvikling, 
og viser at satsningen på trosopplæringen i Sjømannskirken 
gir resultater. En felles trosopplæringsplan er innarbeidet 
ved alle kirkene, med lokale stedegengjøringer (lokale TOL-
planer) ved de største trosopplæringskirkene. 

192 ungdommer ble konfirmert i en sjømannskirke i 
2016. Totalt 55 konfirmanter fulgte eget opplegg via 
nettet (Nettkonfirmant). En del av disse ble konfirmert i 
menigheten sin i Norge. Det vil derfor være flere som har 
hatt sin konfirmanttid ved kirkene enn antall konfirmerte i 
Sjømannskirken. Det ble avholdt 6 regionale konfirmantleirer 
for alle konfirmantene i Sjømannskirken. 1 i Midtøsten 
(Dubai), 1 i Asia (Singapore), 2 i USA (New York) og 2 i Europa 
(London).

2014 2015 2016
Antall arrangementer 812 904 1 307
Antall deltakere 12 824 10 999 14 601

Leder for Norgesarbeidet, Espen Ingebrigtsen underviser for konfirmanter i Sjømannskirken i London.
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Sjømannskirken skal hjelpe nordmenn som rammes 
av sykdom, dødsfall eller andre akutte kriser. 

For Sjømannskirken er en sosialsak et arbeid som gjøres for 
mennesker i en personlig nødssituasjon og som krever involvering 
av andre instanser. Situasjonen kan ha oppstått spontant eller 
være av mer vedvarende karakter. Alvorlighetsgraden kan variere, 
og for mange er situasjonen avhjulpet ved et enkeltstående 
tiltak, mens i mange andre tilfeller handler det om oppfølging 
over tid. Det føres en utstrakt kontakt med familiemedlemmer, 
ambassader, konsulater, forsikringsselskaper, helsevesen og 
andre samfunnsinstitusjoner både i vertslandet og her hjemme. 
Av de tunge tilfellene er knyttet til rus og psykiatri. 
Tallene for antall sosialsaker viser en liten oppgang fra i fjor, mens 
det er en tilbakegang på 20 prosent på antall ganger sosialsakene 
har blitt arbeidet med. 

Fast tilstedeværelse på Filippinene fra august 2016 har fanget 
opp en del tunge sosialsaker, men som før er det de store 
turistdestinasjonene som har de største forekomstene.

FaMilieveiviseren
Sjømannskirkens Familieveiviser er et helsefremmende og 
forebyggende lavterskeltilbud rettet mot norske barn og 
ungdommer fra 0 – 20 år og deres foreldre/foresatte som 
oppholder seg på Costa Blanca, og har i 2016 vært ukentlig til 
stede i skole og kirke. Flere barneverntjenester og enkeltpersoner i 
Norge ber om råd i aktuelle saker. 

Det er et godt samarbeid med de tre norske skolene på Costa 
Blanca, og Familieveiviseren lykkes godt med å synliggjøre 
tilbudet til foresatte og elever på ungdomsskole og videregående, 
slik at en har større mulighet til komme tidlig inn når unge og 
familier har behov for helse- og sosialfaglige tjenester. 

Det er fortsatt økning i saker som gjelder foreldreveiledning/
ungdomsproblematikk. Alvorlighetsgraden i noen av sakene er 
stor, og vi opplever at norske barnefamilier som bor i Spania i 
økende grad trenger kvalifisert hjelp og støtte. Familieveiviseren 
har et godt samarbeid med ambassaden og med det spanske 
barnevernet lokalt og sentralt. 

SOSIALSAKER

Leder for Familieveiviseren Sølvi Madsen møter foreldre i Spania. 

2014 2015 2016
Antall sosialsaker 1 519 1 440 1 471
Antall ganger sosialsaker er jobbet med 5 594 5 788 4 642
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FENGSELSBESØK

I 2016 var det 101 fengselsbesøk. Det er en markant økning 
fra året før. Dette skyldes i all hovedsak at besøksordningen til 
fengselet Norgerhaven i Veenhuizen, Nederland, ble helårlig 
i 2016. Her har Norge 242 plasser. Sjømannskirken mottar 
tilskudd fra Kriminalomsorgsdirektoratet for å besøke innsatte 
som ellers ville ha sonet i Norge, og én dag hver uke utfører 
to medarbeidere ved Sjømannskirken i Rotterdam denne 
besøkstjenesten. Dette tilbudet benyttes og verdsettes av de 
innsatte. Besøkstjenesten tilfører også Sjømannskirken verdifull 
erfaring på området.  

Sjømannskirken foretar besøk i andre verdensdeler til 
innsatte som kan sone under til dels dårlige forhold og hvor 
rettssikkerheten ikke uten videre kan tas for gitt. Her er 
fengselsbesøk høyt prioritert.  Utenrikstjenesten er også her en 
viktig samarbeidspartner som i mange tilfeller er med å åpne 
dører for denne oppsøkende, diakonale tjenesten. 

SYKEBESØK

Sjømannskirkens besøkstjeneste til nordmenn som kommer 
på sykehus har fortsatt høy prioritet. På noen sykehus, hvor det 
erfaringsmessig er norske eller skandinaviske pasienter innlagt 
til enhver tid, blir det foretatt jevnlig besøk. Dette handler for det 
meste om turister som har fått et uventet sykehusopphold etter 
ulykke eller annen forverring av helsesituasjonen, og mange har 
fått kjærkomment besøk av Sjømannskirken i en uforutsett og 
vanskelig situasjon. Sjømannskirkene besøker også fastboende 
som kommer på sykehus, på andre helseinstitusjoner og foretar 
hjemmebesøk. 

Trenden med nedgang i antall sykebesøk fortsetter. Det 
ble i 2016 utført 10 prosent færre sykebesøk enn året før. I 
Sjømannskirkens samarbeid med Europeiske reiseforsikring får 
nærmeste sjømannskirke melding når en av deres forsikrede 
blir innlagt på sykehus. Tallet på denne type besøk har gått ned, 
men det er ikke noe som tilsier at organisasjonen nedprioriterer 
dette. I samtaler med Europeiske har de meddelt at de skal gå 
igjennom sine rutiner for å sikre at det blir meldt ifra om alle 
som blir innlagt. 

2014 2015 2016
Fengselsbesøk (antall besøkte) 167 387 1 236

Sykebesøk (antall besøkte) 5 715 4 995 4 723

Diakonal medarbeider Kjell Ness besøker innsatt 
Benjamin i Norgerhaven fengsel, Nederland.
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BEREDSKAP

Vår tilstedeværelse i hele verden gir Sjømannskirken en 
unik kompetanse i omsorg for mennesker i kriser, ulykker og 
katastrofer. Vi opplever i virkeligheten det mange i Norge bare 
får øvet på. Denne kompetansen og det globale nettverket 
sammen med vårt kirkelige, diakonale fokus, gjør at vi blir 
etterspurt av UD, næringsliv og utdanningsinstitusjoner som 
opererer i utlandet.

Beredskapsavtaler
Ved inngangen til 2017 hadde Sjømannskirken totalt 
213 beredskapsavtaler, noen færre enn ved forrige 
årsskifte. Nedgangen skyldes dels fusjoner, særlig i 
undervisningssektoren, men også ved at bedrifter flytter eller 
fusjonerer utenlands og at selskapets beredskapsfunksjon 
flyttes fra Norge. Den andre utfordringen er den generelle 
nedgangen i olje- og gassektoren, særlig når det gjelder 
supplyflåten og flyttbare rigger. Temaet for årets fagseminar 
for samarbeidspartnerne var «Krisestøtte i en flerkulturell 
sammenheng». Til sammen var 300 deltagere med på de 10 
seminarene som ble arrangert landet rundt.

sikkerhet
Terror flytter nærmere oss og synes å bli mer uforutsigbar. 
Brussel flyplass og Nice var begge hendelser som veldig 
lett kunne rammet norske. Ved begge disse hendelsene 
var medarbeidere fra Sjømannskirken involvert i 
oppfølgingsarbeidet. I Brussel har vi en kirke og i Nice 
stilte medarbeidere på ferie opp på et senter opprettet av 
UD. Mange nordmenn reiser. Derfor gir Sjømannskirkens 
tilstedeværelse trygghet for mange landsmenn på reise. For 
å trygge våre egne medarbeidere ble det i 2016 arrangert et 
eget sikkerhetskurs for ambulerende medarbeidere. 

turøy-ulykken
I forbindelse med helikopterulykken 29. april hvor et 
helikopter fra Gullfaks B totalhavarerte på Turøyna, var 
nesten hele Sjømannskirkens offshoregruppe involvert i 
oppfølgingsarbeidet, både på pårørendesenteret i Bergen, 

ved minneturene til hendelsesstedet og på Gullfaks-
plattformene. Offshoregruppen har en kompetanse som blir 
verdsatt og brukt i olje- og gass-sektoren.

BeredskapsteleFonen
Den døgnåpne vakttelefonen er et tilbud både til 
virksomheter og til enkeltpersoner. Dødsfall, psykiatri og 
savnete personer er de henvendelsene som forekommer 
oftest. Omtrent halvparten av de 83 sakene som 
vakttelefonen håndterte i 2016 kom fra virksomheter. 

pio-kurset
PIO-kurset, (Pårørende-Informasjon-Omsorg), som trener 
deltagere i å motta vanskelige telefonsamtaler i forbindelse 
med større ulykker, hadde 25-årsjubileum i 2016. Bortimot 
5 000 deltagere har Sjømannskirken hatt på dette 
kurset siden starten. I tillegg til en markering på 
generalforsamlingen, ble jubileumsåret feiret med at kurset 
var en del av arbeidermøtene dette året. Temaet var «En 
vanlig dag i Sjømannskirken» og 150 medarbeidere fikk trene 
seg i utfordrende samtaler som erfaringsmessig kommer når 
en minst venter det. 

Beredskapsseksjonen
Sjømannskirkens beredskapsseksjon jobber med å sikre 
beredskapskompetanse i organisasjonen. I 2016 gav 
seksjonen ut et internt Førstehjelpshefte i beredskap og 
kriseoppfølgning. Hefte er ment å være et støtteverktøy til å 
strukturere tankene og arbeidsoppgavene hvis man på kort 
varsel blir kastet inn i oppgaver ved kriser og katastrofer. 
Seksjonens medarbeidere er etterspurte kursholdere for 
næringslivet, organisasjoner og offentlige etater.

Sjømannsprest Arnfinn Eng på bedriftsbesøk hos 
FMC Technologies i Houston.

38



         11

2014 2015 2016
Skipsbesøk  antall besøk 2 592 2 841 2 387
Skipsbesøk antall møtte 20 811 19 899 16 517

De siste par årene har vi sett en svak oppgang i antall skips-
besøk. 2016 viser en færre besøk enn årene før og vi ser 
at nedgangen i næringen også vises på vår statistikk. For 
tiden ligger 150-170 norske offshoreskip i opplag og dette 
merkes særlig for Sjømannskirken i Aberdeen og for de 
sjømannsprestene som betjener offshoreflåten. Men vik-
tigheten av tjenesten er ikke mindre. Fokus dreier seg noe 
mer mot rederikontorene og medarbeiderne der, men samti-

dig er det viktig at Sjømannskirken er til stede for sjøfolkene 
i særlig krevende tider. Fortsatt er det Aberdeen, Rotterdam, 
Offshoretjenesten og Houston som utgjør flest båtbesøk. På 
Gran Canaria har man sett en nedgang på grunn av beman-
ningssituasjonen. Sjømannsprestene i offshore supply har 
gjennom året prioritert å følge opp mannskapet om bord på 
Siem Pilot i Middelhavet.  

SKIPSBESØK

2014 2015 2016
Kontakter med nettpresten 4 173 4 120 2 571
Besøk på nettkirken 108 474 120 918 149 210

NETTKIRKEN

En kirke uten dørterskler 
Nettkirken – åpen for alle – alltid

Sjømannskirkens medarbeidere Ole Dagfinn Sky (t.v) og Morten Høst 
har flere ganger møtt besetningen på Siem Pilot i Middelhavet.

Siden 1999 har Nettkirken vært åpen for alle – alltid. Utviklin-
gen av behovet har ligget i tilgjengelighet på chat og tjenesten 
har derfor i langt større grad dreiet seg mot denne type tilg-
jengelighet. I oktober 2016 ble «Dagens betraktning» foreløpig 
lagt ned slik at Nettkirken på sikt kan bruke mer av sine res-
surser til chat og besvarelser på e-post. Tallene på besvarelser 
har gått ned, men det skyldes nok ikke at det er mindre behov. 

Deler av året har det vært jobbet aktivt med et utvidet samar-
beid med Den norske kirke hvor flere prester i Norge påtar seg 
tjeneste som chatte-prester. 

«Tematikk som selvmordstanker, ensomhet, omsorgssvikt og 
voldtektsproblematikk er gjengangere, men også spørsmål om fad-
derskap, kirkens tro, tilgivelse, Guds nærvær, og aktuelle debatterte 

emner går igjen» 
                    – Pernille Astrup, nettprest.
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2014 2015 2016
Antall  møtte 28 046 30 109 34 750

AMBULERENDE TJENESTER

sjøMannsprester - oFFshore
Etter ønske fra oljenæringen, betjener Sjømannskirken 
oljeinstallasjonene på norsk kontinentalsokkel. Syv 
sjømannsprester har som hovedoppgave å besøke 
installasjonene, og i 2016 møtte man over 34000 arbeidere. 
Det er fortsatt store endringer i denne bransjen og 
sjømannsprestene opplever ofte at usikkerheten om egen 
arbeidsplass er utgangpunkt for samtalene. 

«Oppsigelser, permitteringer og usikkerhet knyttet til egen 
arbeidssituasjon og fremtiden preger hverdagen til de fleste vi 

møter. Det preger også svært mange samtaler i kaffepauser om 
bord, og blir ofte innsteget til personlige samtaler» 
– Hans-Jørgen Svartvasmo, sjømannsprest offshore

Gjennom året har Sjømannsprestene offshore vært med 
i oppfølgingen av flere større og mindre hendelser hvor 
offshorearbeidere har vært rammet. Den største av disse var 
helikopterulykken på Turøy hvor de bidro med oppfølging 
ute på plattformer og på pårørendesenteret på land. Denne 
ulykken har preget sjømannsprestene dette året og vist hvor 
sårbar tjenesten er med tanke på deres stadige reiser til og 
fra ulike plattformer. 

Sjømannskirken er i utgangspunktet en oppsøkende kirke som alltid møter mennesker på bortebane. Mye av virksomheten 
er knyttet til sjømannskirker hvor man skaper et hjem hjemmefra. Men parallelt med dette har organisasjonen en 
verdensomspennende ambulerende virksomhet. 20 sjømannsprester reiser for å møte nordmenn der de bor eller 
oppholder seg, de møter studenter, fastboende, expats og offshoremedarbeidere, og de reiser på alle kontinent og på norsk 
kontinentalsokkel. Noen av sjømannsprestene gjør sin tjeneste med base og bosted i utlandet, og andre med base i Norge. 

Sjømannsprest offshore Gunnar Mathisen besøker en plattform.

Sjømannsprest for studenter, Elisa Stokka med vaffeljern i kofferten.
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sjøMannsprester For studenter

Sjømannsprest Hilde Sirnes møter studenter i Riga, Latvia.

2014 2015 2016
Antall møtte 22 358 14 463 24 906

aMBulerende sjøMannsprester

Ambulerende sjømannsprest Knut Lyngseth i Kongo.

2014 2015 2016
Antall møtte 8 766 7 357 10 137

I en verden hvor nordmenn stadig flytter og bosetter 
seg på nye steder, er det nødvendig at de ambulerende 
sjømannsprestene stadig er på leit etter hvor nordmenn er. 

I samarbeid med utenrikstjenesten, bedrifter og andre 
samarbeidspartnere planlegges og gjennomføres besøk 
til større og mindre norske grupper og til enkeltpersoner. 
Ambulerende sjømannsprester reiser primært i Sør-
Amerika, Afrika og Asia. De går mye på besøk til bedrifter, til 
enkeltpersoner og har også ansvaret for å besøke nordmenn 
som sitter fengslet i disse delene av verden. Oppfølging 
av nettkonfirmanter, samt foredrag for norsk næringsliv, 
skoler og utenrikstjenesten er også noen av oppgavene. De 
ambulerende sjømannsprestene er en grunnleggende del av 
organisasjonens verdensvide beredskapstjeneste. 
I 2016 ble det etablert en ambulerende virksomhet på 
Filippinene med en fast bosatt sjømannsprest. «Tjenesten er meningsfull, ikke minst på grunn av de mange 

sosialsakene der vi kan være med å gjøre en forskjell.» 
– Espen Feilberg Jacobsen, sjømannsprest på Filippinene 

«Studentprestetjenesten i Sjømannskirken er utrolig viktig for våre 
unge studenter i utlandet. Vi gir mange en trygghet i de kanskje 

aller viktigste etableringsårene i livet, og vi gir støtte til selvfølelse 
og egenverd. Gleden ved å være an ambulerende, åpen, raus og 
livsglad kirke, og samtidig få være en fortrolig samtalepartner for 

mange, gjør denne tjenesten veldig meningsfull.» 
– Hilde Sirnes, sjømannsprest for studenter i Øst-Europa

Dette oppsummerer hva Sjømannskirken ønsker og oppnår 
gjennom fem sjømannsprester som har sin hovedoppgave 
i å møte norske studenter i utlandet. På tross av at noen 
områder opplever nedgang i antall studenter så er behovet 
for og tilliten til prestene høy. I samarbeid med ANSA og 
utenrikstjenesten gjør de et viktig arbeid i møte med en 
ressurssterk, men også sårbar gruppe unge nordmenn 
i utlandet. Tjenesten består av en prest i Australia/New 
Zealand, en med ansvar for Nord-Amerika og tre i Europa, 
som utfører jevnlige besøk til studenter, mye samtaler, 

medmenneskelig omsorg og praktisk hjelp. I dette ligger ofte 
krevende problemstillinger knyttet til overgrep, rus, psykiatri, 
angst og økonomiske problemer.  
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2014 2015 2016
Antall arrangement 450 540 437
Antall møtte 47 874 44 054 41 987
Antall frivillighetsoppdrag 857 1 388 1 476

Antall medlemmer i Sjømannskirken 2 477 3 215 3 211

norgesarBeidet

Sjømannskirken skal være et godt sted å bruke sitt 
engasjement. Rekruttering, opplæring og oppfølgning er noe 
vi jobber mye med. Sjømannskirken inviterer til medeierskap 
og medarbeiderskap for Sjømannskirkens sak. Frivillig 
engasjement er derfor ikke bare et supplement, men gir 
uttrykk for noe av Sjømannskirkens egenart og selvforståelse. 
Sjømannskirkens har vært en dugnadsbevegelse fra dag én, 
og den ville heller ikke i dag nådd sine mål uten innsatsen fra 
de frivillige. 

Frivillige er involvert i mange ulike funksjoner. Ved 
sjømannskirkene inngår frivillige i vaktplaner på leseværelse 
eller bidrar med sin faglige kompetanse. I 2016 ble det utført 

68 570 frivillige arbeidstimer ved sjømannskirkene. Det 
blir også lagt ned flere frivillige arbeidstimer som ikke blir 
underlagt registrering. 

Ved alle sjømannskirker bidrar frivillige med sin 
lokalkunnskap og kompetanse gjennom verv i kirkeråd eller 
kirkestyrer. Kirkeråd og kirkestyret har etter organisasjonens 
grunnregler oppgaven med å sikre lokal kompetanse og 
kontaktflate til beste for den enkelte sjømannskirke, med 
særlig henblikk på økonomiske, bygningsmessige og juridiske 
spørsmål. Det er god grunn til å rette en særlig takk for 
innsatsen til alle dem som bruker av sin tid og sine krefter i 
dette viktige arbeidet i Sjømannskirken.

FrivillighetsarBeid i utlandet

2014 2015 2016
Antall (frivillighet) 17 284 17 409 18 230

Timer (årsverk i utearbeid) 68 287 (36,3) 68 112 (36,2) 68 570 (36,4)
Antall (frivillighet) = antall ganger en frivillig har gjort tjeneste.

* Et årsverk i utearbeidet: 47 uker x 40 timer = 1880 timer.

FRIVILLIGHET

I Norge jobber en seksjon med å skape rom for hjertevarmt 
engasjement for Sjømannskirken, og bevisstgjøre 
menighetene i Norge på at Sjømannskirken er en del 
av deres eget arbeid. Norgesarbeidets målsetting er å 
forankre Sjømannskirkens virksomhet gjennom kjennskap, 
engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling. Seksjonen 
driver oppsøkende arbeid med sikte på å oppnå og styrke 

tilhørigheten til Sjømannskirken på ulike arenaer. I 2016 har 
Norgesarbeidet hatt nesten 42 000 møter med mennesker 
ulike steder i landet. Mye av driften til Norgesarbeidet er 
tuftet på frivillighet. Nærmere 1500 frivillighetsoppdrag ble 
utført i 2016. Det finnes i dag 231 foreninger i Norge.

– Jeg får utvilsomt mer enn jeg gir! sier Reidun Meek. Hun er 
frivillig ved Sjømannskirken i Torrevieja.
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Besøk 1 625
Oppsøkende 230
Gudstjeneste 55
Sosialsak 1

Økumenisk gudstjeneste 540
Øvrige arrangement 120
Oppsøkende 200

Antall møter med nordmenn og svensker under OL i Rio Paralympics

ØKUMENISK ARBEID

Utenlandssjef Asbjørn Vilkensen på OL-sykkelen langs 
Copacabana Beach under OL i Brasil.

Hovedstyret har vedtatt at Sjømannskirken skal videreføre 
arbeidet med tilstedeværelse under OL. Sjømannskirken var 
til stede med egen OL-kirke under OL og Paralympics i Rio 
de Janeiro. I samarbeid med Svenska Kyrkan ble OL-kaféen 
det norske og svenske møtestedet under sommerlekene. 
For første gang hadde vi en egen OL-sykkel som var med å 

skape oppmerksomhet på strandpromenaden de 16 dagene 
leken varte. Under OL besøkte både kronprins Haakon og 
kulturminister Linda Hofstad Helleland Sjømannskirken i Rio, 
og Barne- og likestillingsminister Solveig Horne var på besøk 
under Paralympics. 

Det er i det daglige at Sjømannskirken utøver sitt økumeniske 
engasjement. «Brobygger» har vært en av organisasjonens 
verdier og på det praktiske plan har denne verdien vært 
utlevd gjennom større og mindre kontakt med kirker og 
kirkesamfunn i nærmiljøet. Mange steder får dette utslag i et 
tett og nært samarbeid med de øvrige nordiske lands uten-
landskirker, lån og leie av lokaler til gudstjenester og andre 
arrangement, deltagelse i felleskirkelige markeringer, invol-
vering i ICMA, Mission to Seafarers, og andre fellesskap som 
jobber overfor sjøfolk, og i å være inkludert i lokale preste-

OL-KIRKEN

fellesskap på tvers av de ulike kirkesamfunn. Det uttrykkes 
også i rapportene fra sjømannskirkene at Sjømannskirken er 
et økumenisk fellesskap med besøkende fra bredden i norsk 
kirkevirkelighet. 

«Vi har hatt jevnlige byvandringer for norske skoleelever som 
besøker Geneve. Byvandringen går under navnet «I Calvins fot-
spor» og fokuserer på reformasjonen i Geneve, og spesielt Calvin. 
Vandringen ender opp i den reformerte katedralen i gamlebyen.» 

- Lena Rebekka Risnes, sjømannsprest i Sveits 
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Sjømannskirken skal være et sted hvor det er godt 
å bruke sin tid, sine krefter og sitt engasjement 
som ansatt og frivillig.

HR – MENNESKELIGE RESSURSER

ADMINISTRASJON

HR-avdelingen skal legge til rette for at medarbeidere skal kunne bruke sitt engasjement på en meningsfull måte og samtidig 
oppleve vekst, læring og utvikling. Å rekruttere og beholde medarbeidere gjennom å skape gode rammeverk og gi riktig 
oppfølging gjennom tjenesten, har vært og er viktig for organisasjonen.

MedarBeiderne – sjøMannskirkens viktigste ressurs

2014 2015 2016
Stillinger Stillinger Antall Søkere Stillinger Antall søkere Stillinger Antall søkere
Administrasjonen 7 457 4 317 2 35
Operativt arbeid i Norge 1 42 1 1 0 0
I utlandet 
(minus ettåringer)

25 447 24 422 17 365

Ettåringer 6 56 7 53 5 30
Prester 14 105 14 117 8 44
Leke (minus ettåringer) 11 342 10 305 9 321
TOTALT 64 1 449 60 1 215 41 795

Diakonal medarbeider Magnus Beksrud ved Sjømannskirken i Los 
Angeles, pakker ut etter møte med studenter. Foto: Knut Egil Wang.

rekruttering
I 2016 ble det gjennomført 41 rekrutteringer med til sammen 795 søkere på søkerlistene. Det var gjennomsnittlig seks søkere 
til hver prestestilling og 36 søkere til hver av de øvrige stillingene. 
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 AVDELING 2014 2015 2016
Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte

Administrasjonen 34 35 33 34 32 33
Operativt arbeid i Norge 10 11 9 9 9 9
Ansatte i utlandet* 142 164 138 159 133 157
Vinterprester og vinterassistenter 19 86 28 91 19 87
Lokalt ansatte 36 59 37 63 38 62
TOTALT 241 355 245 356 231 349

BeManning

raMMeverk
I 2016 har vi jobbet internt med å skape gode, forutsigbare og trygge rammer for de ansatte. Vi er godt i gang med å 
gjennomgå og forbedre personalhåndboken sammen med de tillitsvalgte. Lønnsmessig har vi også gjort noen grep i det 
operative arbeidet: I de lokale lønnsforhandlingene ble nivået på sjømannsprester – daglige ledere og kapellaner løftet. I 
tillegg ble organisasjonens laveste trinn løftet.

turnover 
Gjennomsnittlig tjenestetid i Sjømannskirken er 4,4 år (2016). Ved høy turnover er faren stor for at vi mister kontinuitet og 
langsiktighet, viktig kompetanse og sterke nettverk. Vi jobber systematisk for å skape rammer som gjør at medarbeiderne 
våre ønsker å stå lenger i tjenesten.

arBeidsMiljø og sykeFravær
Det ble i 2016 gjennomført HMS-vernerunde i hele organisasjonen. Sykefraværet er lavt, med enkelte langvarige fravær. Vi har 
for 2016 registrert et samlet sykefravær på 2,5 prosent.

arBeidsveiledning (aBv)
Sjømannskirken tilbyr arbeidsveiledning i hovedsak til medarbeidere i vigslede stillinger og daglige ledere. Vi har et team 
bestående av interne og eksterne veiledere, og høsten 2016 har det vært jobbet med rekruttering av nye veiledere.

praktikantordning
I 2016 ble ettåringsordningen avviklet, og erstattet av praktikanter. Med praktikantprogrammet ønsker Sjømannskirken å 
skape engasjement for kirkelig medarbeiderskap. Gjennom opplæringen vil vi gi unge frivillige en faglig ballast de kan ha nytte 
av i sjømannskirkens tjeneste, men også i menighetssammenheng i Norge etter praktikantoppholdet.
Sjømannskirken har i år fem praktikanter som deltar i et opplæringsløp og som har praksis ved en sjømannskirke. Gjennom 
dette programmet får de blant annet delta på «god å snakke med»-kurs gjennom Kirkens SOS, de skal hospitere ved 
Sjømannskirken i Torrevieja der de jobber med barn og unge, de er ledere på en av Sjømannskirkens konfirmantleirer i tillegg 
til at de deltar på det ordinære arbeidermøtet og innføringskurset. 

Ved utgangen av 2016 var det ansatt 102 kvinner og 97 menn i Sjømannskirken (inkl. ektefellestillingene). 62 av de ansatte er 
teologer, 22 av teologene er kvinner. Ved utgangen av 2016 var det 29 daglige ledere i utearbeidet, 8 av disse var kvinner.

*inkl. ektefelleansatte, praktikanter og ambulerende tjenester.
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Sjømannskirken skal ha bærekraftig økonomi 
som gir forutsigbare økonomiske rammebetingels-
er, fleksibilitet og handlingsrom.

Markedsarbeidet skal bidra til at Sjømannskirken 
har god nok økonomi til å virkeliggjøre 
organisasjonens visjon og målsettinger gjennom 
diakonalt arbeid og meningsfulle møter blant 
nordmenn i utlandet.

ØKONOMI MARKED

Året vi har lagt bak oss har vært et år der vi har brukt mye 
energi på kartlegging og gjennomgang av virksomheten på 
ulike nivå, samt at det er sendt ut tydelige signaler på at vi 
er i en tidsepoke der vi må ha fokus på å redusere kostnader. 
Våre langtids-prognoser sier oss at dette vil fortsette en god 
stund fremover. Inntektene har samlet sett svart til våre 
forventinger, om dog med noen forskyvninger mellom de 
ulike inntektspostene. 

På kostnadssiden ser vi at vi gjennom våre medarbeidere 
har lykkes i å redusere kostnadene kraftig. Dette viser seg 
gjennom reduserte kostnader mot budsjett og tilsvarende 
perioder tidligere. Vi har samtidig hatt drahjelp av en del 
eksterne faktorer som Sjømannskirken ikke styrer over som 
blant annet skatt betalt i utlandet.

resultat
Det økonomiske resultat for Sjømannskirkens morselskap er 
positivt med 10,6 mill. kroner. Driftsresultatet er positivt med 
10,2 mill kroner. Momskompensasjonsordningen for frivillige 
organisasjoner tilbakeførte 5,5 mill. kroner til virksomheten. 
I tillegg er det inntektsført redusert pensjonsforpliktelse med 
2,2 mill kroner. Sammen med lavere lønnskostnader, lavere 
tilskudd til kirkene ute og lavere skattebyrde i utlandet enn 
forventet gir dette et svært godt resultat for 2016. Samlet sett 
har inntektsnivået stagnert og kostnadene sunket kraftig i 
2016. 

I lys av de skyer vi ser på horisonten gleder vi oss over et godt 
resultat som gir nødvendig handlingsrom inn i en spennende 
og krevende tid.

resultat
Markedsavdelingen omsatte i 2016 for 65,1 millioner kroner i 
Norge. Av disse ble 44,6 millioner samlet inn i privatmarkedet 
og 20,5 millioner i næringslivsmarkedet. Avdelingen leverte 
et bruttoaktivitetsbidrag på 39,1 millioner kroner. Det kan i 
tillegg  tilføres 1,2 mill kroner i momsrefusjon som kan føres 
tilbake til markedsaktivitetskostnader i 2015. Bruttobidraget 
for markedsavdelingen og «Hjem» kan således leses som 40,3 
mill kroner.

utvikling og Muligheter
I privatmarkedet svekkes adressetilfanget for postale 
utsendelser og telefonsalg årlig. Vi får økt konkurranse 
om giveradresser, svekket giverrespons og økte kostnader 
for våre giverhenvendelser. De store gaveinntektene 
kommer fremdeles fra telefonsalg, brevlige utsendelser og 
givertjeneste. Samtidig posisjonerer innsamlingsaktørene 
seg stadig mer i det digitale fundraisingsmarkedet med tanke 
på økte, fremtidige gaveinntekter der.

Markedsavdelingen har dette året lansert fast givertjeneste 
på internett, nettgave og Vipps på våre stasjoner. Resultat så 
langt er ca. 190 nye faste givere lokalt ved kirkene og samlede 
nett-inntekter i 2016 på drøye 500 000 kroner. Marked privat 
satser også målrettet kompetanseutvikling innen digital 
markedsføring. 

For næringslivsmarkedet merkes økonomiske konjunkturer 
godt. Spesielt rigg og offshore sektoren strever, og flere 
av våre samarbeidspartnere har redusert sine bidrag til 
Sjømannskirken i år. Annonsesalget i næringslivsmarkedet er 
også redusert i perioden.

Sjømannskirkens inntekter kommer blant annet fra 
gaver gitt i forbindelse med brevlige utsendelser.
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Sjømannskirkens virksomhet skal være kjent i 
største delen av befolkningen.  
Vi skal kommunisere en relevant og mangfoldig 
Sjømannskirke slik at flere vil bruke og støtte oss.

Sjømannskirken skal ligge i front på utnyttelse av 
IT som effektiviserings- og kommunikasjonsver-
ktøy for å gi flere mennesker mot til tro, håp og 
engasjement. IT skal bidra til å binde sammen 
vår verdensvide organisasjon, og vi skal bistå med 
rask og kompetent datasupport. 

KOMMUNIKASJON IT

alle kjenner sjøMannskirken
Tidligere Ipsos-målinger viser at 98 prosent av det norske 
folk kjenner til Sjømannskirken. I 2016 har vi gjennomført 
«Profilundersøkelsen norske etater og organisasjoner». 62 
prosent oppgir at de har et meget eller ganske godt inntrykk 
av Sjømannskirken (+3 prosent). Vi er på 12. plass blant norske 
ideelle organisasjoner. 

digitale kanaler
Sjømannskirkens nye nettsider ble lansert i september. Høsten 
2016 ble den digitale strategien vedtatt. Det ble opprettet en 
egen sosiale medier-redaksjon og en nettredaksjon. Video 
har vært et satsningsområde og vi hadde over 1,4 millioner 
visninger på videoer i sosiale medier. Dette er en stor økning 
sammenlignet med 2015. Desember-kampanjen «Et hjem 
ute», i samarbeid med markedsavdelingen, genererte også økt 
trafikk til våre nettsider.

Magasinet hjeM
Sjømannskirkens tradisjonsrike magasin kom ut sju ganger 
i 2016 i et opplag på 43 500 i snitt. I 2016 fortsatte arbeidet 
med å gjøre deler av HJEM tilgjengelig også digitalt for å gi 
en bedre leseropplevelse. Det ble også gjennomført en større 
leserundersøkelse via Questback, hvor blant annet 72 prosent 
mente HJEM var nødvendig for å holde seg orientert om 
Sjømannskirken.

MedieoMtale
Daglig står det noe om Sjømannskirken i norske medier, 
totalt 1450 presseklipp i 2016 (289 færre enn i 2015). Saker 
der Sjømannskirken var særlig synlig, var i forbindelse med 
terrorangrepet i Brussel, helikopterulykken utenfor Turøy, 
nedleggelse av virksomheten i New Orleans, økningen i 
antall krevende sosialsaker i Spania og Thailand, samt 
nattevandrerprosjektet i Ayia Napa og på Mallorca. Majoriteten 
av oppslagene omtaler Sjømannskirken positivt eller nøytralt. 
Kun 3 prosent av sakene er registrert som «svakt negativ». 

sikkerhet
Fra og med høsten 2015 har vi intensivert opplæring av 
ansatte om sikkerhetstrusler som finnes i e-poster og på 
nett. I 2016 har vi sett en halvering av tilfeller der en ansatt 
har blitt lurt, og ser en sammenheng med opplæringen som 
er gitt. Avvik dokumenteres i tråd med internkontrollrutiner, 
og det er ikke tapt data av betydning i 2016. Vi konstaterer at 
rutiner og tiltak har fungert tilfredsstillende gjennom 2016. 

weButvikling
I forbindelse med at det er utviklet nye nettsider på 
sjomannskirken.no er det også gjort tekniske oppgraderinger 
som gjør sidene både raskere og sikrere. Sidene skal nå 
gjenopprette seg selv innen kort tid hvis de blir manipulert. Vi 
vil fortsatt prioritere arbeidet med å lage IT-løsninger på nett 
som tilrettelegger for innsamlingsarbeidet ute og hjemme.

support
IT er opptatt av å levere support så raskt som mulig og med 
høy kvalitet. Dette er vårt aller viktigste bidrag for at våre 
medarbeidere skal få gjort jobben effektivt.
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Gjennom året 2016 har det vært arbeidet med en 
overordnet strategi for Sjømannskirken for perioden 
2017-2020 og dessuten med organisatoriske endringer 
som følge av dette.

I arbeidet med strategien har ansatte vært invitert til å 
kommentere og gi innspill. Den har også vært drøftet i 
generalforsamlingen før hovedstyret gjorde sitt endelige 
vedtak 9. desember. I arbeidet med organisasjonsendringene 
ble tillitsvalgte orientert om prosessen og konsultert før 
endelig konklusjon. Tillitsvalgte har også vært involvert i 
arbeidet med rekruttering av medarbeidere.

Én utenlandsavdeling
Sjømannskirkens utadrettede arbeid har vært organisert 
i linje gjennom de tre utenlandssjefene. Fra 2017 er dette 
endret ved at det er etablert én utenlandsavdeling som 
skal ha den overordnede operative ledelse av arbeidet 
ved sjømannskirker og ambulerende tjenester.  Til denne 
avdelingen er også lagt beredskap, marked næringsliv og 
dessuten en egen funksjon med ansvar for å styrke inntjening 
blant brukere ved kirkene ute i verden.

ny koMMunikasjonsavdeling
Den andre endringen som er gjort er etableringen av en 
ny kommunikasjonsavdeling.  Det viktige arbeidet som 
både markedsavdeling, kommunikasjonsavdeling og 
Norgesarbeidet har utført til beste for Sjømannskirken skal 
nå videreføres i én ny avdeling. Hver på sin måte gjør disse 
arbeidsområdene Sjømannskirken kjent, men utfra ulike 
målsettinger 

• Videreføre og utvikle inntektsskapende arbeid i 
privatmarkedet i Norge.

• Videreføre og utvikle arbeidet med å bygge omdømme og 
gjøre Sjømannskirken kjent.

• Videreføre og utvikle arbeide med frivillighet, 
organisasjonsdemokrati og kontakt til menigheter. 

Den nye organiseringen skiller bedre mellom daglig operativ 
ledelse og langsiktig strategisk ledelse av Sjømannskirken 
på overordnet nivå. Den styrker også samarbeid og 
koordinering. 

STRATEGI OG ORGANISASJON

strategi 2017-2020

Sjømannskirken – norsk kirke i utlandet, er en 
selvstendig og frivillig organisasjon. Kirken møter 
nordmenn i utlandet og skaper sosiale og kulturelle 
møtesteder der folk er. 

Sjømannskirken finnes på alle kontinent, på norsk 
kontinentalsokkel, og har spesialkompetanse på 
kriseberedskap. Virksomheten består av sjømannskirker, 
nettkirke, sjømannsprester offshore, sjømannsprester 
for studenter og ambulerende sjømannsprester. Arbeidet 
er forankret i Norge gjennom givertjeneste, forbønn og 
møtesteder.

Visjon
Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en 
tjenende kirke i verdens hverdag.

Hovedmål
Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og 
engasjement.

Målgrupper
Sjømannskirken er til for nordmenn som for kortere 
eller lengre tid bor eller oppholder seg i utlandet, for 
sjøfolk og de som arbeider på norsk kontinentalsokkel. 
Organisasjonen henvender seg også til andre nordiske 
borgere.  Når Sjømannskirken i beredskapsarbeidet for 
nordmenn og norsk næringsliv møter mennesker av andre 
nasjonaliteter, bistår vi også disse.

Verdier
• Tilhørighet
• Respekt
• Trygghet

Hva vi vil være?

En livsnær kirke

som skaper rom for tro og samfunnsengasjement.

En oppsøkende kirke
som møter mennesker der de er.

En omsorgsfull kirke
som bidrar til livsmestring og bekrefter menneskets 
uendelige verdi.
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HOVEDSTYRETS ARBEID

Styreleder Jørn-Henning Theis.

Sjømannskirkens hovedstyre har hatt fem møter og 
behandlet 86 saker. Til hovedstyrets møte i april var biskop 
Halvor Nordhaug invitert til å være med for å samtale om 
aktuelle sider ved biskopens tilsyn med Sjømannskirken.

Hovedstyret har gjennom året flere ganger behandlet 
spørsmål knyttet til nedleggelsen av Sjømannskirken 
i New Orleans. En lokal gruppe i New Orleans meldte 
før sommeren interesse for å overta virksomheten. Det 
har vært ført forhandlinger og juridisk kompetanse har 
kvalitetssikret avtalen om virksomhetsoverdragelse og 
etablering av Scandinavian Jazz Church and Cultural Center 
in New Orleans. Sjømannskirken i Houston kommer til å ta 
ansvar for noen norske gudstjenester i løpet av året. Den 
endelige overdragelsen skjedde på begynnelsen av 2017. 
Med det er 111 års Sjømannskirkehistorie med permanent 
tilstedeværelse i New Orleans avsluttet.

Hovedstyret har bevilget penger til oppussing av lokaler 
på Tenerife og til kjøp av tomt i Pattaya. Dessuten har 
hovedstyret drøftet tema knyttet til endringen av relasjonen 
mellom Den norske kirke og staten. Hovedstyret har også 
en stadig oppmerksomhet mot Sjømannskirkens samlede 
økonomi.

Gjennom året har hovedstyret arbeidet med den nye 
overordnede strategien for Sjømannskirken for perioden 

2017-2020. Endelig vedtak ble fattet i hovedstyrets møte i 
desember. Styret har også vedtatt en endret organisering av 
Sjømannskirkens administrasjon i Bergen.

Sjømannskirkens 25. generalforsamling ble avholdt på Hotell 
Scandic Bergen City fra 17. til 19. juni. Generalforsamlingen 
drøftet bl.a. Sjømannskirkens strategi og i løpet av samlingen 
markerte man også 25 år for kurs med PIO - Pårørende 
informasjon og omsorg. 

Hovedstyret består av følgende medlemmer

• Jørn-Henning Theis, leder av HS
• Kjell Nordstokke, leder av HS frem til valget i juni 2016
• Marit Halvorsen Hougsnæs, nestleder i HS
• Knut Harald Ulland, medlem i HS
• Rigmor Aaserud, medlem i HS
• Idun Strøm Sefland, medlem i HS
• Karl Johnny Hersvik, medlem i HS
• Gunnar Mathisen, medlem i HS frem til valget i juni 2016
• Sølvi Madsen, medlem i HS frem til valget i juni 2016
• Astrid Linnea S. Boman, 1 varamedlem frem til valget i 

juni 2016
• Pål Kristian Balstad, medlem i HS
• Martin Alvsvåg, medlem i HS
• Helge Aarseth, 1. varamedlem i HS
• Idar Magne Holme, varamedlem i HS
• Carl-Ove Fæster, varamedlem i HS
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VEIEN VIDERE

Sjømannskirkens visjon om å være kirke i verdens 
hverdag og målet om å gi mennesker mot til tro, håp og 
engasjement skal oppnås gjennom å være en livsnær, 
oppsøkende og omsorgsfull kirke. Det er Sjømannskirkens 
tre kjennetegn som gir felles retning i mangfoldet. 

For perioden 2017-2020 har Sjømannskirken definert seks 
fokusområder: 

Barn og unge
Sjømannskirken skaper rom for tro og livsutfoldelse for barn 
og unge som oppholder seg i utlandet, gjennom et godt møte 
med Kirken. De får medvirke og oppleve at Sjømannskirken 
utgjør en positiv forskjell i deres utenlandsopphold.

Frivillighet
Sjømannskirken utfordrer til engasjement og er et godt sted å 
være frivillig.

oppsøkende
Sjømannskirken har et relevant oppsøkende arbeid og en 
beredskap som er tilpasset målgruppenes behov.

enhetlig koMMunikasjon
Sjømannskirken har en god kommunikasjon med målgrup-
pene ved å være:

• Tydelig – skaper et riktig bilde av Sjømannskirkens 
mangfoldige virksomhet.

• Gjenkjennelig – har et enhetlig uttrykk uavhengig av 
avsender.

• Kvalitetsbevisst – har et verdibasert kommunikasjons-
budskap.

personalutvikling
Sjømannskirken har engasjerte, kompetente og stolte medar-
beidere og er:

• Attraktiv - rekrutterer og beholder medarbeidere
• Ivaretakende – et godt arbeidsmiljø
• Utviklende – en lærende organisasjon

økonoMisk utvikling
Sjømannskirken har en bærekraftig økonomi som gir forutsig-
barhet og handlingsrom ved økt inntjening og aktiv kost-
nadsstyring.

Barn og unge er et av fokusområdene i den nye strategien. 
Dette bildet er fra småbarnstreff ved Sjømannskirken i Paris.
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INNHOLD

SJØMANNSKIRKENS STRATEGI

Sjømannskirken vil være en livsnær, oppsøkende 
og omsorgsfull kirke for nordmenn i utlandet.

En oppsøkende kirke

Innledning

En livsnær kirke

Økonomi

En omsorgsfull kirke

Hovedstyrets arbeid

Veien videre

6

8

4

10

3

10

11

Visjon
Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en 
tjenende kirke i verdens hverdag.

Hovedmål
Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og 
engasjement.

Våre fokusområder
• Barn og unge
• Frivillighet
• Oppsøkende arbeid
• Enhetlig kommunikasjon
• Personalutvikling
• Økonomisk utvikling

Våre verdier
• Tilhørighet
• Respekt
• Trygghet

Hva vi vil være
En livsnær kirke
som skaper rom for tro og samfunnsengasjement.

En oppsøkende kirke
som møter mennesker der de er.

En omsorgsfull kirke
som bidrar til livsmestring og bekrefter menneskets 
uendelige verdi.
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Sjømannskirkens skal fremme Guds rike ved å være en 
tjenende kirke i verdens hverdag. Fra 2017 startet en ny 
strategiperiode på veien mot visjonen. Den nye 
strategien har fått prege arbeidet i hele organisasjonen, 
og også årsmeldingen er bygd opp rundt strategiens 
hovedmål og ambisjoner om hva vi ønsker skal 
kjennetegne Sjømannskirken.

I en årsmelding settes fokus raskt på resultater som kan 
måles i tall. De samlede tallene for Sjømannskirken viser en 
nedadgående trend på flere målområder, som antall møtte, 
konfirmerte og skipsbesøk. Utviklingen er likevel ikke så 
entydig som tallene kan tyde på. Ved flere kirker opplever vi 
vekst både i antall møtte og kirkelige handlinger. 

Årsakene til nedgangen i de samlede tallene er sammensatte. 
Færre skipsanløp i Europa, færre nordmenn på norske skip 
og lavere utenlandsaktivitet i olje- og gassindustrien gir 
et mindre potensiale for møter med mennesker. Perioder 
med ledige stillinger på flere sjømannskirker, nedlegging av 
kirken i New Orleans, færre felles aktiviteter med Svenska 
kyrkan og lavere bemanning enkelte steder bidrar til færre 
gjennomførte møter. Det er derfor gledelig å se en økning i 
antallet timer frivillig innsats i Sjømannskirken. 

Frivillighet er ett av fokusområdene for strategiperioden. 
Det handler om mennesker som er villige til å gi av tid og 
engasjement, holdninger hos ansatte og gode strukturer 
som legger til rette for det arbeidet de frivillige tilbyr. 
Derfor har frivillighet vært tema på de fire regionale 
medarbeidersamlingene for ansatte rundt om i verden. 

Vi har utarbeidet en ti-punkts frivillighetsplakat som peker på 
grunnleggende verdier, holdninger, handlinger og praktiske 
ordninger. På medarbeidersamlingene fikk vi hjelp til å utvide 
vår forståelse av hvem som er en frivillig. Enhver som utøver 
tjenester på vegne av Sjømannskirken, men også alle de som 
legger til rette for at Sjømannskirkens medarbeidere får gjøre 
sin tjeneste kan regnes som frivillige.

Frivillig tjeneste er en bærebjelke i Sjømannskirken. Den 
bekrefter et felles eierskap. Den gjør at vi kommer nær 
menneskers liv fordi alle bringer sine liv inn i fellesskapet. 
Vi har brukt året til å bekrefte og å bevisstgjøre dette, for at 
Sjømannskirken hver dag og på alle steder skal leve etter 
dette.

Christian Stahr er en av mange frivillige i Sjømannskirken. Her forbereder han til lunsj i Sjømannskirken i New York.

Frivillighet er ett av fokusområdene. Derfor har 
det vært tema på alle medarbeidersamlingene for 
ansatte rundt om i verden. 

INNLEDNING
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EN LIVSNÆR KIRKE
Det var sjøfolkene som lærte oss å være kirke. I møte med 
sjøfolk måtte sjømannsprestene lære seg å ha en åpen og 
lyttende holdning. Bare slik kunne sjømennene fullt og helt 
være seg selv, og bare slik kunne ærlighet og åpenhet oppstå 
i møte mellom sjømannspresten og sjømannen. 

Dette har vært utgangspunkt for Sjømannskirkens 
selvforståelse i over 150 år, og fremdeles søker vi å etablere 
en ærlig og åpen relasjon i møter med nordmenn verden 
over. Gjennom en slik tilnærming kommer vi mennesker 
nærmere inn på livet. Det kan skape større rom for tro hos 
den enkelte. Vi håper en slik lyttende og åpen holdning 
bidrar til at den enkelte sjømannskirke får et engasjement 
for det lokale samfunnet den opererer i. Det kan være i kraft 
av å hjelpe hjemløse til å få en seng i kirken i London, å 
dele kirkeofferet med nabokirkens arbeid overfor de lokalt 
trengende i Houston, eller å bidra til driften av et lokalt 
barnehjem i Pattaya. 

Møter Mennesker der de er
Sjømannskirken ønsker å møte alle mennesker, uansett 
livssituasjon, på deres egne premisser. Møtene forekommer 
derfor på mange arenaer. Det kan være møter med sjømenn 
på et skip, møter rundt kafebordet i sjømannskirken eller 
hjemme hos den enkelte.  Det kan være større møtepunkt 
som en gudstjeneste, et trosopplæringstiltak eller andre 
type arrangement. Det kan også være møter på nett med en 
Nettprest, eller på en sjømannskirkegudstjeneste hjemme 
i Norge. Uansett hvem vi møter, eller hvilken arena dette 
skjer på, er vår holdning at mennesket er mye mer enn det vi 
ser. Til sammen hadde Sjømannskirken 650 000 møter med 

mennesker i 2017, en nedgang på vel 50 000 enkeltmøter. 
Nedgangen i antall møtte har ingen enkel forklaring. Noen 
steder øker aktiviteten og antallet møtte, mens den andre 
steder har gått ned. Det er færre båter med nordmenn og 
færre nordmenn ombord på hver båt. Vi har i perioder hatt 
lavere bemanning på enkelte stasjoner, aktiviteten i olje- og 
gassindustrien er redusert flere steder i verden, og i tre kirker 
har vi endret samarbeidsformen med Svenska Kyrkan og med 
det fått færre gudstjenester. I tillegg ble Sjømannskirken i 
New Orleans avviklet i slutten av 2016. Men trenden er tydelig 
og den utfordrer oss.

Gudstjenester oG kirkeliGe handlinGer
Samlingene om gudstjenesten, de kirkelige handlingene, 
trosopplæring, sjelesorg og andre møter som skaper rom 
for tro, er grunnleggende for Sjømannskirken. Vi trenger 
ikke alltid fysiske kirkebygg for å gjennomføre de kirkelige 
handlingene. En minnestund kan finne sted på en plattform 
eller en båt. En gudstjeneste kan arrangeres hjemme hos 
noen, på en ambassade eller på en bar. Nattverdfeiringen 
kan like gjerne skje ved et sykeleie som ved alteret. Dermed 
blir kirkelige handlinger livsnære og tilpasset den enkeltes 
behov. Sammenlignet med 2016 har Sjømannskirken 
arrangert 158 færre gudstjenester, noe som har ført til at seks 
prosent færre deltok på gudstjeneste i 2017. Besøkstallet per 
gudstjeneste holder seg stabilt. Generelt lavere kirkesøkning 
blant nordmenn er en av årsakene til nedgangen i antall 
gudstjenester. Redusert bemanning, nedleggelse av 
Sjømannskirken i New Orleans og det endrede samarbeidet 
med Svenska kyrkan bidro også til at det ble feiret færre 
gudstjenester i 2017. 

2015 2016 2017
Antall møtte totalt 732 963 702 346 650 705
Antall gudstjenester (med nattverd) 1 735 (1 294) 1 692 (1 165) 1 534 (1 161)
Deltakere på gudstjenester 96 581 92 832 87 373
Antall døpte 189 157 126
Antall konfirmanter 216 218 179
Antall vielser/velsignelser 849 798 686
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Sjømannsprest Elisabeth Løvlien holder gudstjeneste i ørkenen i Dubai.

roM for tro
Arbeidet rettet mot barn og unge er et av fokusområdene 
i strategien. Sjømannskirken har utarbeidet en felles plan 
for trosopplæring fra 0-18 år, som alle kirkene arbeider 
etter tilpasset etter det grunnlaget som finnes i deres 
nærmiljø. Utdeling av fire-årsbok, søndagsskole, barnekor, 
tårnagenthelg og Lys våken er blant tiltakene barna kjenner 
igjen hjemmefra. Barne- og ungdomsarbeidet bidrar til at 
barn kan bli bedre kjent med den kristne tro, får oppleve 
felleskap med andre barn og unge i samme situasjon 
og kjenne på tilhørigheten til den norske kulturen. For 
Sjømannskirken varierer det mye fra år til år hvor mange 
de ulike tiltakene er aktuelle for. Vi ser en nedgang i antall 
deltakere på slike tiltak i 2017, men vi opprettholder en 
oppslutning på 46 prosent av potensialet av barn og unge 
rundt våre kirker, noe som er bra. 

økuMenisk arbeid
Sjømannskirken bygger vi bro med andre kirker og 
kirkesamfunn i nærmiljøet vi opererer i. Mange steder 
får dette utslag i et tett og nært samarbeid med de 
øvrige nordiske lands utenlandskirker og med andre 
lokale menigheter. I tillegg er vi inkludert i lokale 
medarbeiderfelleskap på tvers av ulike kirkesamfunn. 

bispevisitas
Biskop Halvor Nordhaug gjennomførte tre visitaser i løpet av 
2017, til sjømannskirkene i Singapore, Pattaya og Stockholm. 
Biskopen var også med på arbeidermøtene både i Østen og i 
Europa og holdt foredrag i forbindelse med Lutherjublieet. 
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Å oppsøke folk på deres hjemmebane 
skaper en spesiell relasjon preget av 
åpenhet, nærhet og ærlighet.

EN OPPSØKENDE KIRKE
Sjømannskirkens grunnlegger, Johan Storjohann, ventet 
ikke på at sjøfolkene skulle komme til ham, men oppsøkte 
dem heller der de var. Et slikt oppsøkende arbeid har våre 
ansatte fortsatt med siden, selv om balansen i målgruppene 
har endret seg. Fortsatt oppsøker vi sjømenn, men den 
oppsøkende tjenesten gjelder også offshore-arbeidere, syke 
og eldre, innsatte i fengsel og andre som ikke har mulighet 
for å komme seg til kirken. Ofte har disse menneskene et 
ekstra behov for å ha en åpen, nær og ærlig samtale med en 
sjelesørger eller en medvandrer. 

Når medarbeidere oppsøker folk i deres egen «stue» gjør 
det ofte noe med kontakten de klarer å etablere med dem 
de møter. De erfarer at det skaper en åpenhet, nærhet og 
ærlighet som ikke alltid oppstår i store forsamlinger. 

Den oppsøkende virksomheten er derfor viktig for 
Sjømannskirken, og drives både fra de faste kirkene og 
gjennom de mobile tjenestene. 

Møter offshore
Sjømannskirken samarbeider med Norsk Olje og Gass om å 
tilby prestetjenester på plattformer og i Supplyflåten. 
Denne bransjen har lenge hatt krevende tider og våre prester 
opplever at deres tilstedeværelse for den enkelte er viktig. 
På plattformene og supplybåtene er sjømannsprestene 
med i det forebyggende arbeidet, og snakker med folk om 
det som opptar dem og fokuserer på mellommenneskelige 
spørsmål som arbeidsmiljø og stressmestring. I tillegg 
har sjømannsprestene offshore en særskilt viktig rolle i 
oppfølgingen etter ulykker og dødsfall. Plattformene besøkes 
vanligvis fire-fem ganger årlig.  

skipsbesøk

Alle sjømannskirkene som ligger i nærheten av en havn 
prioriterer også skipsbesøk. Fordi antallet norske sjøfolk 
lenge har vært dalende, blir det år for år stadig færre av disse 
besøkene. I  2017 var det en betydelig nedgang i antall anløp 
av norske skip til Rotterdam. Samtidig ble bemanningen ved 
Sjømannskirken i Aberdeen, som er en av havnene med flest 
norske anløp, redusert. Antall skipsbesøk og møtte sjøfolk 
gikk derfor ned i 2017 til  9 000 møter med sjøfolk på rundt 
1500 skipsbesøk. 

aMbulerende prester
I en verden hvor nordmenn stadig flytter og bosetter seg på 
nye steder, er det nødvendig å være fleksibel slik at vi kan 
følge nordmenn der de til enhver tid befinner seg. Derfor 
har vi en stab med ambulerende prester som er på steder i 
verden hvor mange nordmenn oppholder seg, men hvor vi 
ikke har fysiske kirkebygg. 

Fem av disse er studentprester og konsentrerer seg i 
hovedsak om å følge opp studenter, som i mange tilfeller 
kan oppleve både stress, usikkerhet og ensomhet. 
Studentprestene opererer i Europa, Nord-Amerika og 
Australia og New Zealand, og de samarbeider tett med ANSA 
og utenrikstjenesten. Til sammen hadde studentprestene 
22 700 møter med studenter i 2017, en nedgang på vel 
2 000 møter, noe som skyldes en periode med ubesatt 
studentpreststilling i USA. 

2015 2016 2017
Skipsbesøk  antall besøk 2 841 2 387 1 532
Skipsbesøk antall møtte 19 899 16 517 9 228
Antall  møter offshore 30 109 34 750 36 875
Antall møter med studenter 14 463 24 906 22 689
Antall møter med ambulerende sjømannsprest 7 357 10 137 7 264
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Sjømannsprest offshore, Annstein Lothe i prat med sikkerhetsleder, Monica Østerhus om bord oljeplattformen Brage i Nordsjøen.

De øvrige ambulerende prestene besøker både grupper 
av nordmenn og enkeltpersoner i alle slags livsfaser og 
livssituasjoner. Besøkene er ofte organisert i samarbeid 
med næringsliv og utenrikstjenesten.  Per i dag har vi 
ambulerende prester som betjener Sør-Amerika, Afrika, 
Asia, samt en egen tjeneste på Filippinene. Vi opplever 
imidlertid at behovet for tjenesten er større enn vi kan dekke 
med dagens bemanning, og tjenesten skal derfor styrkes i 
2018.  De ambulerende prestene hadde 7 300 møter med 
mennesker i 2017, noe som er en reduksjon i forhold til 2016. 
Dette skyldes periodevis redusert bemanning på grunn av 
bytte av ansatte, permisjon og sykefravær. 

Sjømannskirken deltok med to oppsøkende medarbeidere 
under VM på ski i Lahti i Finland. De deltok på ulike 
arrangement i regi av idretts-Norge og var oppsøkende 
overfor tilreisende nordmenn og møtte 1 200 mennesker 
under mesterskapet. 

relasjons- oG koMMunikasjonsarbeid
I 2017 ble Sjømannskirkens innsamlings, 
kommunikasjonsarbeid og Norgesarbeidet samlet i 
én avdeling. Målet med endringen er å få en tydeligere 
sammenheng i det eksterne arbeidet i Norge, å oppnå 

økt synlighet, styrkede relasjoner og bremse fallet i 
giverinntekter. Avdelingen gjennomførte i 2017 en større 
analyse av innsamlingsarbeidet, og dette vil danne 
grunnlag for å utvikle en ny innsamlingsstrategi og 
kommunikasjonsplattform i 2018. 

Det ble gitt ut syv nummer av magasinet Hjem i 2017, som 
har et opplag på 37 000. De sosiale mediene har imidlertid 
også fått en betydelig rolle i det relasjonsskapende arbeidet. 
58 000 mennesker følger Facebooksiden til Sjømannskirken 
sentralt.  I tillegg har hver kirke sin egen Facebookside.

På grunn av flere jobbskifter ble antall medarbeidere knyttet 
til Norgesarbeidet en periode mer enn halvert i 2017. Ved 
hjelp av betydelig ekstra innsats, innleid hjelp og ikke 
minst frivillige, har vi likevel greid å ha nesten like mange 
møter med mennesker i Norge i 2017 som i 2016. 41 500 
møtte Sjømannskirken gjennom det oppsøkende arbeidet i 
Norge, blant annet deltok Sjømannskirken under Sykkel-VM 
i Bergen og på en rekke festivaler og messer landet rundt. 
Medlemstallet økte svakt til vel 3 300.
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Sjømannskirken hjelper nordmenn som rammes 
av sykdom, dødsfall og andre akutte kriser.

EN OMSORGSFULL KIRKE

Omsorg for sjømannen, som var langt unna sin familie, lokale 
kirke og sitt nettverk, var drivkraften bak Sjømannskirkens 
opprinnelse. Siden den gang har det å vise nestekjærlighet og 
tilstedeværelse for dem som er langt hjemmefra, vært en av 
Sjømannskirkens viktigste oppgaver. For den enkelte kan et 
møte med et omsorgsfullt menneske gjøre en stor forskjell. 
Det kan skape tilhørighet og trygghet, og i noen tilfeller kan 
det være et avgjørende bidrag til at den enkelte mestrer livet 
og føler seg verdsatt.

sykebesøk Gir tryGGhet
Syke nordmenn i utlandet, om de er fastboende eller på 
ferie, er ofte i en sårbar situasjon. Noen fordi de ofte ikke 
forstår språket eller kjenner kulturen de er i, andre fordi 
familie og venner er langt borte. Da blir omsorgen og trøsten 
sjømannskirkens ansatte gir, det de syke trenger for å føle 
seg trygge og ivaretatt. Mange pårørende i Norge ser på 
Sjømannskirken som en forlenget arm av familien i utlandet, 
noe som gir trygghet også for dem. Antall sykebesøk har vært 
synkende de siste årene. Nedgangen kan komme av færre 
tilreisende på steder det tidligere var mange sykebesøk, 
som for eksempel i Alanya. I tillegg bidrar også nedleggelsen 
av Sjømannskirken i New Orleans til nedgang også i denne 
statistikken.

fenGselsbesøk
Ingen skal føle seg glemt, og alle skal føle seg sett og verdifulle – 
uansett livssituasjon. Derfor er fengselsbesøk noe vi prioriterer. 
Noen av de innsatte vi besøker soner under vanskelige forhold, 
og i land langt borte og med en svært fremmed kultur. I slike 
situasjoner blir en samtale med et medmenneske som bryr 
seg, ekstra viktig. Som i 2016, er det besøkstjenesten ved det 
«norske» fengselet Norgerhaven i Nederland som sto for det 
største volumet av fengselsbesøk i 2017.

bidrar til livsMestrinG
Omsorg er å være der for mennesker som står i stormen. 
Både for dem som opplever langvarige og kortvarige 
kriser. Sjømannskirken ønsker å hjelpe folk i personlige 
nødsituasjoner, og bidrar til at de mestrer sin aktuelle 
livssituasjon. I dette arbeidet er vi ofte i kontakt med 
offentlige instanser både i Norge og i bostedslandet. 
Dette kan for eksempel være barnevern, helsevesen, 
forsikringsselskap eller begravelsesbyrå. Ofte kan det 
være saker som krever mye oppfølging som rus, psykiatri 
eller barnevernssaker. Enkelte kan bli hjulpet med et 
enkeltstående tiltak, mens andre saker er krevende og går 
over lang tid.

Familieveiviseren, vårt helsefremmende og forebyggende 
lavterskeltilbud rettet mot norske barn og deres familier i 
Spania, ble utvidet i 2017. Tidligere var tilbudet kun knyttet til 
beboere på Costa Blanca, mens vi fra 2017 også er tilstede på 
Costa del Sol og Gran Canaria. Dette har medført økt aktivitet 
både i det forebyggende og hjelpende arbeidet, med flere 
møtte og flere sosialsaker. 

bekrefter Menneskets uendeliGe verdi
Å være tilgjengelig og lydhør – alltid – er også en viktig 
form for omsorg. Dette er representert gjennom Nettkirken 
som åpnet i 1999.  Tjenesten ble styrket i 2017 med flere 
prester i deltidsengasjement. Til sammen 15 prester fra 
Sjømannskirken og Den norske kirke deltar som kompetente 
samtalepartnere i arbeidet med å besvare e-poster og chatter 
fra mennesker i vanskelige livssituasjoner. Begge deler 

2015 2016 2017
Fengselsbesøk (antall besøkte) 387 1 236 1 141

Sykebesøk (antall besøkte) 4 995 4 723 3 954
Antall sosialsaker 1 440 1 471 1 342
Antall ganger sosialsaker er jobbet med 5 788 4 642 4 007
Antall frivillige 17 409 18 230 18 389
Antall frivillige timer 68 112 68 570 70 885
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Tallene er budsjetterte.
*Norgesarbeidet og beredskapsseksjonen er etter omorganisering i 2017 en del av administrasjonen. Her er de slått sammen også for 2015 og 2016.

**Inkluderer ektefelleansatte, praktikanter og ambulerende tjenester.

fortsatte å øke i fjor med henholdsvis 44 og 30 prosent. Hele 
aldersspennet, fra 12 til 90 år, er representert blant dem som 
tar kontakt. I Nettkirken kan alle finne en som kan hjelpe dem 
å gå et lite stykke av livsveien.  

saMarbeid Med nærinGsliv oG 
utdanninGsinstitusjoner
Å være der for mennesker som opplever kriser, ulykker 
og katastrofer langt hjemmefra har alltid vært viktig 
for Sjømannskirken. Slik har vi opparbeidet oss en unik 
kompetanse på å håndtere folk i sorg og sjokk. Denne 
kompetansen settes pris på av ansatte og ledere i norske 
bedrifter og dere som opererer i utlandet og/eller offshore. 
210 bedrifter og institusjoner har en beredskapsavtale 
med Sjømannskirken, det samme antallet som i fjor. 
Sjømannskirken samarbeider tett med disse virksomhetene 
og er sentrale i deres kriseberedskap. Bedriftene får rådgiving 
ved utarbeidelse av beredskapsplaner, og tilbud om kurs i 
pårørende-håndtering og beredskaps-planlegging.  

frivilliGhet
Sjømannskirken er en frivillig organisasjon og har vært en 
dugnadsbevegelse fra dag én, Foreningsmedlemmer og 
enkeltmedlemmer, styremedlemmer på alle nivåer, ledere 
på leir, vinterassistenter og vinterprester, de som tar et 
enkeltoppdrag på en kirke eller ved en festival i Norge, de 
som står fast på frivilliglista og tar faste oppgaver i sin kirke. 
Alle rollene er viktige for at Sjømannskirken opprettholdes og 
utvikler seg.

De frivillige er med å vise hva slags kirke vi vil være: Et 
sted der alle har en plass og hvor alle har noe å bidra med. 
Antallet frivillige holdt seg stabilt i fjor, mens det var en liten 
økning i antall frivillighetstimer. 

sjøMannskirken soM arbeidsGiver
Sjømannskirken er opptatt av å rekruttere og beholde 
engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere. En 
omsorgsfull arbeidsgiver har fokus på å legge til rette for et 
godt arbeidsmiljø, og ha fokus på læring og utvikling.  

Med dette som grunnlag ble det i 2017 utarbeidet et 
program for lederutvikling i Sjømannskirken, som skal 
dyktiggjøre våre ledere. Alle med lederansvar, både i Norge 
og ute ved kirkene, vil gjennomføre programmet i 2018. 
Det kommende året vil vi også arbeide for å videreutvikle 
medarbeidersamtalen til en god og nyttig arena for 
medvirkning og forventningsavklaring. Dette skal skje med 
støtte i det nye verktøyet Motivati, som Sjømannskirken 
anskaffet i 2017. Et arbeid med å styrke og videreutvikle 
Sjømannskirkens introduksjonsprogram for å gi nye 
medarbeidere en så god tjenestestart som mulig er også 
påbegynt og vil bli videreutviklet i 2018.

Sjømannskirken tilbyr arbeidsveiledning i hovedsak til 
medarbeidere i vigslede stillinger og daglige ledere. Vi har 
et team bestående av interne og eksterne veiledere. I tillegg 
kjøres et pilotprosjekt med arbeidsveiledning for ansatte i 
ikke vigslede stillinger.

beManninG
Ved utgangen av 2017 var det ansatt 96 kvinner og 86 menn 
i Sjømannskirken (inkludert ektefellestillingene). 54 av de 
ansatte er tilsatt i prestestillinger, 18 av disse er kvinner. 
Ved utgangen av 2017 var det 41 ansatte i lederstillinger i 
organisasjonen, 17 av disse var kvinner.

 AVDELING 2015 2016 2017
Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte

Administrasjonen* 33 34 32 33 38 39
Ansatte i utlandet** 138 159 133 157 130 148
Vinterprester og vinterassistenter 28 91 19 87 20 100
Lokalt ansatte 37 63 38 62 36 61
TOTALT 245 356 231 349 224 348
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HOVEDSTYRETS ARBEID

ØKONOMI

Hovedstyret har hatt fire ordinære møter og har 
behandlet 61 saker. Hovedstyret arbeider etter et årshjul 
som sikrer at ulike sider av Sjømannskirkens virksomhet 
blir behandlet hvert år.

Et viktig fokus for hovedstyret i 2017 har vært å sikre at 
strategiplanen for perioden 2017-2020, med sine seks 
fokusområder, blir godt implementert i organisasjonen. På 
hvert møte får hovedstyret rapport på definerte tiltak per 
fokusområde. Hovedstyret uttrykker glede over hvordan de 
ansatte i Sjømannskirken på ulike måter fremmer Guds rike 
ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag som hver 
eneste dag gir mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Hovedstyret får informasjon om sikkerhetssituasjonen for 
våre ansatte rundt i verden på hvert møte. 

økonoMi
Økonomi var, og er, en viktig utfordring for organisasjonen. 
Det er derfor gledelig å registrere at det er en bærekraftig 
økonomi i organisasjonen. I tillegg til ordinær 
økonomirapportering, legger hovedstyret vekt på å få frem 
langtidsprognoser som kan si noe om veien og mulighetene 
videre. I 2017 har hovedstyret blant annet igangsatt, fulgt 
opp og drøftet en bred gjennomgang av Sjømannskirkens 
innsamlingsstrategi i Norge, hvor ny strategi skal bli klar i 
løpet av 2018.

2017 har gitt et godt økonomisk resultat. Hovedkassen 
viser et overskudd på 12,2 millioner av en omsetning på 
176 millioner. Årsakene til det gode resultatet er flere. Vi 
har gjennom året hatt ufrivillig ledighet i flere stillinger enn 
normalt som følge av rekrutteringsutfordringer. Etter at 
lønnssystemet ble endret i løpet av året ville dette normalt 
gitt overskridelser som et resultat av et høyere lønnsnivå, 
men ettersom vi har hatt større ledighet enn forventet har 
avviket i forhold til budsjett blitt minimalt. Høyere andel 
ledige stillinger medfører også kostnadsreduksjon på reiser, 
husleie, flyttekostnader o.l.  

Selv om året endte med et solid overskudd har det også bydd 
på utfordringer. Nedgangen i inntekter har vært noe større 
enn forventet. Denne nedgangen forventer vi vil fortsette de 
nærmeste årene, da vi planlegger å slutte med telefonsalg 
av lodd fra 2019. Vi har derfor innrettet driften på et noe 

En viktig sak for hovedstyret var ny lønnsordning for 
ansatte utenfor Norge, som i utgangspunktet kunne få 
store konsekvenser for organisasjonen. Denne saken har 
administrasjonen i godt samarbeid med tillitsvalgte landet 
på en god måte for fremtiden.

eiendoM
Allerede i 2016 ble det kjøpt tomt i Pattaya i Thailand og det 
planlegges bygging av ny kirke i løpet av 2018. I København 
skal Kong Haakons kirke gjennom en storstilt rehabilitering. 
Hovedstyret fikk en grundig gjennomgang av dette da de 
besøkte kirken i februar 2017, og prosjektet er muliggjort på 
bakgrunn av store gaver fra fond.

hovedstyrets MedleMMer
Jørn Henning Theis, leder
Marit Halvorsen Houtsneæs, nestleder
Knut Harald Ulland
Rigmor Aasrud
Torbjørn Laundal
Idun Strøm Sefland
Karl Johnny Hersvik
Pål Kristian Balstad
Martin Alvsvåg
Helge Aarseth, 1. varamedlem
Idar Magne Holme, varamedlem
Carl-Ove Fæster, varamedlem
Kjersti Helland, varamedlem
Helen Engelstad Kvalem, varamedlem

Ørnulf Steen er generalsekretær.

lavere kostnadsnivå, noe som har gitt besparelser og bedre 
grunnlag for å drive i balanse i framtiden. Denne effekten 
viser seg gjennom lavere kostnader i 2017, også mot budsjett.

Kirkene vil i årene framover måtte ta større ansvar for egne 
driftsutgifter. For å sette dem i stand til å øke inntektene, 
har vi startet et eget arbeid med fokus på å etablere fast 
givertjeneste ved den enkelte kirke, legge til rette for 
enklere betalings- og regnskapsløsninger og øke inntektene 
langsiktig gjennom eiendomsutvikling der det er mulig.

Selv om året endte med et solid overskudd, 
har nedgangen i inntekter være noe større enn 
forventet. En nedgang vi forventer vil fortsette.
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Sjømannskirken begynte som en oppsøkende virksomhet. 
Så lenge sjøfolk var vår eneste målgruppe var det greit 
å vite hvor vi skulle for å oppsøke dem vi var i tjeneste 
for. Nå er målgruppene for Sjømannskirkens virksomhet 
betydelig utvidet. Grunnene for å etablere seg på et 
nytt sted er mer sammensatte. Uansett er vi opptatt av 
at Sjømannskirken møter mennesker der de er, og at vi 
bevarer både evnen og viljen til å være oppsøkende.

de Mobile tjenestene
Sjømannskirkens mobile tjenester har en egen plass 
i det oppsøkende arbeidet. Derfor vil vi bruke 2018 til 
en gjennomgang av disse tjenestene både for å se på 
målsettinger, strategier og metoder i sammenheng, slik 
at vi kan videreutvikle disse tjenestene. Vi ønsker også 
å se nærmere på samvirket mellom mobile tjenester og 
sjømannskirkene.

utfordrinGer
Statistikken i årsmeldingen viser synkende tall på mange 
områder. Hovedtrenden er entydig, men i Sjømannskirkens 
mangfold blir bildet mer nyansert når man går inn på den 
enkelte kirke og enhet. Forklaringene tidligere i årsmeldingen 
viser det. Vi må likevel ikke overse de stedene hvor 
statistikken viser økning, både når det gjelder enkeltkirker, 
men også de satsingsområdene som øker. Men hovedtrenden 
utfordrer fortsatt og aktualiserer spørsmål som vi må arbeide 
med. 

Tallene viser at vi over tid er i berøring med færre mennesker. 
Det er imidlertid ikke det eneste vurderingsgrunnlaget og 
heller ikke det viktigste. Det sier ikke noe om kvaliteten i 
møtene eller i arbeidet Sjømannskirken gjør. Vi har pekt på 

forklaringer til nedgangen på de ulike områdene. Som vi viser 
til, er det sammensatte årsaker til nedgangen. Det vil være 
viktig å følge med på tallene også framover, men det er like 
viktig å se på innholdet, relevansen og kvaliteten i det vi gjør.

ser på ressursene
Sjømannskirken må ha en stadig uro rundt om vi er 
på de stedene vi skal være og om balansen mellom 
sjømannskirkene som møtesteder vi inviterer inn til, og 
vårt oppsøkende arbeid.  Større mobilitet blant nordmenn 
i utlandet krever at vi er mer oppsøkende. Noe som vil 
kunne redusere antall møtte ytterligere fordi oppsøkende 
virksomhet samler færre mennesker enn når vi inviterer 
inn til Sjømannskirkene. Det handler om å vurdere 
Sjømannskirkens oppdrag og strategi i lys av den utviklingen 
vi ser med nordmenns tilstedeværelse i verden.

Gjennomgangen av de mobile tjenestene kommer sammen 
med et arbeid der vi vurderer ressursanvendelsen ved 
kirkene. Arbeidet og ressursanvendelsen vår vurderes hele 
tiden i forhold til prioriterte målgrupper og behovet for våre 
tjenester og ut fra  vår visjon om å fremme Guds rike ved å 
være en tjenende kirke i verdens hverdag. 

Det varige midt i det foranderlige er at vi som Sjømannskirke 
oppsøker og møter nordmenn der de er.

Sjømannsprest for studenter, Hilde Sirnes, har ikke et eget kirkebygg. Kirken hennes blir derfor på studentenes hjemmebane, der de er.

VEIEN VIDERE
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Følg oss på Facebook og se mer 
av Sjømannskirkens arbeid.        

Kontakt oss
Strandgaten 198

Postboks 2007 Nordnes
5817 Bergen, Norge 

55 55 22 55 
www.sjomannskirken.no| sjomannskirken
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Regnskap 2016 og 2017 

I henhold til grunnreglene § 7.6 h) skal generalforsamlingen drøfte Sjømannskirkens regnskap 
for de to foregående år. 
 
Vedlagt følger regnskapene for Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet 2016 og 2017. 

Forslag til vedtak 
De fremlagte regnskapene for Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet 2016 og 2017 tas til 
orientering. 
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2016 2015 Note 2016 2015

6 12 Salgsinntekter 9 20 042 20 883

180 600 180 799 Andre driftsinntekter 9 222 447 226 965

180 606 180 811 Sum driftsinntekter 242 488 247 848

20 810 20 086 Stasjonskostnader 3 657 3 229

850 963 Kommunikasjonskostnader 850 963

29 782 34 558 Aktivitetskostnader 49 477 54 481

103 616 104 452 Lønns- og personalkostnader 10 122 534 122 222

1 888 1 853 Eiendomskostnader 28 134 26 260

4 847 5 309 Kontor og adm. kostnader 13 426 13 557

8 072 7 321 Reise- og møtekostnader 13 848 13 995

529 620 Avskrivninger 1 4 994 4 705

0 0 Nedskrivninger 1 0 0

170 392 175 163 Sum driftskostnad 236 920 239 411

10 215 5 648 Driftsresultat 5 569 8 438

709 3 181 Finans- og renteinntekter 11 1 552 3 356

332 294 Annen finanskostnad 11 561 3 493

10 592 8 536 Ordinært resultat før skattekostnad 6 559 8 300

0 0 Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

10 592 8 537 Ordinært resultat 6 559 8 300

10 592 8 537 Årsresultat 6 559 8 300

Morselskap Konsern

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
RESULTATREGNSKAP

(Beløp i NOK 1000)
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2016 2015 EIENDELER Note 2016 2015

2 538 2 537 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 225 719 219 901

399 657 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 1 7 573 7 990

2 937 3 195 Sum varige driftsmidler 233 291 227 892

49 636 52 444 Stasjonsinnskudd 5 0

75 81 Investeringer i aksjer og andeler 2 75 259

0 Andre fordringer 1 359 1 262

49 710 52 525 Sum finansielle anleggsmidler 1 435 1 521

52 648 55 720 SUM ANLEGGSMIDLER 234 726 229 412

148 155 Varer 3 641 1 040

1 326 1 192 Kundefordringer 4 1 952 1 390

2 378 3 268 Andre fordringer 5 1 848 2 785

3 704 4 460 Sum fordringer 3 800 4 176

55 042 40 429 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 103 056 108 782

58 894 45 044 SUM OMLØPSMIDLER 107 497 113 997

111 542 100 765 SUM EIENDELER 342 223 343 409

Morselskap Konsern

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
BALANSE PR. 31.12.

(Beløp i NOK 1000)
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Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Noter til regnskapet for 2016 

Regnskapsprinsipper

Aberdeen Dubai Kypros New Orleans (drift lagt ned i 2016) Reisetjenesten i Asia Sydney 

Albir- Villayoiosa Costa del Sol København New York Reisetjenesten Øst Asia Stockholm (drift)

Amb prestetjenste i Afrika Familieveiviseren Lanzarote Offshore/Nordsjøen Rio Studprest Europa Øst

Alanya Filippinene London Okpo Rotterdam Studprest Europa / UK

Ambulerende Brasil Gran Canaria Mallorca Sveits San Francisco Studprest USA/Canada

Berlin Hamburg Miami Paris Los Angeles/San Pedro Studentprest Europa Sør

Belgia Houston Nettkirken Pattaya Singapore Tenerife

Torrevieja

Betegnelsen "Morselskapet"  og "Mor" er i regnskapet regnet for aktiviteten som har utgangspunktet i Norge, mens "Konsern" er en sammenstilling 

av all aktivitet globalt,  korrigert for poster som er bokført både ved kirkene og i Norge.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig 
klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld 
klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Pensjonsordningen i DnB Liv balanseføres etter NRS 6.
Pensjonsordningene  i DnB Liv og Statens pensjonskasse tilfredsstiller kravet til Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Bygg avskrives/nedskrives til en forventet restverdi og ikke lavere enn faktisk verdi. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader. 

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, 
som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Salgsinntekter og andre driftsinntekter
For Sjømannskirkens vedkommende er salgsinntekter knyttet til salg av varer ved kirkene, utleievirksomhet og kursvirksomhet i Norge. Inntektene bokføres når de er opptjent. 
Gaver inntektsføres når de er mottatt og lotteri inntektsføres når lodd er solgt. Tilskudd inntektsføres når det er opptjent iht tilskuddsbrev for aktuell periode. 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter 
som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet.. 

For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler omfatter anskaffelseskost også direkte utgifter for å klargjøre eiendelen for bruk, for eksempel utgifter til testing av eiendelen. 

Gjeld
Gjeld balanseføres til virkelig verdi.

Prinsipper for konsernregnskap
Vi har konsoldiert all vår aktivitet utført av Sjømannskirken og dens ansatte ved kirkene rundt om i verden.

Pensjoner
Selskapet har sine pensjonsforpliktelser knyttet til tariffavtalen. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap (Statens Pensjonskasse), med 
delvis unntak av AFP-ordningen. 

Ytelsesplaner
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil 
motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til 
ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke 
resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved 
bruk av en lineær opptjeningsmetode. 

Aksjer
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre aksjer mv. Utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som finansinntekt, når utdelingen er vedtatt.

All aktivitet gjennom kirkene`s regnskaper er vurdert til snittkurs gjennom året. Forutsetningene for resultatregnskapet er at alle overføringer fra hovedkassen til stasjonene er 
eliminert ved stasjonene. 

Valuta
All drift for de ulike stasjonene er konsolidert med valutakurs lik snittkurs i driftsåret. Alle balanseposter er vurdert til kurs pr. 31.12

Fritak for skatt
Sjømannskirken driver ikke næringsvirksomhet og er således fritatt overskuddsbeskatning som frivillig organisasjon.

Omløpsmidler

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varer er en svært begrenset mengde profilvarer  når det gjelder morselskapet og dagligvarer for videresalg når det gjelder stasjonene. Alt  vurderes til det laveste av 
anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi. 
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Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Noter til regnskapet for 2016 

Note 1 Varige driftsmidler

Morselskapet

(Alle beløp i 1000)

Varige driftsmidler 2016
Tomter/ bygninger 

o.l. Inventar IT-anlegg Sum

Anskaffelseskost pr 01.01.2016 2 538                           1 126                                               3 319                             6 983              

Tilgang kjøpte driftsmidler 271                                271                 

Avgang solgte driftsmidler -                  

Anskaffelseskost 31.12.16 2 538                           1 126                                               3 590                             7 254              

Årets avskrivninger 2016 -                               135                                                  394                                529                 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.16 -                               997                                                  3 320                             4 317              

Bokført verdi pr. 31.12.16 2 538                           129                                                  270                                2 937              

Organisasjonen benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.

Økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 3 - 5  år 3-5 år

Spesifikasjon over morselskapets eiendommer pr. 31.12.2016

(Alle beløp i 1000)

Bokført verdi

Strandgaten 198,  Bergen 2 538

Sum: 2 538

Konsern

(Alle beløp i 1000)

Varige driftsmidler
Tomter/ bygninger 

o.l. Maskiner etc.
Sum varige 
driftsmidl.

Anskaffelseskost pr 01.01.2016 191 597                       13 129                                             204 726          

Tilgang i driftsåret 10 430                         251                                                  10 681            

Avgang i driftsåret -                  

Anskaffelseskost 31.12.16 202 027                       13 380                                             215 407          

Årets avskrivninger -2 667                          -1 084                                              -3 750             
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16 -9 381                     -5 341                                       -14 721        
Årets nedskrivning -                          -                                                   -                  
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.16 -9 996                          -9 996             

Årets valutajustering -5 044                          -1 192                                              -6 236             

Akkumulert valutajustering pr. 31.12 43 068                         -466                                                 42 602            

Bokført verdi pr. 31.12.16 225 719                       7 573                                               233 292          

Økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 20-50 år 3 - 5  år

Utenfor Norge benytter organisasjonen lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.

Note 2 Verdipapirer
Morselskap

Aksjer:

(hele kroner)
Sum 26 166                                                 

Ihendehaverobligasjoner:

Sum 49 000                                                 

Totalsum 75 166                                                 

Virkelig verdi for verdipapirene  er høyere enn balanseført verdi

Balanseført verdi

Balanseført verdi
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Note 3 Varer
(Alle beløp i 1000)

           Morselskapet           Konsernet

2016 2015 2016 2015

148 155 Varebeholdning vurdert til anskaffelseskost 641 1 040

148 155 Sum 641 1 040

Note 4 Fordringer og gjeld
(Alle beløp i 1000)

           Morselskapet           Konsernet

Fordringer

2016 2015 2016 2015

1 326 1 192 Kundefordringer til pålydende 1 952 1 390

1 326 1 192 Kundfefordringer i balansen 1 952 1 390

Organisasjonen har ingen avsetninger til tap på kundefordringer

Langsiktig gjeld

2016 2015 2016 2015

0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 38 619 43 046

0 0 Sum 38 619 43 046
Lån er tatt opp med en avdragstid fra 15 til 20 år

2016 2015 2016 2015

0 0 Gjeld sikret ved pant 38 619 43 046

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler

0 0 Varige driftsmidler 124 529 127 406

0 0 Sum 124 529 127 406

Eiendelene er i tillegg stillet som sikkerhet for 

3 750 3 750 Lotterigaranti 3 750 3 750

3 750 3 750 Sum 3 750 3 750

Hovedkontoret har i tillegg garantert for 3,6 mill USD i forbindelse med byggingen av kirken i Miami.

Kortsiktig gjeld

3226 3540 Leverandørgjeld 3 388                             4 050              

6959 7182 Feriepenger 7 018                             7 244              

3 245 3 944 Offentlige avgifter 4 182 4 922

3 651 37 Andre konsernselskapers gjeld 3 808 60

17 081 14 703 Sum 18 397 16 278

Det har tidligere vært betalt ut trygdeavgift for de ansatte året etter lønnsutbetalingsåret. I 2016 er det avsatt for dette under annen kortsiktig gjeld. 

Beløpet er ca 3,6 mill kr.

Note 5  Stasjonsinnskudd

Morselskapet

(Alle beløp i 1000) Stasjonsinnskudd til foretak-samme konsern

2016 2015

Foretak i samme konsern m.v. 49 636 52 444

Sum 49 636 52 444

Det ble i 2011 foretatt en nedskrivning av utlån til kirkene i Spania på 9,996 mill kroner som følge av svekket eiendomsmarked i Spania.
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Note 6 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter
(Alle beløp i 1000)

           Morselskapet           Konsernet

2016 2015 Bundne bankinnskudd 2016 2015

1 741 2 088 Skattetrekksmidler 1 741 2 088

Note 7 Egenkapital
(Alle beløp i 1000)

Morselskapet
Årets endring i egenkapital Sum

Egenkapital 01.01. 68 774

Effekt av prinsippendring vedr. pensjon

Justert egenkapital 01.01 68 774

Årets resultat 10 592

Egenkapital 31.12. 79 366

Konsernet
Årets endring i egenkapital Egenkapital

2016 2015

Egenkapital 01.01. 266 798 254 882

Årets resultat 6 559 8 300

Omregningsdifferanser -3 245 3 616

Egenkapital 31.12. 270 112 266 798

Note 8 Pensjoner
(Alle beløp i 1000)

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 26 personer i KLP (268 i 2015).  I Statens Pensjonskasse er det 200 personer i ordningen (200 i 2015). Ordningene gir rett til definerte 
fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er hovedsaklig 
dekket gjennom Statens Pensjonskasse (SPK).

SPK
Pensjonsordningen i SPK, som er en ytelsesbasert pensjonsordning, kvalifiserer ikke for balanseføring i regnskapet etter NRS 6 (Norsk RegnskapsStandard nr 6). 
Grunnen til at pensjonsordningen i SPK ikke kan balanseføres er at den ikke er skilt ut i en egen forvaltningsenhet hos SPK. 

KLP
Pensjonsordningen i KLP balanseføres etter NRS 6. Estimatavvik større enn 10 % av høyeste verdi av 
brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse ved regnskapsperiodens begynnelse, resultatføres ved periodisering over gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid.

Pensjonsordningene  i KLP og Statens pensjonskasse tilfredsstiller kravet til Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
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Netto  pensjonsforpliktelse i morselskapet og konsern

2016 2015

Sikret i KLP Sikret i KLP

Påløpte pensjonsforpliktelser 31.12. 50 742 47 434

Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 50 742 47 434

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 41 417 36 487

Ikke resultatførte estimatendringer 4 455 4 796

planendringer 0 0

Arbeidsgiveravgift 1 315 1 544

Netto pensjonsforpliktelse 15 095 42 827

Økonomiske forutsetninger 2016 2015

Diskonteringsrente 2,6 % 2,7 %

Forventet lønnsregulering 2,5 % 2,5 %

Forventet G-regulering 2,25 % 2,25 %

Forventet vekst i løpende pensjoner 1,50 % 1,50 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,60 % 3,30 %

Pensjonskostnader 

2016 2015 2016 2015

0 0 Årets pensjonsopptjening 0 0

1 261 236 1 248 281 Rentekostnad av pensjonsforpliktelse 1 261 236 1 248 281

-1 209 600 -1 107 148 Avkastning av pensjonsmidler -1 209 600 -1 107 148

-3 610 0 Amortisering av estimatavvik tap/(gevinst) -3 610 0

0 0 Resultatførte planendringer 0 0

432 077 500 000 Administrasjonskostnader 432 077 500 000

480 103 641 133 Netto pensjonskostnad før AGA 480 103 641 133

7 281 19 899 Arbeidsgiveravgift periodisert 7 281 19 899

487 384 661 032 Resultatført pensjonskostnad (etter AGA) 487 384 661 032

55 307 161 033 Resultatført pensjonskostnad (etter AGA) og ex. admkost. 55 307 161 033

-2 247 775 -2 713 712 Innbetalt beløp til premie i perioden inkl. AGA -2 247 775 -2 713 712

1 970 005 1 357 779 Utbetalinger over drift 1 970 005 1 357 779

-222 463 1 194 900 Endring balansen (etter AGA) for DNB Liv/KLP -222 463 1 194 900

8 425 084 9 846 219 Innbetalt premie til pensjonsordningene i SPK 8 425 084 9 846 219

8 202 621 8 651 319 Totale pensjonskostnader 8 202 621 8 651 319

-1 611 953 1 664 594 Ansattes andel -1 611 953 1 664 594

Premieavsetning tidligere år 0 0

64 803 90 068 Andre administrasjonskostnader 64 803 90 068

6 655 470 7 076 796 Sum pensjonskostnader 6 655 470 7 076 796

Note 9 Driftsinntekter
(Alle beløp i 1000)

           Morselskapet           Konsernet

2016 2015 2016 2015

23 453 22 698 Gaver og inntekter næringsliv 29 246 28 529

34 117 33 457 Gaver og inntekter privat 42 652 42 662

1 556 2 849 Testamentariske gaver 1 556 2 849

88 170 83 797 Statstilskudd 88 170 83 797

11 524 13 284 Blad 12 315 14 135

6 12 Salgsinntekter varer/Basar 20 042 20 883

11 232 10 827 Lotteri 11 454 11 055

2 438 2 835 Konsulentinntekter og kurs 2 438 2 835

Leieinntekter 6 190 6 533

8 110 11 052 Andre inntekter 28 425 34 570

180 606 180 811 Sum driftsinntekter 242 488 247 848

KonsernetMorselskapet

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring (tabell K 2013) når det gjelder demografiske faktorer. 
Overgangen til aktuarmessig bruk av tabell K 2013 er gjort på grunn av at levealderen i befolkningen øker. Prinsipp for bokføring av estimatavvik er endret 
fra å resultatføre alt, til å kun resultatføre endringer ut over 10 % av høyeste av brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse ved begynnelsen av året, 
som resultatføres ved amortisering over gjennomsnittlig opptjeningstid.
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Note 10 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
(Alle beløp i 1000)

           Morselskapet           Konsernet

2016 2015 Lønnskostnader 2016 2015

70 481 74 377 Lønninger 97 867 100 178

4 312 4 688 Arbeidsgiveravgift 7 109 7 373

6 655 7 077 Pensjonskostnader 6 655 7 077

22 168 18 310 Andre ytelser 10 902 7 593

103 616 104 452 Sum 122 534 122 222

193 208 Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 231 245

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn m.m. 973 0

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 

(Alle beløp i 1000)

           Morselskapet           Konsernet

2016 2015 2016 2015

202 292 677 767

-                 -               Annen bistand 0 0

202 292 Godtgjørelser til revisor 677 767

Note 11 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader
(Alle beløp i 1000)

           Morselskapet           Konsernet

2016 2015 Finansinntekter 2016 2015

0 0 Legatrenter 0 0

150 2774 Salgsgevinst eieindom 150 1 560

559 408 Renteinntekter plasseringer 1 402 1 796

709 3 181 Sum finansinntekter 1 552 3 355

           Morselskapet           Konsernet

2016 2015 Finanskostnader 2016 2015

312                 258               Bankkostnader 1 580                             1 736              

20                   36                 Agio/Disagio -1 019                            1 757              

-                 -               Andre finanskostnader

332 294 Sum finanskostnader 561 3 493

Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsoppgj)

Ansatte har ikke lån i selskapet.Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt 
lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.
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Note 12 Spesifikasjon av innsamlingsaktiviteter

(Alle beløp i 1000)

Morselskapet

2016 2015

Oppsett etter innsamlingskontrollens standard

Innsamlede midler, gaver, mv fra årsregnskapet 68 008            73 739                              

Inntekter fra aktiviteter som ikke er innsamlinger, men bokført under innsamlede midler… 0 0

Inntekter fra aktiviteter som er innsamling, men som er bokført under andre linjer

Korrigert innsamlede midler, gaver, mv 68 008            73 739                              

SUM Innsamlede midler iht IK's retningslinjer 68 008 73 739

Kostnader til anskaffelse av midler fra årsregnskapet 16 500            19 376                              

Andre kostnader til anskaffelse enn innsamlingskostnader 17 795            17 802                              

Kostnader til innsamling av midler 34 295 37 178

Innsamlingsprosent iht IK's retningslinjer 75,7 % 73,7 %

Aktivitetsregnskap:
Inntekter Kommentarer 2016 2015
Tilskudd: delsum:

Offentlige a) 88 170

Andre 88 170 83 797                         

Innsamlede midler, gaver etc. b) 68 008 73 739                         

Opptjente midler fra operasjonelle aktiviteter fordelt på 

Aktiviteter som oppfyller organisasjonens mål c) 11 076

Aktiviteter som skaper inntekt d) 11 232 22 308 21 012                         

Finans- og investeringsinntekter e) 709 3 182                           

Andre inntekter som gir f) 2 121 2 265                           

gevinst (for eks. salg av driftsmidler)

Sum anskaffede midler 181 316 183 995

Forbruk

Kostnader til anskaffelse av midler g) 34 295 37 177                         

Kostnader til organisasjonens formål:

kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet h) 116 071 119 370                       

Administrasjonskostnader i) 20 036 18 617                         

Finanskostnader 332 294                             

Sum Forbruk 170 734 175 458                       

Årets aktivitetsresultat 10 582 8 537

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Innsamlingsprosent 76 % 74 % 77 % 75 % 73 % 72 % 68 %

Administrasjonsprosent 10 % 10 % 14 % 13 % 13 % 12 % 12 %

Formålsprosent 68 % 68 % 66 % 65 % 66 % 66 % 63 %
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2016 2015
a) Beløpet er bevilget over statsbudsjettet 

b)

Seksjonsinntekter 6 634 6 577

Testamentariske gaver 1 556 2 849

"Hjem" - vårt blad 11 524 13 284

Markedstiltak privatmarkedet 27 483 29 037

Markedstiltak bedriftsmarkedet 14 815 15 348

Andre inntekter 5 997 6 644

68 008 73 739
c) Inntekter fra egne kurs og midler fra 

Norsk Olje og Gass (NOG) Egne kurs 2 438 2 835

bidrar til driften av nordsjøprestetjenesten NOG 8 638 7 350

SUM 11 076 10 185

d) Blinklotteriet 11 232 10 827

e) Finansinntekter

Legatrenter 0

Gevinst salg eiendom 150

Renteinntekter andre plass. 559 3 182                           

Sum finansinntekter 709              3 182                           

f) Andre inntekter som gir 

gevinst (for eks. salg av driftsmidler)

Brutto salg div artikler 6 12

Leieinntekter 0 0

Bidrag fra stasjonene 2 114 2 252

Andre inntekter 1 1

2 121 2 265

g) Markedsaktiviteter og drift av markedsavdelingen

Aktivitetskostnader 16 500 19 375

Hjem 3572 3 938                           

Blink Lotteriet 5902 7 496                           

Markedsavdelingen 8321 6 367                           

34 295 37 177

h) Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Kostnader til operativ drift 20 810 31 303

Personalkostnader operativt personell 72 859 71 427                         

Andre operative kostnader 22 402         16 640                         

116 071       119 370                       
Det er brukt en fordelingsnøkkel mellom operativt arbeid og arbeid i Norge på 93,55 %

vurdert etter bemanningsfordelingen

i) Administrasjonskostnader

Kommunikasjonsavdeling 4 604           5 001                           

Økonomiavdeling 3 841           3 886                           

Personalavdeling 4 495           4 702                           

Øvrig administrasjon 7 096           5 027                           

20 036         18 617                         

Grunnleggende prinsipp for vår regnskapsførsel er at alle kostnader i resultatregnskapet blir fordelt pr. avdeling. Det betyr at de aller fleste postene er hentet direkte fra 
regnskapets hovedkonti. I tillegg gjøres en analyse av dette som igjen danner grunnlaget for ytterligere fordelinger som f.eks. administrasjonskostnader. Disse fordeles pr. 
årsverk for de ulike avdelingene og enhetene(kirkene). For innsamlingsaktivitetene føres regnskapene også med prosjekt og innsatsfaktorindeks slik at alle kostnader for 
våre innsamlingsaktiviteter blir fordelt på de ulike aktivitetene og splittet ytteligere. Under pkt g) Markedsaktiviteter og drift av markedsavdelingen blir prosjektregnskapene 

og avdelingsregnskapet lagt til grunn.
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2016 2015 2016 2015

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
10 592 8 537 Resultat før skattekostnad 6 559 8 300

Tap/ gevinst ved salg av anleggsmidler 0 -7 153
529 620 Ordinære avskrivninger 4 994 4 705

0 0 Nedskrivning anleggsmidler 0 0
7 21 Endring i varelager 398 -271

1 103 6 361 Endring i kundefordringer -561 1 258
-2 193 -1 870 Endring i balanseført pensjonspremiefond -2 193 -1 870
2 378 786 Endring i vareleverandørgjeld -662 -1 318
-346 -1 232 Endring i andre tidsavgrensingsposter 792 18 840

12 070 13 223 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 9 327 22 492

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

6 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 21 344
-271 -259 Utbetalinger  ved kjøp av varige driftsmidler -10 681 -5 136

10 813 0 Innbetalinger på langsiktige lånefordringer 0 0
-8 005 Utbetalinger på langsiktige lånefordringer -98 -31

0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 184 -187

2 543 -259 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -10 595 15 991

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

0 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 1 006
0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -4 459 -8 438

0 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -4 458 -7 432

14 613 12 964 Netto kontantstrøm for perioden -5 726 31 051

40 429 27 465 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 108 782 77 731

55 042 40 429 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 103 056 108 782

  
Denne består av:

55 042 40 429 Bankinnskudd m.v. 103 056 108 782

KonsernMorselskap
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til generalforsamlingen i  

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  

Vi har revidert årsregnskapet for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet som består av organisasjonens 
hovedkontors regnskap og konsernregnskap. Organisasjonens hovedkontors regnskap og 
konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskapet og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
organisasjonens hovedkontor og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av deres 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
organisasjonen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov 
og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i organisasjonens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og generalsekretæren (ledelsen) er ansvarlig for øvrig 
informasjon. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet 
eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde 
vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle organisasjonen eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

80



Uavhengig revisors beretning - Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 

som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 

som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 

kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 

kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 

effektiviteten av organisasjonens interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 

tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 

revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 

betydelig tvil om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig 

usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 

årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 

konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 

hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 

på en måte som gir et rettvisende bilde;  

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene 

eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er 

ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt 

ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 
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Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk 
i Norge. 

 

 

Bergen, 23. mai 2017 

ERNST & YOUNG AS 

 

Øyvind Nore 

statsautorisert revisor 
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                                 AKTIVITETSREGNSKAP

Organisasjonens navn

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

 tkr tkr
ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 2016 2015

1 ANSKAFFEDE MIDLER

1a Medlemsinntekter

1b TILSKUDD

1b i Offentlige tilskudd 88 170                         83 797           

1b ii Andre tilskudd

Sum tilskudd 88 170                         83 797           

1c Innsamlede midler, gaver m.v. 68 008                         73 739           

1d Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

1d i  -  som oppfyller organisasjonene formål 11 076                         10 185           

1d ii  -  som skaper inntekter 11 232                         10 827           

Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 22 308                         21 012           

1e Finans og investeringsinntekter 709                              3 182             

1f Andre inntekter 2 121                           2 265             

Sum anskaffede midler 181 316                       183 994         

2 FORBRUKTE MIDLER

2a Kostnader til anskaffelse av midler

2a i Kostnader til innsamling av midler 16 500                         19 376           

2a ii Andre kostnader til anskaffelse av midler 17 795                         19 323           

Sum kostnader til anskaffelse av midler 34 295                         38 699           

2b Kostnader til organisasjonens formål

2b i Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål

2b ii Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 116 071                       117 934         

Sum kostnader til organisasjonens formål 116 071                       117 934         

Administrasjonskostnader 20 036                         18 530           

Finanskostnad 332                              294                

Sum forbrukte midler 170 734                       175 457         

3 AKTIVITETSRESULTAT 10 582                         8 537             

4 TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
4a Endring grunnkapital 10 582                         8 537             

4b Endring formålskapital med lovpålagte restriksjoner * -                 

4c Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

4d Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner

4f Endring annen formålskapital
SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL 10 582                         8 537             
* =endringer i pensjonsforpliktelser over egenkapitalen

Innsamlingsprosent 75,7 % 73,7 %

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler 68,0 % 67,2 %
Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler 10,4 % 11,0 %

Organisasjonsnummer

938555222
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Organisasjonens navn

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

Beløp oppgi i hele tusen              tkr                tkr

 2016 2015

EIENDELER

A Anleggsmidler
A 1 Immaterielle eiendeler 2 937             3 195            

A 2 Bevaringsverdige eiendeler

A 3 Andre driftsmidler

A 4 Finansielle anleggsmidler 49 711           52 525          

T 030 Sum anleggsmidler 52 648           55 720          

B Omløpsmidler   

B 1 Beholdninger 148                155               

B 2 Fordringer 3 704             4 460            

B 3 Investeringer

B 4 Bankinnskudd, kontanter m.v. 55 042           40 429          

T 040 Sum omløpsmidler 58 894           45 044          

T 050 Sum eiendeler 111 542         100 765        

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

C Formålskapital  
C 1 Grunnkapital

C 2 Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner

C 3 Formålskapital med eksterne restriksjoner

C 4 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 

C 5 Annen formålskapital 79 366           68 774          

T 060 Sum formålskapital 79 366           68 774          

D Gjeld
D 1 Avsetning for forpliktelser 15 095           17 288          

D 2 Annen langsiktig gjeld

D 3 Kortsiktig gjeld 17 081           14 703          

T 070 Sum gjeld 32 176           31 990          

T 080 Sum formålskapital og gjeld 111 542         100 765        

FORHOLDSTALL 
T 090 Formålskapital i prosent av totalbalansen 71 % 68 %
T 100   

BALANSE
organisasjonsnummer

938555222
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Styrets årsberetning 2017 

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 
 

VIRKSOMHETENS ART 
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet - er en frivillig organisasjon som er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested 
for nordmenn i utlandet. Sjømannskirken har spesialkompetanse på kriseberedskap og finnes på alle kontinenter. 

Virksomheten har i 2017 bestått  av 28 sjømannskirker, en nettkirke, Familieveiviseren – et tilbud til norske familier 
i Spania, 10 sjømannsprester - offshore, samt fem sjømannsprester for studenter og fire ambulerende 
sjømannsprester, som oppsøker norske miljøer rundt om i verden hvor det ikke er sjømannskirke. Organisasjonen 
har også et arbeid i Norge. Regnskapet omfatter all virksomhet i Norge, samt organisasjonens virksomhet i utlandet.  
 
FORTSATT DRIFT 
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette  ligger en samlet vurdering av 
virksomheten og organisasjonens langsiktige strategi sammen med dens økonomiske stilling.  

ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE 
Etter styrets oppfatning er det totale arbeidsmiljøet i organisasjonen godt. Iverksatte tiltak for arbeid med dette er 
blant  annet medarbeidersamlinger i alle regioner årlig. Det ble ikke gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2017 
grunnet arbeid med organisasjonsendring. Det er imidlertid som vanlig gjennomført 1:1 samtaler og 
medarbeidersamtaler på organisasjonens ulike nivå. 

Organisasjonen har arbeidsmiljøutvalg. Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv er gyldig til 2018. 

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er konstruktivt og bidrar positivt til vår virksomhet. 

I 2017 har det totale sykefraværet vært på 2,3 % og det er ikke rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker 
som har resultert i personskader  eller materielle skader. 

Styret har ikke fått kjennskap til at det har funnet sted diskriminering på bakgrunn av rase, kjønn etc.  

MILJØRAPPORTERING 
Virksomheten er av en slik karakter at den ikke påvirker det ytre miljø på en vesentlig negativ måte utover det som 
kommer av ordinær drift. Målsettingen om miljøvennlig drift følges opp. 

RAPPORTERING OM LIKESTILLING 

Organisasjonen følger Likestillingsloven for hele virksomheten.  Pr. 31.12.17  hadde virksomheten følgende 
sammensetning: 

Arbeidssted                                         Kvinner                 Menn                     Samlet 

Styret                                                     3                          6                               9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                  

Ledelse                                      2          3                            5 

Øvrig administrasjon og  
operativt arbeid i Norge m.m.               23                         15                             38 

Utearbeidet                                            57                         55                           112 

Ektefelleansatte utestasjonert                16                         16                             32 

Sum Ansatte                                          96                      86                           182 

%-vis                                                     53 %                     47 %                       100% 

FREMTIDIG UTVIKLING 
Organisasjonen arbeider i alle verdensdeler. Nordmenn bosatt  i utlandet har  utfordringer på sosialt, språklig, etnisk 
og kulturelt plan. Våre oppgaver i utlandet blir derfor mange og mangfoldige. For 20187 vil den strategi som er lagt 
for virksomheten fortsatt være rettesnor for satsinger og prioriteringer.  

RESULTAT, FINANSIERING OG LIKVIDITET 

Omsetning, Resultat 
Resultatet for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet viser for morselskapet et positivt årsresultat på kr. 12 246 785  
kroner. For konsernet viser årsresultatet et positivt resultat på 20 171 354 kroner. 

Kortsiktig gjeld 
Morselskapets balanse viser en liten bevegelse i kortsiktig gjeld. Endringen i året er en reduksjon på 424 000 kroner. 
For konsernet ser vi en økning i kortsiktig gjeld på 97 851 kroner. 

Langsiktig gjeld 
Morselskapet har ikke langsiktig gjeld pr. 31.12.17, men det er bokført pensjonsforpliktelser på til sammen  
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kr. 13,8 mill kr.  For konsernet viser langsiktig gjeld 49, 9 mill kroner inkl. pensjonsforpliktelsene. Av dette er det 
pantsikret gjeld på 36,1 mill kroner. 

Finansiell risiko 
Organisasjonen er ikke eksponert for finansiell risiko av betydning. 

Organisasjonen er ikke utsatt for kredittrisiko, men er eksponert for valutarisiko, spesielt for US-dollar og Euro, i 
forhold til vår virksomhet i utlandet og tilhørende overføringer fra Norge.  

Totalkapitalen 
Totalkapitalen for morselskapet er økt  med ca 10,6  millioner kroner siden 31.12.16. Arbeidskapitalen  for 
morselskapet (omløpsmidler – kortsiktig gjeld) er styrket med ca. 14,1  mill kroner i 2017. 

Kontantstrøm 
Samlet kontantstrøm i perioden fra operasjonelle aktiviteter i morselskapet viser et positivt likviditetstilfang på   
11,4 mill kr. Endring i pensjonsforpliktelser på  1,3 mill er inntektsført. Det er bokført lån/stasjonsinnskudd til 
kirkene med en netto reduksjon på 2,8  mill.. For konsernet ser vi en positiv kontantstrøm som følge av 
operasjonelle aktiviteter på 28,2 mill. kroner. Vi ser her også den samme endringen i pensjonsforpliktelsene og en 
endring i leverandørgjelden. Det er kjøpt og solgt varige driftsmidler med en netto avgang  på 8,3 mill kroner. 
Kirkene har nedbetalt ekstern gjeld med 3,4 mill kroner og ikke tatt opp gjeld.  

Disponering av resultatet 
Resultatet for morselskapet for 2017 er positivt  med  12 246 785  kroner. Dette tilføres egenkapitalen. For konsernet 
er resultatet et overskudd på  20 171 354 kroner. 

Styret mener det fremlagte regnskap danner grunnlag for satsing videre langs de linjer som er lagt for virksomheten. 

Fellesforvaltningen av legat til fordel for  Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet er tilgodesett i Fellesforvaltningen av legat til fordel for Sjømannskirkens - 
Norsk kirke i utlandet (Fellesforvaltningen). Legatets regnskap inngår ikke i organisasjonens regnskap. I 2017 var 
samlet resultat for legatet et bokført overskudd før tildelinger på kr 385 107. Det er i 2017 utbetalt kr. 24 000 til 
vedtektsbestemte formål. Kostnader er påløpt med kr. 5 364-.  
Samlet viser da legatet et bokført overskudd på kr. 379 743 ,- . Det skal anmerkes at store deler av kapitalen nå er 
plassert i papirer som ikke gir regnskapsmessig effekt før ved salg.  

For mer informasjon om Sjømannskirkens drift, målsettinger og måloppnåelse  vises til virksomhetens  Årsrapport 
for 2017 som finnes på www.sjomannskirken.no.  

Bergen 07. mai  2018 

Jørn Henning Theis 
    Styrets leder 

Rigmor Aasrud   Pål Kristian  R. Balstad Idun Strøm Sefland 

Marit Halvorsen Hougsnæs   Thorbjørn K. Laundal Martin Alvsvåg 

Knut Harald Ulland Karl Johnny Hersvik 

    Ørnulf Steen 
   generalsekretær 
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2017 2016 Note 2017 2016

15 6 Salgsinntekter 9 21 835 20 042

175 515 180 600 Andre driftsinntekter 9 221 454 222 447

175 530 180 606 Sum driftsinntekter 243 290 242 488

20 113 20 810 Stasjonskostnader 2 496 3 657

825 850 Kommunikasjonskostnader 826 850

24 281 29 782 Aktivitetskostnader 42 910 49 477

102 399 103 616 Lønns- og personalkostnader 10 118 011 122 534

1 915 1 888 Eiendomskostnader 24 785 28 134

5 966 4 847 Kontor og adm. kostnader 14 543 13 426

7 718 8 072 Reise- og møtekostnader 13 556 13 848

254 529 Avskrivninger 1 5 451 4 994

0 0 Nedskrivninger 1 0 0

163 471 170 392 Sum driftskostnad 222 577 236 920

12 059 10 215 Driftsresultat 20 713 5 569

534 709 Finans- og renteinntekter 11 1 014 1 552

347 332 Annen finanskostnad 11 1 556 561

12 246 10 592 Ordinært resultat før skattekostnad 20 171 6 559

0 0 Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

12 247 10 592 Ordinært resultat 20 171 6 559

12 247 10 592 Årsresultat 20 171 6 559

Morselskap Konsern

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
RESULTATREGNSKAP

(Beløp i NOK 1000)
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2017 2016 EIENDELER Note 2017 2016

2 538 2 538 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 230 645 225 719

368 399 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 1 7 035 7 573

2 906 2 937 Sum varige driftsmidler 237 680 233 291

46 568 49 636 Stasjonsinnskudd 5

63 75 Investeringer i aksjer og andeler 2 63 75

Andre fordringer 1 154 1 359

46 631 49 710 Sum finansielle anleggsmidler 1 218 1 435

49 537 52 648 SUM ANLEGGSMIDLER 238 897 234 726

270 148 Varer 3 853 641

1 446 1 326 Kundefordringer 4 2 509 1 952

3 279 2 378 Andre fordringer 5 -98 1 848

4 724 3 704 Sum fordringer 2 412 3 800

67 566 55 042 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 119 873 103 056

72 560 58 894 SUM OMLØPSMIDLER 123 138 107 497

122 097 111 542 SUM EIENDELER 362 035 342 223

Morselskap Konsern

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
BALANSE PR. 31.12.

(Beløp i NOK 1000)
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2017 2016 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2017 2016

0 0 Eiendomsfond

91 613 79 366 Annen egenkapital 7 293 599 270 112

91 613 79 366 Sum opptjent egenkapital 293 599 270 112
91 613 79 366 SUM EGENKAPITAL 293 599 270 112

13 827 15 095 Pensjonsforpliktelser 8 13 827 15 095

13 827 15 095 Sum avsetninger for forpliktelser 13 827 15 095

0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 4 36 114 38 619

0 0 Sum annen langsiktig gjeld 36 114 38 619

13 827 15 095 Sum Langsiktig gjeld 49 942 53 714

3 388 3 226 Leverandørgjeld 4 070 3 388

7 327 6 959 Feriepenger 7 377 7 018

4 302 3 245 Skyldige offentlige avgifter 5 056 4 182

1 639 3 651 Annen kortsiktig gjeld 1 991 3 808

16 657 17 081 Sum kortsiktig gjeld 18 495 18 397

30 485 32 176 SUM GJELD 68 436 72 111

122 097 111 542 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 362 035 342 223

Ørnulf Steen

  generalsekretær

Styremedlem Styremedlem

Bergen ,07.05.2018

Jørn Henning Theis

Styrets nestleder

Marit Halvorsen Hougsnæs

Karl Johnny Hersvik

Styremedlem

Knut Harald Ulland

Styremedlem

Styremedlem

Styrets leder

Idun Strøm Sefland Helge Aarseth

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
BALANSE PR. 31.12.

(Beløp i NOK 1000)

Martin Alvsvåg Pål Kristian R. Balstad

Thorbjørn K. Laundal

Styremedlem

Styremedlem

Morselskap Konsern
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Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Noter til regnskapet for 2017 

Regnskapsprinsipper

Aberdeen Dubai Kypros New Orleans (drift lagt ned i 2016) Reisetjenesten i Asia Sydney 

Albir- Villayoiosa Costa del Sol København New York Reisetjenesten Øst Asia Stockholm (drift)

Amb prestetjenste i Afrika Familieveiviseren Lanzarote Offshore/Nordsjøen Rio Studprest Europa Øst

Alanya Filippinene London Okpo Rotterdam Studprest Europa / UK

Ambulerende Brasil Gran Canaria Mallorca Sveits San Francisco Studprest USA/Canada

Berlin Hamburg Miami Paris Los Angeles/San Pedro Studentprest Europa Sør

Belgia Houston Nettkirken Pattaya Singapore Tenerife

Torrevieja

Betegnelsen "Morselskapet"  og "Mor" er i regnskapet regnet for aktiviteten som har utgangspunktet i Norge, mens "Konsern" er en sammenstilling 

av all aktivitet globalt,  korrigert for poster som er bokført både ved kirkene og i Norge.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig 
klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld 
klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Pensjonsordningen i KLP balanseføres etter NRS 6.
Pensjonsordningene  i KLP og Statens pensjonskasse tilfredsstiller kravet til Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Bygg avskrives/nedskrives til en forventet restverdi og ikke lavere enn faktisk verdi. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader. 

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, 
som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Salgsinntekter og andre driftsinntekter
For Sjømannskirkens vedkommende er salgsinntekter knyttet til salg av varer ved kirkene, utleievirksomhet og kursvirksomhet i Norge. Inntektene bokføres når de er opptjent. 
Gaver inntektsføres når de er mottatt og lotteri inntektsføres når lodd er solgt. Tilskudd inntektsføres når det er opptjent iht tilskuddsbrev for aktuell periode. 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter 
som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet.. 

For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler omfatter anskaffelseskost også direkte utgifter for å klargjøre eiendelen for bruk, for eksempel utgifter til testing av eiendelen. 

Gjeld
Gjeld balanseføres til virkelig verdi.

Prinsipper for konsernregnskap
Vi har konsoldiert all vår aktivitet utført av Sjømannskirken og dens ansatte ved kirkene rundt om i verden.

Pensjoner
Selskapet har sine pensjonsforpliktelser knyttet til tariffavtalen. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap (Statens Pensjonskasse), med 
delvis unntak av AFP-ordningen. 

Ytelsesplaner
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil 
motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til 
ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke 
resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved 
bruk av en lineær opptjeningsmetode. 

Aksjer
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre aksjer mv. Utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som finansinntekt, når utdelingen er vedtatt.

All aktivitet gjennom kirkene`s regnskaper er vurdert til snittkurs gjennom året. Forutsetningene for resultatregnskapet er at alle overføringer fra hovedkassen til stasjonene er 
eliminert ved stasjonene. 

Valuta
All drift for de ulike stasjonene er konsolidert med valutakurs lik snittkurs i driftsåret. Alle balanseposter er vurdert til kurs pr. 31.12

Fritak for skatt
Sjømannskirken driver ikke næringsvirksomhet og er således fritatt overskuddsbeskatning som frivillig organisasjon.

Omløpsmidler

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varer er en svært begrenset mengde profilvarer  når det gjelder morselskapet og dagligvarer for videresalg når det gjelder stasjonene. Alt  vurderes til det laveste av 
anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi. 
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Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Noter til regnskapet for 2017 

Note 1 Varige driftsmidler

Morselskapet

(Alle beløp i 1000)

Varige driftsmidler 2017
Tomter/ bygninger 

o.l. Inventar IT-anlegg Sum

Anskaffelseskost pr 01.01.2017 2 538  1 126  3 590  7 254  

Tilgang kjøpte driftsmidler 224  224  

Avgang solgte driftsmidler -   

Anskaffelseskost 31.12.17 2 538   1 126  3 814  7 478   

Årets avskrivninger 2017 -  84  170  254  

Akkumulerte avskrivninger 31.12.17 -  1 081  3 490  4 571  

Bokført verdi pr. 31.12.17 2 538   45   324   2 906   

Organisasjonen benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.

Økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 3 - 5  år 3-5 år

Spesifikasjon over morselskapets eiendommer pr. 31.12.2017

(Alle beløp i 1000)

Bokført verdi

Strandgaten 198,  Bergen 2 538

Sum: 2 538

Konsern

(Alle beløp i 1000)

Varige driftsmidler
Tomter/ bygninger 

o.l. Maskiner etc.
Sum varige 
driftsmidl.

Anskaffelseskost pr 01.01.2017 202 027  13 380  215 407  

Tilgang i driftsåret 7 788  493  8 281  

Avgang i driftsåret 16  16  

Anskaffelseskost 31.12.17 209 815   13 857   223 672   

Årets avskrivninger 4 012  1 438  5 451  
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17 13 393   6 779  20 173  
Årets nedskrivning -  -   -   
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.17 9 996  9 996  

Årets valutajustering 3 893  509  4 402  

Akkumulert valutajustering pr. 31.12 -44 219 43  -44 176 

Bokført verdi pr. 31.12.17 230 645   7 035   237 680   

Økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 20-50 år 3 - 5  år

Utenfor Norge benytter organisasjonen lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.

Note 2 Verdipapirer
Morselskap

Aksjer:

(hele kroner)

Sum 26 166  

Ihendehaverobligasjoner:

Sum 37 000  

Totalsum 63 166  

Virkelig verdi for verdipapirene  er høyere enn balanseført verdi

Balanseført verdi

Balanseført verdi
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Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Noter til regnskapet for 2017 

Note 3 Varer
(Alle beløp i 1000)

   Morselskapet   Konsernet

2017 2016 2017 2016

270 148 Varebeholdning vurdert til anskaffelseskost 853 641

270 148 Sum 853 641

Note 4 Fordringer og gjeld
(Alle beløp i 1000)

  Morselskapet   Konsernet

Fordringer

2017 2016 2017 2016

1 446 1 326 Kundefordringer til pålydende 2 509 1 952

1 446 1 326 Kundfefordringer i balansen 2 509 1 952

Organisasjonen har ingen avsetninger til tap på kundefordringer

Langsiktig gjeld

2017 2016 2017 2016

0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 36 114 38 619

0 0 Sum 36 114 38 619
Lån er tatt opp med en avdragstid fra 15 til 20 år

2017 2016 2017 2016

0 0 Gjeld sikret ved pant 36 114 38 619

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler

0 0 Varige driftsmidler 114 859 124 529

0 0 Sum 114 859 124 529

Eiendelene er i tillegg stillet som sikkerhet for 

3 750 3 750 Lotterigaranti 3 750 3 750

3 750 3 750 Sum 3 750 3 750

Hovedkontoret har i tillegg garantert for 3,6 mill USD i forbindelse med byggingen av kirken i Miami.

Kortsiktig gjeld

3388 3226 Leverandørgjeld 4 070  3 388  

7327 6959 Feriepenger 7 377  7 018  

4 302 3 245 Offentlige avgifter 5 056 4 182

1 639 3 651 Andre konsernselskapers gjeld 1 991 3 808

16 657 17 081 Sum 18 495 18 397

Note 5  Stasjonsinnskudd

Morselskapet

(Alle beløp i 1000) Stasjonsinnskudd til foretak-samme konsern

2017 2016

Foretak i samme konsern m.v. 46 568 49 636

Sum 46 568 49 636

Det ble i 2011 foretatt en nedskrivning av utlån til kirkene i Spania på 9,996 mill kroner som følge av svekket eiendomsmarked i Spania.
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Note 6 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter
(Alle beløp i 1000)

  Morselskapet   Konsernet

2017 2016 Bundne bankinnskudd 2017 2016

2 346 1 741 Skattetrekksmidler 2 346 1 741

Note 7 Egenkapital
(Alle beløp i 1000)

Morselskapet
Årets endring i egenkapital Sum

Egenkapital 01.01. 79 366

Effekt av prinsippendring vedr. pensjon

Justert egenkapital 01.01 79 366

Årets resultat 12 247

Egenkapital 31.12. 91 613

Konsernet
Årets endring i egenkapital Egenkapital

2017 2016

Egenkapital 01.01. 270 112 266 798

Årets resultat 20 171 6 559

Omregningsdifferanser 3 315 -3 245

Egenkapital 31.12. 293 599 270 112

Note 8 Pensjoner
(Alle beløp i 1000)

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 258 personer med rettigheter i KLP, hvorav 25 av dem er alderspensjonister (26 i 2016). I Statens Pensjonskasse er det i gjennomsnitt omlag 
200 personer i ordningen (200 i 2016).  Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og 
størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er hovedsaklig dekket gjennom Statens Pensjonskasse (SPK).

SPK
Pensjonsordningen i SPK, som er en ytelsesbasert pensjonsordning, kvalifiserer ikke for balanseføring i regnskapet etter NRS 6 (Norsk RegnskapsStandard nr 6). 
Grunnen til at pensjonsordningen i SPK ikke kan balanseføres er at den ikke er skilt ut i en egen forvaltningsenhet hos SPK. 

KLP
Pensjonsordningen i KLP balanseføres etter NRS 6. Estimatavvik større enn 10 % av høyeste verdi av 
brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse ved regnskapsperiodens begynnelse, resultatføres ved periodisering over gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid.

Pensjonsordningene  i KLP og Statens pensjonskasse tilfredsstiller kravet til Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
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Netto  pensjonsforpliktelse i morselskapet og konsern

2017 2016

Sikret i KLP Sikret i KLP

Påløpte pensjonsforpliktelser 31.12. 49 822 50 742

Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 49 822 50 742

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 42 486 41 417

Ikke resultatførte estimatendringer 5 456 4 455

planendringer 0 0

Arbeidsgiveravgift 1 034 1 315

Netto pensjonsforpliktelse 13 827 15 095

Økonomiske forutsetninger 2017 2016

Diskonteringsrente 2,4 % 2,6 %

Forventet lønnsregulering 2,5 % 2,5 %

Forventet G-regulering 2,25 % 2,25 %

Forventet vekst i løpende pensjoner 1,50 % 1,50 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 3,60 %

Pensjonskostnader 

2017 2016 2017 2016

0 0 Årets pensjonsopptjening 0 0

1 299 455 1 261 236 Rentekostnad av pensjonsforpliktelse 1 299 455 1 261 236

-1 499 001 -1 209 600 Avkastning av pensjonsmidler -1 499 001 -1 209 600

0 -3 610 Amortisering av estimatavvik tap/(gevinst) 0 -3 610

0 0 Resultatførte planendringer 0 0

195 941 432 077 Administrasjonskostnader 195 941 432 077

-3 605 480 103 Netto pensjonskostnad før AGA -3 605 480 103

-508 7 281 Arbeidsgiveravgift periodisert -508 7 281

-4 113 487 384 Resultatført pensjonskostnad (etter AGA) -4 113 487 384

-4 113 55 307 Resultatført pensjonskostnad (etter AGA) og ex. admkost. -4 113 55 307

-2 410 939 -2 247 775 Innbetalt beløp til premie i perioden inkl. AGA -2 410 939 -2 247 775

1 107 716 1 970 005 Utbetalinger over drift 1 107 716 1 970 005

-1 307 336 -222 463 Endring balansen (etter AGA) for DNB Liv/KLP -1 307 336 -222 463

8 817 646 8 425 084 Innbetalt premie til pensjonsordningene i SPK 8 817 646 8 425 084

7 510 310 8 202 621 Totale pensjonskostnader 7 510 310 8 202 621

-1 439 646 -1 611 953 Ansattes andel -1 439 646 -1 611 953

Premieavsetning tidligere år 0 0

65 544 64 803 Andre administrasjonskostnader 65 544 64 803

6 136 208 6 655 470 Sum pensjonskostnader 6 136 208 6 655 470

Note 9 Driftsinntekter
(Alle beløp i 1000)

   Morselskapet   Konsernet

2017 2016 2017 2016

24 322 23 453 Gaver og inntekter næringsliv 34 483 29 246

29 682 34 117 Gaver og inntekter privat 38 056 42 652

217 1 556 Testamentariske gaver 217 1 556

92 250 88 170 Statstilskudd 92 250 88 170

9 867 11 524 Blad 10 441 12 315

15 6 Salgsinntekter varer/Basar 21 835 20 042

9 029 11 232 Lotteri 9 238 11 454

2 475 2 438 Konsulentinntekter og kurs 2 475 2 438

Leieinntekter 6 166 6 190

7 672 8 110 Andre inntekter 28 129 28 425

175 530 180 606 Sum driftsinntekter 243 290 242 488

Morselskapet Konsernet

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring (tabell K 2013) når det gjelder demografiske faktorer. 
Overgangen til aktuarmessig bruk av tabell K 2013 er gjort på grunn av at levealderen i befolkningen øker. Prinsipp for bokføring av estimatavvik er endret 
fra å resultatføre alt, til å kun resultatføre endringer ut over 10 % av høyeste av brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse ved begynnelsen av året, 
som resultatføres ved amortisering over gjennomsnittlig opptjeningstid.
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Note 10 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
(Alle beløp i 1000)

  Morselskapet   Konsernet

2017 2016 Lønnskostnader 2017 2016

76 097 70 481 Lønninger 101 584 97 867

4 266 4 312 Arbeidsgiveravgift 7 115 7 109

6 136 6 655 Pensjonskostnader 6 136 6 655

15 900 22 168 Andre ytelser 3 176 10 902

102 399 103 616 Sum 118 011 122 534

168 165 Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 204 203

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn m.m. 957 0

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 

(Alle beløp i 1000)

   Morselskapet   Konsernet

2017 2016 2017 2016

204 202 410 677

-   -   Annen bistand 0 0

204 202 Godtgjørelser til revisor 410 677

Note 11 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader
(Alle beløp i 1000)

  Morselskapet   Konsernet

2017 2016 Finansinntekter 2017 2016

6 0 Legatrenter 6 0

0 150 Salgsgevinst eieindom 0 150

526 559 Renteinntekter plasseringer 1 008 1 402

532 709 Sum finansinntekter 1 014 1 552

  Morselskapet   Konsernet

2017 2016 Finanskostnader 2017 2016

334   312   Bankkostnader 1 037   1 580   

5   20   Agio/Disagio 519   -1 019  

8   -  Andre finanskostnader

347 332 Sum finanskostnader 1 556 561

Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsoppgj)

Ansatte har ikke lån i selskapet.Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt 
lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.
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Note 12 Spesifikasjon av innsamlingsaktiviteter

(Alle beløp i 1000)

Morselskapet

2017 2016

Oppsett etter innsamlingskontrollens standard

Innsamlede midler, gaver, mv fra årsregnskapet 60 120  68 008   

Inntekter fra aktiviteter som ikke er innsamlinger, men bokført under innsamlede midler… 0 0

Inntekter fra aktiviteter som er innsamling, men som er bokført under andre linjer

Korrigert innsamlede midler, gaver, mv 60 120  68 008   

SUM Innsamlede midler iht IK's retningslinjer 60 120 68 008

Kostnader til anskaffelse av midler fra årsregnskapet 18 032  16 500   

Andre kostnader til anskaffelse enn innsamlingskostnader 11 226  17 795   

Kostnader til innsamling av midler 29 258 34 295

Innsamlingsprosent iht IK's retningslinjer 70,0 % 75,7 %

Aktivitetsregnskap:
Inntekter Kommentarer 2017 2016
Tilskudd: delsum:

Offentlige a) 92 250

Andre 92 250 88 170

Innsamlede midler, gaver etc. b) 60 120 68 008

Opptjente midler fra operasjonelle aktiviteter fordelt på 

Aktiviteter som oppfyller organisasjonens mål c) 12 212

Aktiviteter som skaper inntekt d) 9 029 21 242 22 308

Finans- og investeringsinntekter e) 532 709

Andre inntekter som gir f) 1 920 2 121

gevinst (for eks. salg av driftsmidler)

Sum anskaffede midler 176 064 181 316

Forbruk

Kostnader til anskaffelse av midler g) 29 258 34 295

Kostnader til organisasjonens formål:

kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet h) 111 171 116 071

Administrasjonskostnader i) 23 041 20 036

Finanskostnader 347 332

Sum Forbruk 163 817 170 734

Årets aktivitetsresultat 12 247 10 582

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Innsamlingsprosent 70 % 76 % 74 % 77 % 75 % 73 % 72 %

Administrasjonsprosent 14 % 12 % 10 % 14 % 13 % 13 % 12 %

Formålsprosent 68 % 68 % 68 % 66 % 65 % 66 % 66 %
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2017 2016
a) Beløpet er bevilget over statsbudsjettet

b)

Seksjonsinntekter 6 328 6 634

Testamentariske gaver 217 1 556

"Hjem" - vårt blad 9 867 11 524

Markedstiltak privatmarkedet 23 354 27 483

Markedstiltak bedriftsmarkedet 14 585 14 815

Andre inntekter 5 768 5 997

60 120 68 009
c) Inntekter fra egne kurs og midler fra 

Norsk Olje og Gass (NOG) Egne kurs 2 475 2 438

bidrar til driften av nordsjøprestetjenesten NOG 9 737 8 638

SUM 12 212 11 076

d) Blinklotteriet 9 029 11 232

e) Finansinntekter

Legatrenter 6 -  

Gevinst salg eiendom 0 150  

Renteinntekter andre plass. 526 559  

Sum finansinntekter 532  709  

f) Andre inntekter som gir

gevinst (for eks. salg av driftsmidler)

Brutto salg div artikler 15 6

Leieinntekter 0 0

Bidrag fra stasjonene 1 904 2 114

Andre inntekter 1 1

1 920 2 121

g) Markedsaktiviteter og drift av markedsavdelingen

Aktivitetskostnader 18 032 16 500

Hjem -1605 3 572   

Blink Lotteriet 4817 5 902   

Markedsavdelingen 8321 8 321   

29 566 34 295

h) Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Kostnader til operativ drift 20 810 20 810

Personalkostnader operativt personell 72 859 72 859   

Andre operative kostnader 17 502  22 402   

111 171  116 071  
Det er brukt en fordelingsnøkkel mellom operativt arbeid og arbeid i Norge på 93,55 %

vurdert etter bemanningsfordelingen

i) Administrasjonskostnader

Økonomiavdeling 3 961  3 841   

HR-avdeling 4 772  4 495   

Øvrig administrasjon 14 308  11 700   

23 041  20 036   

Grunnleggende prinsipp for vår regnskapsførsel er at alle kostnader i resultatregnskapet blir fordelt pr. avdeling. Det betyr at de aller fleste postene er hentet direkte fra 
regnskapets hovedkonti. I tillegg gjøres en analyse av dette som igjen danner grunnlaget for ytterligere fordelinger som f.eks. administrasjonskostnader. Disse fordeles pr. 
årsverk for de ulike avdelingene og enhetene(kirkene). For innsamlingsaktivitetene føres regnskapene også med prosjekt og innsatsfaktorindeks slik at alle kostnader for 
våre innsamlingsaktiviteter blir fordelt på de ulike aktivitetene og splittet ytteligere. Under pkt g) Markedsaktiviteter og drift av markedsavdelingen blir prosjektregnskapene 

og avdelingsregnskapet lagt til grunn.
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2017 2016 2017 2016

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   

12 247 10 592 Resultat før skattekostnad 20 171 6 559

Tap/ gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0

254 529 Ordinære avskrivninger 5 104 4 994

0 0 Nedskrivning anleggsmidler 0 0

-122 7 Endring i varelager -212 398

-1 020 1 103 Endring i kundefordringer -557 -561

-1 268 -2 193 Endring i balanseført pensjonspremiefond -1 268 -2 193

0 2 378 Endring i vareleverandørgjeld 682 -662

843 -346 Endring i andre tidsavgrensingsposter 4 339 792

10 934 12 070 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 28 259 9 327

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

0 6 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0

-223 -271 Utbetalinger  ved kjøp av varige driftsmidler -8 281 -10 681

3 520 10 813 Innbetalinger på langsiktige lånefordringer 205 0

-451 -8 005 Utbetalinger på langsiktige lånefordringer 0 -98

12 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 12 184

2 858 2 543 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -8 064 -10 595

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

0 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0

-1 268 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -3 378 -4 459

-1 268 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -3 377 -4 458

12 524 14 613 Netto kontantstrøm for perioden 16 817 -5 726

55 042 40 429 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 103 056 108 782

67 566 55 042 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 119 873 103 056

  

Denne består av:

67 566 55 042 Bankinnskudd m.v. 119 873 103 056

KonsernMorselskap
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 tkr tkr
ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 2017 2016

1 ANSKAFFEDE MIDLER

1a Medlemsinntekter

1b TILSKUDD

1b i Offentlige tilskudd 92 250                         88 170   

1b ii Andre tilskudd

Sum tilskudd 92 250                         88 170   

1c Innsamlede midler, gaver m.v. 60 120                         68 008   

1d Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

1d i  -  som oppfyller organisasjonene formål 12 212                         11 076   

1d ii  -  som skaper inntekter 9 029                           11 232   

Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 21 242                         22 308   

1e Finans og investeringsinntekter 532                              709        

1f Andre inntekter 1 920                           2 121     

Sum anskaffede midler 176 064                       181 316 

2 FORBRUKTE MIDLER

2a Kostnader til anskaffelse av midler

2a i Kostnader til innsamling av midler 18 032                         16 500   

2a ii Andre kostnader til anskaffelse av midler 11 226                         17 795   

Sum kostnader til anskaffelse av midler 29 258                         34 295   

2b Kostnader til organisasjonens formål

2b i Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål

2b ii Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 111 171                       116 071 

Sum kostnader til organisasjonens formål 111 171                       116 071 

Administrasjonskostnader 23 041                         20 036   

Finanskostnad 347                              332        

Sum forbrukte midler 163 817                       170 734 

3 AKTIVITETSRESULTAT 12 247                         10 582   

4 TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
4a Endring grunnkapital 12 247                         10 582   

4b Endring formålskapital med lovpålagte restriksjoner * -         

4c Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

4d Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner

4f Endring annen formålskapital
SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL 12 247                         10 582   
* =endringer i pensjonsforpliktelser over egenkapitalen

Innsamlingsprosent 70,0 % 75,7 %

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler 67,9 % 68,0 %
Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler 14,1 % 11,7 %

Organisasjonsnummer

938555222
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Beløp oppgi i hele tusen              tkr                tkr

 2016 2016

EIENDELER

A Anleggsmidler
A 1 Immaterielle eiendeler 2 906             2 937            

A 2 Bevaringsverdige eiendeler

A 3 Andre driftsmidler

A 4 Finansielle anleggsmidler 46 631           49 711          

T 030 Sum anleggsmidler 49 537           52 648          

B Omløpsmidler   

B 1 Beholdninger 270                148               

B 2 Fordringer 4 724             3 704            

B 3 Investeringer

B 4 Bankinnskudd, kontanter m.v. 67 566           55 042          

T 040 Sum omløpsmidler 72 560           58 894          

T 050 Sum eiendeler 122 097         111 542        

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

C Formålskapital  
C 1 Grunnkapital

C 2 Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner

C 3 Formålskapital med eksterne restriksjoner

C 4 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 

C 5 Annen formålskapital 91 613           79 366          

T 060 Sum formålskapital 91 613           79 366          

D Gjeld
D 1 Avsetning for forpliktelser 13 827           15 095          

D 2 Annen langsiktig gjeld

D 3 Kortsiktig gjeld 16 657           17 081          

T 070 Sum gjeld 30 484           32 176          

T 080 Sum formålskapital og gjeld 122 097         111 542        

FORHOLDSTALL 
T 090 Formålskapital i prosent av totalbalansen 75 % 71 %
T 100   

BALANSE
organisasjonsnummer

938555222
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til generalforsamlingen i  

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  

Vi har revidert årsregnskapet for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet som består av organisasjonens 

hovedkontors regnskap og konsernregnskap. Organisasjonens hovedkontors regnskap og 

konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskapet og 

kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige 

anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 

organisasjonens hovedkontor og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av deres 

resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 

er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 

organisasjonen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov 

og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 

oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i organisasjonens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 

tilhørende revisjonsberetningen. Styret og generalsekretæren (ledelsen) er ansvarlig for øvrig 

informasjon. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 

ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet 

eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde 

vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 

feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 

gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 

er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og 

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 

årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle organisasjonen eller legge ned 

virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 
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Uavhengig revisors beretning - Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 

vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 

utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 

vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 

som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 

utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 

som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 

som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 

kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 

kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 

effektiviteten av organisasjonens interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 

tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 

revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 

betydelig tvil om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig 

usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 

årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 

konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 

hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 

på en måte som gir et rettvisende bilde;  

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene 

eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er 

ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt 

ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 

revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 

kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet 

er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 
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Uavhengig revisors beretning - Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 

og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk 

i Norge. 

 

 

Bergen, 15. mai 2018 

ERNST & YOUNG AS 

 

Øyvind Nore 

statsautorisert revisor 
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Arkiv:    
Arkivsaksnr:  2018/69-0 

Saksbehandler: 

Ørnulf Steen 

 

  

  
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Behandlende organ Møtedato Saksnr 
Generalforsamling 22.06.2018 6/18 

 

Valg av revisor 

I henhold til grunnreglene § 7.6 g) skal generalforsamlingen velge revisor og godkjenne dennes 
godtgjørelse.  
 

Forslag til vedtak 
Sjømannskirken fortsetter å engasjere Ernst & Young AS som revisor for hovedkassen med 
tilhørende oppgaver. Revisjonshonorar for 2018 blir 169.125,- kr ekskl. mva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104



Arkiv:    
Arkivsaksnr:  2018/69-0 

Saksbehandler: 

Ørnulf Steen 

 

  

  
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Behandlende organ Møtedato Saksnr 
Generalforsamling 22.06.2018 7/18 

 

Forslag om grunnregelendringer 

 
Det er innkommet forslag om endringer av grunnreglenes §§ 3 og 12.2 
 

Forslag til vedtak 
a. Generalforsamlingen sier nei til forslaget om endring av grunnreglenes § 3 
b. Generalforsamlingen vedtar den foreslåtte endringen av grunnreglenes § 12.2. 
 

 
 
 
 
a) Forslag om endring av grunnreglenes § 3 Tillitsverv. 
 
Forslaget er fremmet av regionstyrene i Tunsberg og Østfold. Det foreslås at grunnreglenes § 3 
får følgende tillegg:  

 
Den som innehar tillitsverv i Norge (hovedstyre, regionstyre, delegat til 
generalforsamling, regional nominasjonskomité) må dessuten være medlem av 
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. 

  
Med en eventuell endring vil paragrafen se slik ut (endringsforslag i kursiv): 
 

Den som har tillitsverv skal arbeide for å fremme formålet. 
Den som innehar tillitsverv i Norge (hovedstyre, regionstyre, delegat til 
generalforsamling, regional nominasjonskomite) må dessuten være medlem av 
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. 
Hovedstyret skal informeres om hvem som har tillitsverv som delegat i 
generalforsamlingen eller som medlem av regionstyre, kirkeråd, kirkestyre og regional 
nominasjonskomité 

 
Hovedstyret anbefaler på det nåværende tidspunkt ikke at generalforsamlingen vedtar 
endringsforslaget. Hovedstyret begrunner det på følgende måte: 
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Innføring av krav om medlemskap som foreslått vil så langt vi kan se være et nytt prinsipp. § 3 i 
sin nåværende form sier at «den som har tillitsverv skal arbeide for å fremme formålet». 
Hovedstyret har ikke kjennskap til at det tidligere har vært krav om en spesiell tilknytningsform 
til Sjømannskirken, eksempelvis medlemskap i forening, for å kunne velges til tillitsverv. 
Grunnreglene krever at minst 2/3 av medlemmene av regionstyrer og kirkeråd/kirkestyrer skal 
være medlem av Den norske kirke eller annet luthersk kirkesamfunn. Dette fremgår av §§ 10.3 
og 12.2. Alle medlemmer i hovedstyret må være medlem av Den norske kirke eller annet 
luthersk kirkesamfunn. Det fremgår av § 7.10. Hovedstyret legger vekt på å beholde 
Sjømannskirkens åpne og inkluderende profil og mener kravene om tilhørighet til luthersk 
kirkesamfunn og å arbeide for å fremme Sjømannskirkens formål er tilstrekkelig tilknytning til 
organisasjonen.  
 
Sjømannskirken har personlig medlemskap som en av flere måter å være del av organisasjonen 
på. Det fremgår av grunnreglenes § 4. Hovedstyret vil være varsom med å gi én av 
tilknytningsformene forrang foran de andre tilknytningsformene.  En annen sak vil det selvsagt 
være å oppfordre alle som stiller til valg om å bli medlemmer for på den måten å markere sin 
tilhørighet til Sjømannskirken. Den utfordringen vil bli formidlet til dem som innehar verv. 
 
Erfaringen av en godt forankret, men åpen og inkluderende virksomhet, også i 
styresammenheng, har hos mennesker som oppfyller de formelle kravene ført til et engasjement 
som også har vært veien til styrket og bevisst tro og dermed også bidratt til å virkeliggjøre målet 
for Sjømannskirken om å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.  
 
En slik endring som foreslått krever en bred gjennomgang og vurdering av problemstillinger 
som reises om man innfører et slikt prinsipp.  
 
 
b) Forslag om endring av grunnreglenes § 12.2 Regionstyrets sammensetning 
 
Regionstyret i Østfold har fremmet forslag om at grunnreglenes § 12.2 endres slik at 
varamedlemmer ikke velges for perioder på to år, men for perioden frem til neste valg.  
 
 
Gjeldende paragraf 
 
Hver region har et styre på 3 – 7 medlemmer 
og inntil 3 varamedlemmer. Medlemmene 
skal ha fast bopel i regionen. Minst 2/3 av 
regionstyrets medlemmer må være 
medlemmer av Den norske kirke eller et 
annet luthersk kirkesamfunn. 
 
Regionstyrets medlemmer velges normalt 
for 2 år. Maksimum sammenhengende 
funksjonstid er 10 år 
 
Varamedlemmene velges normalt for  
2 år og innkalles i den rekkefølge de er 
valgt. 
 
Regionstyret konstituerer seg selv. 

Forslag til endring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varamedlemmer velges for perioden frem til 
neste valg og innkalles i den rekkefølge de 
er valgt. 
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Regionstyret er beslutningsdyktig når minst 
halvparten av medlemmene er til stede. I 
tilfelle stemmelikhet har møtelederen 
dobbeltstemme.  
 
 
Hovedstyret sier seg enig med forslagsstiller og anbefaler at den foreslåtte endringen vedtas. 
 
Forslagsstiller begrunner endringsforslaget med at gjeldende ordning, der varamedlemmer 
velges for to år, gjør innkallingen i den rekkefølge de er valgt, vanskelig å håndtere, særlig de 
regioner det er valg hvert år.   
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Arkiv:    
Arkivsaksnr:  2018/69-0 

Saksbehandler: 

Ørnulf Steen 

 

  

  
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Behandlende organ Møtedato Saksnr 
Generalforsamling 22.06.2018 8/18 

 

Strategi 

Generalforsamlingen vil under denne saken drøfte aktuelle sider ved Sjømannskirkens arbeid i 
rammen av inneværende strategiperiode. Dette er sak til drøfting der det ikke tas sikte på vedtak, 
men der generalforsamlingen inviteres til å gi innspill til hovedstyret. De fire tema til drøfting er 
 

a) En tjenende kirke. 
b) Sjømannskirkens arbeid i Norge. 
c) Frivillighet i Sjømannskirken. 
d) Generalforsamlingen som møteplass i Sjømannskirken. 

 

Forslag til vedtak 
Generalforsamlingen har drøftet Sjømannskirkens arbeid i rammen av inneværende 
strategiperiode. Innspillene som fremkom i drøftingene oversendes hovedstyret. 
 
 
 
 
 
 
a) En tjenende kirke 
 
Tre forutsetninger for å være en tjenende kirke:  

- En tjenende kirke må møte mennesker der de er. Det innebærer at den må være 
oppsøkende. Det er nødvendig å forstå og å kjenne til utfordringene for mennesker der 
de er.  

- En tjenende kirke må være godt forankret i kirkens oppdrag. Midt i en mangfoldig 
virksomhet med et bredt spekter av oppgaver er det viktig å ha kontinuerlig bevissthet 
om grunnlaget for vår tjeneste. Vi er kirke i alt vårt mangfold. 

- En tjenende kirke er et fellesskap som er tjenende. Det gjelder ikke bare ansatte og 
frivillige, men alle som hører til i fellesskapet preges av en tjenende holdning.  
Sjømannskirken må skape tjenende fellesskap der vi er. 

 
Momenter til drøfting i generalforsamlingen presenteres som innledning i plenum. 
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b) Sjømannskirkens arbeid i Norge 
 
Region Østfold har meldt inn sak om Sjømannskirkens arbeid i Norge til behandling i 
Generalforsamlingen 2018, og det er bedt om en drøfting av arbeidet i Norge.   
 
Sjømannskirken har et bredt arbeid i Norge. Oppgavene er fordelt på ulike avdelinger. 
Utenlandsavdelingen har ansvar for offshoregruppen som til sammen har ti medarbeidere som 
besøker plattformer og supplyskip knyttet til offshorenæringen.  Også kontakt med næringslivet 
er lagt til utenlandsavdelingen. De arbeider blant annet med å inngå beredskapsavtaler med 
næringslivet og utdanningsinstitusjoner og med å innfri den delen av avtalene som foregår i 
Norge gjennom rådgiving og kurs. Totalt er det knyttet sju årsverk til dette arbeidet. 
Innsamlingsarbeidet i Norge er nå lagt til kommunikasjonsavdelingen. Dette arbeidet og det 
klassiske kommunikasjonsarbeidet med magasinet Hjem, nettsider, sosiale medier og 
mediearbeid bidrar til kjennskap til og engasjement for Sjømannskirkens arbeid her hjemme. 
Store deler av Norges befolkning mottar gjennom året informasjon om Sjømannskirken gjennom 
en eller flere av disse kanalene. Til sammen er åtte til ni årsverk knyttet til arbeidet med 
innsamling og kommunikasjonsarbeid i Norge. 
 
Arbeidet med oppfølging av det frivillige arbeidet i Norge, regionene, demokratiforvaltningen, 
kontakten med menighetene i Den norske kirke og andre personlige møter i Norge ivaretas av 
relasjonsteamet i kommunikasjonsavdelingen. Dette het tidligere Norgesarbeidet. Fire årsverk er 
knyttet til dette arbeidet.   
 
Hovedstyret tolker innmeldingen av saken fra Region Østfold til å omhandle denne delen av 
arbeidet i Norge, og presenterer dette i det følgende. 
 
Relasjonsteamet har følgende oppdrag for sitt arbeid:  
Forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og 
innsamling. 
 
Hva jobber vi med 
Arbeidet i Norge handler i dag i stor grad om å skape kjennskap og engasjement for 
Sjømannskirken i Norge. Det gjøres blant annet gjennom tilstedeværelse på festivaler, messer og 
stands og større arrangement i andres regi, enten ved at ansatte er tilstede og representerer 
Sjømannskirken, eller det er frivillige medarbeidere som ivaretar dette. I arbeidet med å skape 
engasjement er også oppfølging av foreninger og fellesskap sentralt, i dette ligger også å kunne 
åpne for etableringer av nye fellesskap og utvikling av disse. Et flott eksempel på dette er 
fellesskapet «Londonkirkens venner» som hadde sitt første treff vinteren 2017/2018. Et godt 
tiltak der det ble invitert bredt ut til alle som hadde et forhold til Sjømannskirken i London om å 
delta. 
Frivillighet er en helt avgjørende del av arbeidet i Norge, og vi inviterer til frivillighet på ulike 
felter og med ulik ansvarsmengde. Som da Sjømannskirken ble etablert for 154 år siden er 
arbeidet i Norge helt avhengig av frivillige medarbeidere landet over. 
Forvaltningen av demokrati i Sjømannskirkens arbeid i Norge handler også i stor grad om 
frivillige som ivaretar viktige verv landet over, og som skaper engasjement i nærmiljøene der de 
er. En viktig del av dette er også de 25 delegatene som er valgte representanter til GF.  
Grunnlaget for å være med å påvirke organisasjonen ligger i medlemsordningen som forvaltes 
av arbeidet i Norge. Som medlem kan man stille som kandidat og man har stemmerett ved 
valgene i sin region, i tillegg til at man får tilhørighet gjennom informasjon gjennom magasinet 
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HJEM, brev, e-poster, arrangement og SMS, samt tilbud om  å være med på en årlig medlemstur 
til en sjømannskirke.  
Sjømannskirken har et godt samarbeid med Den norske kirke, og arbeidet i Norge er viktig 
for ivaretagelsen av dette arbeidet. Et viktig samarbeidspunkt er tilbudet om «sjømannskirke-
interessegruppe» i konfirmantundervisningen, der konfirmantene og deres nærmeste får en unik 
mulighet til å bli godt kjent med Sjømannskirken. Opplegget avsluttes med en konfirmantleir på 
en sjømannskirke, og det er kirken i London som tar imot flest konfirmantgrupper. 
Nettkonfirmanttilbudet er også et viktig samarbeidspunkt som alle menigheter i Norge kan 
benytte seg av. Videre er det også samarbeid i mange menigheter som hvert år om å ha en 
gudstjeneste der Sjømannskirken er med og preger gudstjenesten på ulikt vis.  
 

 
Muligheter og utfordringer i arbeidet i Norge til drøfting 
Mulighetene for Sjømannskirkens arbeid i Norge er mange med et stort oppdrag i et langstrakt 
land. Som arbeidet ellers i organisasjonen er dette et arbeid som er i endring og utvikling. Vi har 
ikke lenger ansatte som er bosatt ute i regionene. Den delen av arbeidet i Norge som er til 
drøfting i generalforsamlingen drives nå med fire medarbeidere som betjener Norge fra Oslo og 
Bergen. For å bygge Sjømannskirke også i Norge er det avgjørende med frivillighet.   
 
Med bakgrunn i dette ønsker vi at generalforsamlingen drøfter noen problemstillinger: 
 

 Hvordan kan vi fortsatt være en landsdekkende frivillig organisasjon? 
 Hvordan kan vi utfordre og få med flere til å bli med som frivillige i arbeidet i Norge? 
 Vi ønsker å jobbe inn mot yngre målgrupper (under 50). Hvordan kan vi gjøre det på 

best mulig måte?  
 

 
c) Frivillighet 
 
Kirkerådet på Lanzarote har bedt om at frivillighet i Sjømannskirken drøftes i 
Generalforsamlingen. 
 
På Sjømannskirkens fire regionale arbeidermøter ble det i 2017 arbeidet med frivillighet. Tema 
ble belyst faglig og alle medarbeidere var med i arbeidsgrupper hvor ulike deler av tematikken 
ble belyst og diskutert. Ett av målene med arbeidet var å komme frem til en standard for frivillig 
medarbeiderskap i Sjømannskirken. I det følgende presenteres Sjømannskirkens 
frivillighetsstandard.  
 
Generalforsamlingen inviteres til å drøfte hvordan standard for frivillighet best følges opp 
både i Norge og ved Sjømannskirkene.  
 
Frivillighetsstandarden ligger som vedlegg 
 
d) Generalforsamlingen 
 
Dette tema kommer opp på bakgrunn av følgende henvendelse fra Region Tunsberg: 
 

Regionstyret i Tunsberg ber med dette om at Sjømannskirkens generalforsamling i 2018 
drøfter hva organisasjonen vil med fremtidige generalforsamlinger. Skal det kun være 
forhandlinger med noe program attåt primært for delegater, eller skal det legges til rette 
for at generalforsamlingene igjen skal være storsamlinger for organisasjonen, der alle 
interesserte som melder seg på skal kunne samles om program til inspirasjon for å styrke 
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arbeidet med å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement – storsamlinger som vi i 
dag ikke har noe tilbud om i organisasjonen? 

 
Sjømannskirkens generalforsamlinger i 2011 og 2012 drøftet og vedtok endringer i den 
demokratiske strukturen. Det ble da vedtatt at generalforsamling skulle avholdes annet hvert år. 
Det ble gjort de nødvendige grunnregelendringer, inkludert en ny sammensetning av 
generalforsamlingen.  
 
I 2011 drøftet man også generalforsamlingen som fellesarena. Det ble nevnt at 
generalforsamlingen skulle være en inspirasjonssamling og et utstillingsvindu hvor 
Sjømannskirkens arbeid skulle kunne gi profilering i eksterne medier. Det er usikkert om 
Sjømannskirken med sin struktur og sitt format vil kunne samle mange mennesker og med årene 
har det heller ikke blitt enklere å skape medieoppmerksomhet om et arrangement som en 
generalforsamling.   
 
Spørsmålet fra Region Tunsberg er om man skal søke å gjøre generalforsamlingene i 
Sjømannskirken til storsamlinger der alle interesserte som melder seg på skal kunne samles om 
program til inspirasjon for å styrke arbeidet.  
 
Hovedstyret anfører følgende synspunkter: 
 
Grunnreglenes § 7.1 slår fast at generalforsamlingen er Sjømannskirkens øverste organ. 
Hovedstyret (HS) holder fast ved at generalforsamlingen dermed primært handler om den 
overordnede styringen av virksomheten, noe som også fremgår av § 7.6 generalforsamlingens 
ansvarsområde. Generalforsamlingen er det øverste organ i Sjømannskirkens demokratiske 
struktur. 
 
Spørsmålet som reises er om generalforsamlingene igjen også skal være storsamlinger. 
Storsamling vil i denne sammenheng dreie seg om å samle flere hundre deltakere. Det er 
usikkert om man i dag vil greie å samle mange mennesker på denne måten. Undersøkelser vi har 
gjort vinteren 17/18 blant givere og medlemmer viser at Sjømannskirken er en av flere 
organisasjoner de støtter, og at Sjømannskirken dessverre for de fleste ikke er den 
organisasjonen de prioriterer høyest. Dette indikerer at en stor del av støttespillerne våre har sin 
primærtilknytning til andre organisasjoner, og vi er tror det påvirker viljen til å delta på en slik 
samling. Uansett ville det kreve mye ressurser og en nedprioritering av andre arbeids- og 
satsingsområder. Hovedstyret mener ikke det vil være riktig å prioritere dette foran det jevne 
arbeidet i Norge, eller foran aktiviteten i utlandet.  
 
Grunnreglenes § 12.4 sier at «Regionårsmøtet skal fornye, inspirere og dyktiggjøre deltakerne til 
fortsatt tjeneste». Det gjør regionen til et viktig sted for fornyelse og inspirasjon.  
 
HS vil anbefale at generalforsamlingene fortsetter som nå. Generalforsamlingens primære 
oppgave er å være Sjømannskirkens øverste demokratiske organ. I tillegg legges det opp til 
aktuelt program om Sjømannskirken til inspirasjon, fornyelse og økt kunnskap. HS understreker 
at generalforsamlingene skal være åpne arrangementer slik at både forhandlinger og de ulike 
arrangementene skal ha rom for deltakelse utenom de som er delegater. HS vil også anbefale at 
generalforsamlingene legges fast til Bergen.  
 
HS ser for seg muligheten for at det ved jubileer eller andre spesielle anledninger gjøres noe 
ekstra ut av generalforsamlingen, også med mulighet for utvidelse av tidsrammen.  
 
Generalforsamlingen inviteres til å drøfte spørsmålet. 
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Standard for  

FRIVILLIG MEDARBEIDERSKAP 
 

 

«Sjømannskirken utfordrer til engasjement og er et godt sted å være frivillig» 
 

 

 Vi vil skape gode møteplasser, både for det store medarbeiderfellesskapet, og for 
den enkelte medarbeider, slik at alle kan kjenne tilhørighet og oppleve seg ivaretatt.  
 

 Vi inkluderer alle som jobber for Sjømannskirken i et stort "VI", både ansatte, 
frivillige, og tillitsvalgte. 

 
 Det skapes rom for at frivillige medarbeider kan utfolde seg gjennom eget initiativ 

og egen kreativitet.   
 

 Frivillige medarbeidere får kunnskap om Sjømannskirkens visjon, hovedmål og 
verdier, slik at alle vet hva som er grunnlaget for tjenesten. Vi er lojale mot visjonen, 
målet, og verdiene. 

 
 Frivillige medarbeidere gjøres kjent med de etiske retningslinjene til Sjømannskirken. 

Vi følger de etiske retningslinjer og overholder taushetsplikten. 
 

 Rekruttering til frivillig tjeneste skjer fortrinnsvis ansikt til ansikt, og med tydelighet på 
hva Sjømannskirken kan tilby. Internett og sosiale medier brukes som gode supplement. 

 
 Frivillige medarbeidere får god opplæring i den konkrete tjenesten, og de praktiske 

forhold som skal til for å gjennomføre tjenesten. 
 

 Frivillige medarbeidere følges opp av ansatte, for både å bli sett, ivaretatt, og kjenne 
trygghet i tjenesten.  

 
 Frivillige medarbeidere skal med god samvittighet få avslutte tjenesten, og bli 

behørig takket for innsatsen! 
 

 Det inngås muntlige eller skriftlige avtaler mellom Sjømannskirken og den enkelte 
frivillige medarbeider tuftet på punktene som er nevnt over.  

 

Den frivillige innsatsen er helt av gjørende for å bygge Sjømannskirken. I vårt ønske om å 
skape trygghet og tilhørighet, og i respekt for den innsatsen alle våre frivillige medarbeidere 
legger ned, vil Sjømannskirken forplikte seg på denne standarden.
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Arkiv:    
Arkivsaksnr:  2018/69-0 

Saksbehandler: 

Ørnulf Steen 

 

  

  
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Behandlende organ Møtedato Saksnr 
Generalforsamling 22.06.2018 9/18 

Valg av hovedstyre 

I henhold til § 7.10 «Valg av hovedstyre», og reglement for valg av hovedstyre har 
nominasjonskomiteen utarbeidet en innstilling av kandidater til nytt hovedstyre for 
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. Kandidatene presenteres i henhold til reglement i 
prioritert rekkefølge.  

Forslag til vedtak 
1. Generalforsamlingen velger Jørn-Henning Theis som hovedstyrets leder for perioden 

2018-2020.  
 

2. Generalforsamlingen velger følgende til medlemmer i hovedstyret, - i prioritert 
rekkefølge.  
1.Elisabeth Yrwing Guthus 
2. Karl Johnny Hersvik 
3. Line Grøtberg 
4. Helge Aarseth  
5. Ellen Sæle Hansen  
6. Jens-Petter Johnsen  
 

3.  Generalforsamlingen velger følgende til varamedlemmer i hovedstyret, - i prioritert 
rekkefølge: 
7. Thorbjørn Laundal 
8. Astrid Holmsen Krogh 
9. Carl Ove Fæster 

 
 
 

 
 
Hovedstyret har i siste periode hatt følgende sammensetning; 
Valgt på generalforsamlingen 2016 
Jørn-Henning Theis (leder) 
Marit Halvorsen Hougsnæs (nestleder) 
Faste medlemmer: 
Knut Harald Ulland 
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Thorbjørn K. Laundalen 
Rigmor Aasrud (frem til høsten 2017) 
Idun Strøm Sefland 
Karl Johnny Hersvik 
 
Varamedlemmer: 
Helge Aarseth 
Idar Magne Holme 
Carl-Ove Fæster 
 
Ansattes representanter: 
Pål Kristian Balstad (personlig vararepresentant Lena Rebekka Risnes) 
Martin Alvsvåg (personlig vararepresentant Kjersti Helland) 
 
 
På generalforsamlingen 2016 ble det valgt følgende medlemmer til nominasjonskomitèen: 
Marianne Uri Øverland, Helge Taranrød, Jofrid Landa, Christofer Solbakken og  
Torger Reve. 
Komiteen valgte Helge Taranrød som sin leder. 
 
Komiteen har arbeidet etter «Instruks for valgkomiteen til Hovedstyret i Sjømannskirken – 
Norsk kirke i utlandet», vedtatt på generalforsamlingen i 2004.  
 
Nominasjonskomiteen fremmer følgende innstilling til valg av leder for hovedstyret: 
Jørn-Henning Theis  
 
Nominasjonskomiteen fremmer følgende innstilling til valg av medlemmer i hovedstyret, i 
prioritert rekkefølge: 
1. Elisabeth Yrwing Guthus 
2. Karl Johnny Hersvik 
3. Line Grøtberg 
4. Helge Aarseth  
5. Ellen Sæle Hansen  
6. Jens-Petter Johnsen  
7. Thorbjørn Laundal 
8. Astrid Holmsen Krogh 
9. Carl Ove Fæster 
10. Cecilie Bjørge Dyb 
 
 
Ordning for valg til hovedstyret ble vedtatt på generalforsamlingen 2004 
 
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skjer i to valgomganger. 
Generalforsamlingen velger 7 medlemmer og 3 varamedlemmer til hovedstyret. 
Hovedstyrets leder velges først. Deretter velges de øvrige 6 medlemmene og til slutt de 3 
varamedlemmene. Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer må være medlem av Den 
norske kirke eller et annet luthersk kirkesamfunn. 
2 medlemmer velges av de fast ansatte etter eget reglement godkjent av hovedstyret. 
Hovedstyrets medlemmer velges for 2 år. Funksjonstiden gjelder fra valgtidspunktet. 
Maksimum sammenhengende funksjonstid er 10 år.  
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Valgprosedyre 
 
Det er ikke anledning å kumulere kandidater. 
Benkeforslag kan stilles i begge valgomganger. Kandidatene som foreslås må være spurt og 
ha akseptert å bli foreslått. 
Stemmegiving skal være skriftlig. Utdelte stemmesedler skal benyttes. 
Det benyttes forskjellige stemmesedler ved første og andre valgomgang. 
Det opprettes et tellekorps for begge valgomganger. 
Stemmeseddelen og kandidatene presenteres for generalforsamlingen av valgkomiteens 
formann eller av dirigentskapet. 
 
 
Stemmeseddel 
 
Valget skjer ved aktivt å merke av de 7 kandidatene en ønsker å stemme på (og 3 kandidater 
til varamannsvalget). 
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Jørn-Henning Theis 
(53), Bergen
Administrerende 
direktør ved 
Haraldsplass 
Diakonale Stiftelse.
 
Teolog/prest fra 
MF. Har en master i 
ledelse, strategisk 
ledelse og økonomi 
(MMA, BI).

Relevant erfaring
Jeg har vært ungdomsprest i Norges KFUK/KFUM hvor jeg 
jobbet mye med ledertrening av unge og sjømannsprest 
i Houston og Rotterdam. Jeg har også arbeidet som 
konsulent/daglig leder innenfor ledelse, organisasjon og 
rekruttering, arbeidet i markedsavdelingen i Sjømannskirken 
og jobbet som rektor ved Haraldsplass diakonale høgskole 
og administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale 
Sykehus. Har flere styreverv innenfor helse, diakoni og kirke.
Er per dags dato leder for Sjømannskirkens hovedstyre og 
har vært medlem av hovedstyre i flere år.
 
Hva er ditt viktigste bidrag i Sjømannskirkens hovedstyre?
Jeg håper jeg kan bidra med god strategisk forståelse, 
økonomiforståelse og med lang erfaring fra organisasjoner 
som er i endring. Sjømannskirken har et viktig oppdrag 
som blir utført på en strålende måte, og det er viktig at 
organisasjonen utvikler seg i takt med de utfordringer den 
står ovenfor. 

Slike prosesser tror jeg at jeg kan bidra inn i, slik at 
Sjømannskirken forblir en organisasjon for fremtiden! Jeg 
håper også at jeg kan bidra til å motivere, både ansatte og 
frivillige, til videre engasjement og god innsats. Det krever 
blant annet trygghet for at prosessene i organisasjonen blir 
ivaretatt på en god måte. 

Jeg gleder meg virkelig til veien videre i denne flotte 
organisasjonen, og håper på fornyet tillit!

Elisabeth Yrwing 
Guthus (55), Eidsberg
Prost i Østre 
Borgesyssel prosti, 
Borg bispedømme. 

Siviløkonom 
fra Norges 
Handelshøyskole, 
Cand.theol. med 
deleksamener fra 
Menighetsfakultetet, 
Universitetet i Uppsala 
og Universitetet i Oslo.  
Ordinert til prestetjeneste i Den norske kirke, Oslo 2001.

Relevant erfaring
• Utdanning og praktisk erfaring fra strategisk arbeid og 

økonomistyring internasjonalt
• Erfaring fra stasjonering ute for daværende Norges 

Eksportråd samt arbeid i Utenriksdepartementet
• Bred erfaring fra beredskapsarbeid
• Allsidig erfaring fra prestetjeneste i Den norske kirke - 

de siste ti år som prost

Hva er ditt viktigste bidrag i Sjømannskirkens hovedstyre?
Med utgangspunkt i bred erfaring fra kirke og næringsliv, 
vil jeg gjerne bidra til videre utvikling av det allerede svært 
verdifulle arbeidet i Sjømannskirken.

Karl Johnny Hersvik 
(45), Bergen
CEO i AkerBP. 

Cand. Scient. i 
Industriell matematikk 
fra Universitetet i 
Bergen.

Relevant erfaring 
Jeg har sittet i et stort antall styrer og ledende stillinger 
og har i løpet av de siste årene bygget meg opp betydelig 
kompetanse på styrearbeid og ledelse.

Hva er ditt viktigste bidrag i Sjømannskirkens hovedstyre?
Jeg tror mitt viktigste bidrag vil være at jeg ofte har en 
annerledes vinkling på mange saker ettersom jeg ofte ser 
disse litt fra avstand. 

Kandidater til Sjømannskirkens 
hovedstyre 2018-2020
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Linn Grøtberg (39), 
Søgne
Leder, marked og 
kommunikasjon, 
Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Statsvitenskap og 
utviklingsstudier fra 
Universitetet i Oslo.

Relevant erfaring
• Stiftelsen Miljøfyrtårn: Leder for marked og 

kommunikasjon, med ansvar for å bygge opp og lede 
nasjonalt markeds-, kommunikasjons- og salgsteam, og 
jobbe proaktivt overfor norske næringslivsaktører.  

• Sjømannskirken i New Orleans: Diakonal medarbeider/
ektefelle og mor. Bidrag til kirkens og gjestehusets drift 

• Kirkens Nødhjelp: Leder for fasteaksjonen, nasjonal 
innsamlingsaksjon 

• Kirkens Nødhjelp: Spesialrådgiver med ansvar 
for pressekontakt og medlemskommunikasjon, 
webredaktør, og etter hvert magasinredaktør 

• Diverse styreverv: IKO og ForUM 

Hva er ditt viktigste bidrag i Sjømannskirkens hovedstyre?
Sjømannskirken står i en stadig omstilling, og må finne sin 
rolle og posisjon i takt med nye behov fra brukerne, økt 
sekularisering, globalisering og effektivisering i næringslivet. 
Samtidig har Sjømannskirken et sterkt navn, som assosieres 
med trygghet, hjertevarme, omsorg og utadrettet diakoni. 
I dette spennet skal organisasjonen navigere inn i fremtiden. 
Med solid erfaring fra strategisk og operativ ledelse av salg, 
marked og kommunikasjon i ideell sektor, og dokumenterte 
resultater fra profesjonelt markedsarbeid og ledelse, vil 
jeg kunne bidra til å sikre at det tas strategiske valg som 
styrker Sjømannskirkens posisjon og relevans i fremtiden. 
Med min bakgrunn vil det være spesielt viktig å arbeide for 
et målrettet profesjonelt fokus på innsamling av gaver for å 
sikre fremtidige inntekter.

Helge Aarseth (71), 
Molde.
Advokat/partner,   
Advokatfirmaet 
Larhammer Aarseth.

Cand.jur. fra 
Universitetet i Oslo. 

Relevant erfaring 
Ved siden av arbeidet som advokat, har jeg hatt en rekke 
styreverv både innenfor næringsliv, offentlige organisasjoner 
og kirkelige verv. Har vært leder/medlem av Molde 
menighetsråd, medlem av Møre Bispedømmeråd, nestleder 
i Mellomkirkelig Råd og medlem av Rådet i Lutherske 
Verdensforbund. Valgt som medlem av Sjømannskirkens 
hovedstyre i 2014, fast møtende varamedlem fra 2016.

Hva er ditt viktigste bidrag i Sjømannskirkens hovedstyre?
Jeg finner det lett å identifisere meg med visjonen for 
Sjømannskirkens arbeid. Jeg vil bidra med min erfaring fra 
styrearbeid og kirkelig engasjement. Erfaring fra juridisk 
arbeid kan også komme til nytte i arbeidet i hovedstyret.

Ellen Sæle Hansen 
(45), Røyken
Kateket i Slemmestad 
og Nærsnes menighet 
for Røyken kirkelige 
fellesråd. 

Adjunkt fra Høyskolen 
i Tromsø, Pedagogikk 
grunnfag NLA 
Bergen, Master 
kirkelig undervisning 
Menighetsfakultetet.

Relevant erfaring
Jeg har jobbet som lærer i Norge, i Den Norske skolen i Addis 
Abeba og i Den norske skolen i London. I London hadde jeg 
tett kontakt med Sjømannskirken som skole-kirke kontakt. 
Jeg har vært ansatt i Røyken kirkelige fellesråd som kateket 
i Slemmestad og Nærsnes menighet fra 2009. I tidsrommet 
2014 – 2017 hadde jeg 3 års permisjon i forbindelse med at 
vi som familie hadde vår 3. utestasjonering ved en norsk 
ambassade, den gangen i Sør-Afrika. I denne perioden 
fullførte jeg min master i kirkelig undervisning. 

Hva er ditt viktigste bidrag i Sjømannskirkens hovedstyre?
Jeg har bodd og arbeidet i utlandet i til sammen ni år 
sammen med min mann og våre 3 barn. Vi har bodd seks 
år i Afrika og tre år i London. I London hadde jeg mye 
kontakt med Sjømannskirken. Som diplomatfamilie møtte 
vi Sjømannskirken både som en kirke vi kunne delta i som 
familie, en viktig ressurs i skole-kirke samarbeid, og en 
samarbeidspartner med ambassaden og det norske miljøet 
for øvrig. Min erfaring som pedagog, en tett tilknytning 
til kirke i Norge, og min kontaktflate i den norske miljøet 
tilknyttet Den norske ambassaden og NGO-er (særlig i 
Etiopia og Sør-Afrika) gir meg et godt grunnlag for å se 
hvilke muligheter Sjømannskirken har, hvilken ressurs 
Sjømannskirken er, og behovet kirken har for å være en 
dynamisk organisasjon.
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Jens-Petter Johnsen 
(69), Oslo
Tidligere 
Kirkerådsdirektør, Den 
norske kirke, ordinert 
prest.

Cand. Theol.

Relevant erfaring 
Lang erfaring med ledelse, som generalsekretær i 
Lagsbevegelsen, sokneprest og kirkerådsdirektør. Jeg 
har hatt en rekke styreverv, så som i leder i styret for 
Menighetsfakultetet og medlem av Sentralstyret i KrF, 
internasjonal erfaring som nestleder i Executive Committe 
of The International Fellowship of Evangelical Students (den 
internasjonale lagsbevegelsen) og gjennom ekumeniske 
kontakter Den norske kirke har. 

Sjømannskirkens arbeid kjenner jeg gjennom nært 
samarbeid med generalsekretærene i en årrekke, årlige 
kontaktmøter med organisasjonens ledelse, møte med alle 
Sjømannskirkens medarbeidere ved å være foredragsholder 
på arbeidersamlinger og besøk på Sjømannskirker.  Jeg 
har gjennom alt dette en bred kontaktflate i Den norske 
kirke, frikirkene, de frivillige organisasjonene, i de politiske 
miljøene og i internasjonale organer.

Hva er ditt viktigste bidrag i Sjømannskirkens hovedstyre?
Jeg vil bidra med min kompetanse og erfaring, og være med 
å virkeliggjøre Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet sitt 
formål og visjoner.

Sjømannskirken er en viktig og nødvendig del av Den norske 
kirkes arbeid. Jeg ønsker å bidra til en videreutvikling 
av dette, og samtidig fastholde frivilligheten og 
selvstendigheten til organisasjonen. Jeg ønsker å bygge 
broer fra Norsk kirke i utlandet  til arbeidet hjemme og vice 
versa, så erfaringer kan utveksles og strategier utvikles. 
Samarbeid om utveksling og utvikling av medarbeidere 
hjemme og ute vil være et viktig fokusområde.

Til dette trenger vi en fortsatt kompetent organisasjon med 
en bærekraftig økonomi, og jeg håper å kunne være med å 
bidra til dette.

Mest av alt ønsker jeg å være med på å forme et arbeid som 
setter Jesus Kristus i sentrum, utfordrer til tro og til tjeneste 
for våre medmennesker.

Thorbjørn K. Laundal  
(48), Oslo
Head of Marketing 
& Communications, 
Energy, Management 
& Trading, Agder 
Energi.

Cand.Mag innen 
mediekunnskap, 
markedsføring, 
kommunikasjon og 
kristendom fra BI og 
MF. 

Relevant erfaring
Jeg er vokst opp med Sjømannskirken og kjenner 
organisasjonen godt. De siste 25 år har jeg hatt forhold 
til organisasjonen både som ansatt og frivillig. Jeg har 
jobbet i informasjonsavdelingen, hatt ansvar for Bud & 
Hilsen (nå:HJEM), sitter i regionstyret for Oslo & Akershus 
og i hovedstyret. Har i hele min yrkesaktive karriere 
jobbet med markedsføring og kommunikasjon. Enten i 
reklame og PR-byråer med reiseliv som spesialområde 
(cruiserederier, reiseoperatører flyselskap og destinasjoner) 
eller som markeds- og kommunikasjonsansvarlig innen 
fornybarindustrien.   
      
Hva er ditt viktigste bidrag i Sjømannskirkens hovedstyre?
Jeg ønsker være kandidat fordi jeg ønsker utgjøre en forskjell 
for Sjømannskirken. Spesielt ønsker jeg å være med å jobbe 
for at enda flere opplever møte med oss ute som relevant, og 
at de som gjør det ikke slipper taket når de vender hjem. 
I en periode hvor vi som organisasjon mister aktive 
støttespillere og inntekter er det svært nødvendig å 
vedlikeholde dette engasjementet også etter at de har 
kommet hjem.    

Vi trenger å styrke organisasjonens synlighet og inntjening, 
men vi trenger det på premissene til den som vender hjem i 
dag, ikke nødvendigvis slik det har vært. Til syvende og sist 
er det oss som er ansatt og frivillige i Sjømannskirken som 
utgjør kulturen og møte med organisasjonen. Det er vår 
oppgave å være relevante slik at hjemvendte landsmenn har 
mot til å definere seg innenfor kirken og lyst til å engasjere 
seg i vårt arbeid. 
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Astrid Holmsen Krogh 
(56), Ås 
Kirkeverge i Bærum, 
Kirkelig fellesråd i 
Bærum.

Mastergrad i 
verdibasert 
ledelse og studier i 
kirkeadministrasjon, 
Diakonhjemmet 
høgskole.

Relevant erfaring
Jeg har jobbet med kirkelig administrasjon og ledelse siden 
1990 - som leder de siste 17 årene.  Dette har blant annet gitt 
meg lang erfaring som saksbehandler for kirkelige råd.
De siste fire årene har jeg vært leder i Borg kirkevergelag, 
og de siste to årene har jeg ledet Norges kirkevergelag på 
nasjonalt nivå. Dette har gitt meg god erfaring i styrearbeid 
både som medlem og som styreleder.

Hva er ditt viktigste bidrag i Sjømannskirkens hovedstyre?
Sjømannskirkens arbeid er viktig for nordmenn i utlandet. 
Jeg tror svært mange opplever å bli møtt som den de er 
når de kommer til Sjømannskirken - det være seg sjøfolk og 
offshore-arbeidere, studenter og turister. Sjømannskirkens 
arbeid er relevant for alle, og kirken er kanskje enklere å 
oppsøke ute enn når en er i Norge.

I hovedstyret vil jeg bidra med min kunnskap om kirke og 
samfunn, organisering og strategier. Sjømannskirkens arbeid 
og strategi må gjenspeile nåtidens behov og muligheter. I 
tidligere arbeid og i styrearbeid har jeg erfart at jeg evner 
å se nye muligheter og å ha blikk både for detaljer og 
helheten i mange saker. Dette ønsker jeg å bidra med også i 
Sjømannskirkens hovedstyre.

Carl-Ove Fæster (52),  
Borre i Horten
Sogneprest i Borre.

Cand. Theol/prest.

Relevant erfaring
Arbeidet som feltprest, student og skoleungdomsprest, 
sogneprest og sjømannsprest/daglig leder i Singapore. 
Har sittet i Hovedstyret i Indremisjonen (Normisjon) og 
medlem av sentralstyret i KRFU og president i KDUN (Kristen 
Demokratisk Ungdom i Norden). Jeg har i mer enn 12 år hatt 
ulike tillitsverv i Presteforeningen, blant annet som nestleder 
i Sør-Hålogaland og stiftstyreleder i Nord-Hålogaland og 
nestleder i stiftsstyre i PF Tunsberg. Koordinator i JustUnity 
siden våren 2015, en organisasjon som arbeider med å 
forebygge ekstremisme og radikalisering av ungdommer. 

Hva er ditt viktigste bidrag i Sjømannskirkens hovedstyre?
Det er et viktig mål for Sjømannskirken å gi mennesker 
frimodighet til å definere seg «innenfor»; At mennesker kan 
si at dette er «min kirke», «her hører jeg til», og «her er jeg 
hjemme». Dette målet er det viktig å arbeide videre mot og 
å styrke. En «mobil» sjømannskirke som er aktivt reisende 
og oppsøkende tror jeg også det er viktig å videreføre og 
styrke. Jeg ønsker å arbeide for å styrke relasjonen mellom 
Sjømannskirken og Den norske kirke her hjemme. 

Jeg har gode erfaringer både fra Harstad kirke og Skoppum 
Arbeidskirke, det vil si å tenke sjømannskirkemodellen 
hjemme her i Norge.  Det har skapt lavere terskel til 
lokal kirke - og det har vært en positiv synliggjøring 
av Sjømannskirkens arbeid gjennom stands og 
Sjømannskirkekvelder. Dette er en «vinn-vinn» situasjon både 
for Kirken her hjemme og ute.  Alt for mange hjemme i Norge 
definerer seg utenfor kirken. Kirken her hjemme har derfor 
mye å lære av hvordan Sjømannskirken arbeider som kirke. 

Cecilie Bjørge Dyb 
(41), Oslo
Kategori- og 
innkjøpssjef hos Unil 
(Norgesgruppen).

Bachelor i Business 
Administration fra 
California Lutheran 
University i USA, og 
Master i International 
Business Management 
fra University of Surrey 
i England.  

Relevant erfaring
Tolv års styreerfaring som tidligere daglig leder av gründer- 
og eksportbedrift innen helsekost. Har mye internasjonal 
erfaring, og har bodd nesten ti år i USA og England som 
student og Young Professional og har sett hvor mye 
Sjømannskirken betyr når man bor utenlands. Jeg giftet meg 
i Sjømannskirken i London, og oppsøker ofte sjømannskirker 
rundt om i verden når jeg er på ferie og jobbreise. 
 
Hva er ditt viktigste bidrag i Sjømannskirkens hovedstyre?
Som tidligere utenlandsstudent og YP i USA og England, 
har jeg fått erfare hvor mye Sjømannskirken betyr når man 
bor utenlands. Dette ønsker jeg at flere norske i utlandet 
skal få erfare. I styret kan jeg representere brukerne av 
Sjømannskirken, samtidig som jeg kan bidra med min 
økonomiske bakgrunn. Jeg tenker som en gründer, og ser 
muligheter i stedet for begrensninger.    
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Arkivsaksnr:  2018/69-0 

Saksbehandler: 

Ørnulf Steen 
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Behandlende organ Møtedato Saksnr 
Generalforsamling 22.06.2018 10/18 

 

Valg av nominasjonskomite og kontrollkomite 

 
Innstilling til nominasjonskomite og kontrollkomite blir lagt frem i møtet. 
 

Vedtak 
Vedtak formuleres i møtet. 
 
 
 
 
 

A. Nominasjonskomiteen 
 

Komiteen består i dag av: 
Jofrid Landa, valgt 2012, ansattes representant 
Christofer Solbakken, valgt 2014, tidligere medarbeider i New York 
Torger Reve, valgt 2016, tidligere HS-medlem 
Marianne Uri Øverland, valgt 2016 
Helge Taranrød, leder, valgt 2016, tidligere medarbeider 

 
 

B. Kontrollkomiteen: 
 
    Komiteen består i dag av: 
    Nina Mikkelsen, leder 
    Kjell Skartseterhagen 
    Øivind Stærk 
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