Etisk råd
Pinsebevegelsen

Årsmelding Etisk råd – 2019/2020

Pinsebevegelsens Etiske råd (ER) ble oppretta av Predikantkonferansen i 1998. Rådets
mandat er å ha det overordna ansvaret for arbeidet med saker der forkynnere og andre
ledere med virkefelt ut over sin lokale menighet, er eller kan ha vært involvert i seksuelle
overgrep, grenseoverskridende seksuell atferd, eller eventuelt annen moralsk svikt. Rådet
vil også kunne gi råd og behandle saker vedrørende ledere i lokalmenigheter, etter
anmodning om hjelp fra disse. I mandatet ligger også at Etisk råd skal drive forebyggende
arbeid gjennom opplysning og undervisning.
Retningslinjer for Etisk råd’s arbeid ble utarbeida i 1998, endra i 2002 og i 2008. Etisk råd
har utarbeida utkast til nye retningslinjer. Framlegget er lagt så tett som mulig opp til
retningslinjene som gjelder for Normisjon, Norsk Misjonsselskap og andre organisasjoner
med tilknytning til Den norske kirke. Reviderte retningslinjer er foreløpig ikke vedtatt i
Pinsebevegelsens organ. Inntil videre arbeider Etisk råd etter de vedtatte retningslinjene
fra 1998, med mindre senere endringer.
Forsinkelsen i godkjenning av nye retningsliner kan føre til at vi blir liggende etter både i
forhold til lovverket og samfunnsutviklingen. Vi har for eksempel både ny straffelov og et
forslag til ny Lov om tros- og livssynssamfunn som kan ha betydning for rammene for
arbeidet vårt.
Etisk råd blir oppnevnt i Samtaleforum/årsmøtekonferansen, og er sammensatt av
personer med ulik faglig kompetanse, for på best mulig måte å ivareta ulike sider av rådets
saksfelt.
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Generelt om arbeidet
Alle saker hvor Etisk råd er involvert er alvorlige fordi det gjelder mennesker som kan ha
vært utsatt for krenkelser og annen type moralsk svikt. Både ved det direkte arbeidet med
saker og gjennom generell rådgivning håper Etisk råd at arbeidet vil være forebyggende,
slik at rådets inngripen skal bli minimal.
Etisk råd har i sin funksjonstid fått positive tilbakemeldinger fra mennesker som er krenket,
og fra menigheter for det arbeidet som gjøres. Men det kommer også innvendinger fra
enkelte av de berørte parter, fordi følgene av denne type handlinger ofte er dramatiske for
dem det gjelder. Den krenkede og den mulige krenker vil ofte se ulikt på hendelsesforløp og
konsekvenser. Dette er vanlig i slike saker. At de som omgir partene ser saken forskjellig, er
heller ikke uvanlig.
Rådets arbeid fordrer grundighet i alle ledd. Dette gjør det nødvendig at rådsmedlemmene
har inngående kjennskap til og erfaring fra ulike fag- og livsområder, fordi et bredt spekter
av fagområder må belyses. Rådets sammensetning dekket etter vårt syn denne premissen
fram til sommeren 2019, men vi er svekket etter at vi har mistet medlemmene med
pastorerfaring og juridisk kompetanse.
Etisk råd har ikke en samla oversikt over tallet på saker i Pinsebevegelsen. Rådet blir
kontakta når menighetene selv ikke håndterer slike saker. Mange menigheter har trolig
ressurser til å takle disse problemstillingene selv.
I retningslinjene for å bli rekruttert til pinsebevegelsens barne- og ungdomsarbeid er det
innført krav om politiattest. Etisk råd har ikke oversikt over i hvilken grad dette er
implementert, men vet at dette blir etterfulgt mange steder.
Rådet har vært og er opptatt av hvordan en kan gjøre informasjon om Etisk råd tilgjengelig
for dem som trenger den.
Vi har fått tilbakemeldinger på at informasjon om Etisk råd er vanskelig å finne på nettsiden
til pinsebevegelsen. Å gjøre Etisk råd enda mer kjent for de som har behov for kontakt bør
være en prioritert oppgave.
Det er relativt få saker som kommer til vurdering i Etisk råd, men vi tror det finnes
mørketall.
Det siste året har vi vært engasjert i flere saker i ulike deler av landet. Disse sakene har dels
vært omfattende og kompliserte, og krevd betydelig innsats fra medlemmer i Etisk råd. Vi
har opplevd et nært og tillitsfullt samarbeid med ledelsen i de berørte menighetene. Vi har
også hatt et tett og godt samarbeid med Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep (der Pinsebevegelsen er medlem). Videre har vi håndtert kontakt med media etter
forespørsel.
Pinsebevegelsen har fokus på at overgrep har skjedd og kan skje også i våre
sammenhenger. Vi vurderer at dette i seg selv er et viktig preventivt tiltak.
2

Det siste året har vi også vært konsultert i noen saker knytta til spørsmål om annen moralsk
svikt.
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Oversikt over aktiviteter i 2019/2020
Etisk råd har hatt følgende aktivitet i meldingsåret:
• Etisk råd har vært representert med flere medlemmer på LED og Samtaleforum.
• Etisk råd er representert i gruppa som drøfter framtidig rådsstruktur i Pinsebevegelsen
• Novemberkonferansen 2019 i regi av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
• 4 ordinære møter i ER
• Mellom rådsmøtene har det vært saksbehandling gjennom epost og telefon rådsmedlemmene
imellom
• Brev, telefoner, reisevirksomhet, behandling av saker. Kontakt med ulike politikammer,
advokater, offentlige kontorer og pastorer
• Kontakter: Ut over sakene har rådets medlemmer i noen grad blitt kontakta av menigheter,
andre kirkesamfunn, fellestiltak og enkeltpersoner for rådgivning, konsultasjoner, forespørsler
og veiledning.
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Kompetanseheving
Medlemmer fra ER har ikke deltatt i spesifikke kompetansehevende tiltak knyttet til sitt
medlemskap i ER i meldingsåret. Rådets medlemmer ansees å opprettholde og
videreutvikle sin kompetanse gjennom medlemmenes daglige virksomhet ellers.
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Økonomi
Når det gjelder Etisk råd sin økonomi vises det til Lederrådets regnskap.
Medlemmene i Etisk råd får dekka reise- og oppholdskostnader etter regning. Tjenesten er
ikke honorert, og det er ingen ordning for kompensasjon av eventuell tapt
arbeidsfortjeneste.
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Etisk råds medlemmer i meldingsåret
I løpet av denne perioden har følgende medlemmer avslutta tjenesten i Etisk råd:
Harald Nybakk
Nils Petter Skinnerlien
Daniel Lund
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Innsatsen til disse tre har etter vår egen vurdering vært av avgjørende betydning for
arbeidet vårt.
De nåværende medlemmene er:
Øyvind Watne
Sven-Martin Ege
Elin Selseng
Lillian Lund Vestvik

(psykiater) Trondheim (leder)
(politi)
Oslo
(sosionom) Mo i Rana
(vernepleier) Auklandshamn

Trondheim 12. mai 2020
For Etisk råd
Øyvind Watne (leder)
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