
Forslag til justering av organisering i internasjonal 

avdeling  
 

Dato:  5/10-21 

Til:   Samtaleforum 

Fra:  Lederrådet i Pinsebevegelsen 

 

 

Historikk: 

I 2018 vedtok styret i daværende Pinsemisjonen og Lederrådet i Pinsebevegelsen 

/ Samtaleforum en sammenslåing mellom organisasjonene. Det kan 

oppsummeres med teksten i Grunnlagsdokumentet:  

1.2. PINSEMISJONEN.  
Samtaleforum vedtok 4. juni 2018 å anbefale en ny organisering av Pinsebevegelsen i Norge. 

Pinsemisjonens årsmøte 5. juni 2018 vedtok at Pinsemisjonen går fra å være en selvstendig 

enhet med eget hovedstyre, til å bli en integrert avdeling av Pinsebevegelsen i Norge, i tråd med 

vedtatt ny organisering av Pinsebevegelsen.  

Pinsemisjonen blir ny internasjonal avdeling i Pinsebevegelsen. Avdelingen skal ledes av 

internasjonal leder som rapporterer til daglig leder i Pinsebevegelsen.  

Internasjonal leder har ansvar for bistandsarbeidet som videreføres under «Pinsemisjonen» som 

en egen juridisk enhet. Foreningen får endret eierskap. Denne modellen ivaretar hensynet til 

risikohåndtering og målrettet prosjektgjennomføring av bistandsprosjekter. Det er en målsetting 

at implementeringen er fullført innen utgangen av 2020.  

Evaluering: 

Erfaringene fra det siste halvannet året har vist at det har vært en krevende 

prosess å få til denne nye organiseringen, men at vi er på god vei. Det er fortsatt 

behov for noe klargjøring både om roller og struktur, selv mange avklaringer er 

gjort underveis. 

 

Bistandsarbeidet tar stor plass i internasjonal avdeling, siden det er slik praksis 

har vært, og det er krav om antall stilinger knyttet til å få offentlige midler. 

Bistandsarbeidet har også tatt mye av tiden til internasjonal leder. 

 

I forbindelse med at internasjonal leder nå har sagt opp sin stiling, ser vi 

muligheten for å tenke litt nytt basert på de erfaringene vi har fått så langt. Det 

er behov for å forsterke misjonsdelen av arbeidet og også komme tilbake til å 

jobbe med migrantarbeid / migrantkirker i Norge og indremisjon/evangelisering.  

 

Det foreslås derfor at internasjonal leder har fullt fokus på det sistnevnte i en 

100 % stilling og ikke lenger har ansvaret for bistandsdelen. Bistandsleder og 



internasjonal leder vil begge rapportere til daglig leder og være en del av en 

ledergruppe på kontoret.  

 

Disse to lederne / avdelingene vil være avhengig av å samarbeide tett, bl.a. med 

informasjonsdeling om prosjekter/partnere og fund raising / egenandelsarbeid 

til bistandsprosjekter. Det må evt. arbeides videre med organiseringen i hver av 

disse avdelingene og om det er behov for forsterkning i begge avdelinger. 

 

Jf. vedtatt organisasjonskart er ikke Samtaleforum involvert i stillinger og 

ansettelser på kontoret.  Vedtaket om sammenslåing av daværende 

Pinsemisjonen og Pinsebevegelsen og ny organisering ble imt fattet der, og vi 

finner det naturlig at en justert organisering tas opp i Samtaleforum. Ellers er 

ansettelser og organisering av kontret Lederrådets og administrasjonens ansvar. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Lederrådet og administrasjonen følger opp intensjonen i sammenslåingen på en god 

og hensiktsmessig måte og gjør nødvendige justeringer med bakgrunn i erfaringer så 

langt. 

 

Internasjonal leder vil ikke ha ansvaret for bistandsarbeidet lenger, ref. forrige vedtak 

i Samtaleforum. Dette ansvaret vil nå ligge på bistandsleder. 

 

 


