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RETNINGSLINJER FOR PROSJEKT «SAMVITTIGHETSFRIHET»
Mandag 8. februar 2021 vedtok styret i «Verdialliansen Nettverk for menneskerettigheter og
kristne verdier», org.nr.: 913 714 547, å etablere prosjektet «Samvittighetsfrihet». Styret
vedtok samtidig at Håkon Bleken, Aslak Bestul og Jan Harsem skal være styringsgruppe. Ved
nytt styremøte mandag 1. mars 2021 har styret vedtatt disse retningslinjene for prosjektet
FORMÅL
Verdialliansen etablerer prosjekt «Samvittighetsfrihet» og den juridiske ressursgruppen med
formål å utvikle et profesjonelt og kompetent juridisk miljø som støtter opp under den kristne
kulturarven i Norge og fremmer og forsvarer kristne verdier og identitet.
Ivaretakelsen og forsvaret av den kristne kulturarven med trossynssamfunn og organisasjoner
som bærer denne, forutsetter at retten til å tro, mene og praktisere kristen tro opprettholdes i
Norge. Prosjektets anliggende kan oppsummeres som kristen trosfrihet og samvittighetsfrihet.
Prosjektet skal utvikle, drive og støtte et juridisk ressurs- og kompetansemiljø med høy faglig
kompetanse, integritet og profesjonalitet på feltet rettsregler og konvensjoner som regulerer
kristne borgere, trossamfunns og organisasjoners forhold, for følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•

Utarbeide juridiske betenkninger
Kvalitetssikre budskap, rapporter, strategier og verdigrunnlag
Bistå enkeltpersoner, trossamfunn, bedrifter og organisasjoner
Forankre verdigrunnlaget i faglig forsvarlig jus
Gi råd til Verdialliansen v/ styringsgruppen om prioritering av konkrete saker
Listen kan suppleres med andre tiltak som fremmer prosjektets formål

VERDIGRUNNLAG
EMK art. 9.1: «Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett
omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen
med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved
tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse». Prosjekt «Samvittighetsfrihet» er etablert
fordi denne retten til å leve, praktisere, lære og formidle evangeliet og kristne verdier synes å
være under press på mange områder. Personer, trossamfunn, organisasjoner og bedrifter med
verdigrunnlag som beskrevet her, blir i økende grad utsatt for press og marginalisering i det
norske samfunnet. Aktuelle verdier:
•
•
•
•
•
•
•

Ekteskapet forstått og forvaltet (vigselsliturgi) som ordning for én mann og én kvinne
Juridisk foreldreskap er som utgangspunkt reservert for barnets biologiske far og mor
Kjønn forstått og forvaltet som kategoriene mann og kvinne, gitt ved objektive kriterier
Retten til å tro, bekjenne og lære at mennesket og universet er skapt av Gud
Retten til liv fra unnfangelse til naturlig død, herunder kritisk vurdering av eutanasi
Personlig rett til å være tro mot egen kristne samvittighet, evt. ved reservasjon
Listen kan suppleres med andre formulerte som støttes av prosjektets formål
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RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER
Styringsgruppen og de som styringsgruppen engasjerer til den juridiske ressursgruppen utøver
sine funksjoner innenfor rammen av disse retningslinjene og vedtektene for Verdialliansen.
OPPDRAGSGIVER
Verdialliansen v/ styret, har det juridiske ansvaret for prosjekt «Samvittighetsfrihet», også som
oppdragsgiver for den juridiske ressursgruppen. Ansvaret som oppdragsgiver for den juridiske
ressursgruppen er delegert til styringsgruppen slik det fremgår av disse retningslinjene.
STYRINGSGRUPPENS DELTAGERE
Styringsgruppen utpekes av styret i Verdialliansen.
STYRINGSGRUPPENS MANDAT
•
•
•
•
•
•
•

Styringsgruppens mandat følger av disse retningslinjene
Styringsgruppen oppnevner deltagere i den juridiske ressursgruppen
Styringsgruppen representerer oppdragsgiver for den juridiske ressursgruppen
Styringsgruppen tar beslutning i saker som representerer prosjektet
Styringsgruppen kan vurdere om styret i Verdialliansen skal konsulteres før vedtak
Styringsgruppen beslutter den juridiske ressursgruppens løpende prioriteringer
Styringsgruppens prioriteringer legger vekt på anbefalingene fra ressursgruppen

JURIDISK RESSURSGRUPPE
•
•
•

Deltagere rekrutteres fra forskjellige tilknytninger til det juridiske faget
Deltagere bør representere en bredde av relevante kompetanser
Det skal til enhver tid foreligge en definert oversikt over gruppens deltagere

AVTALE
Styringsgruppen inngår skriftlig avtale med hver enkelt deltager i ressursgruppen.
Det skal til enhver tid foreligge tydelige og eksplisitte skriftlige rammer for deltagelse i den
juridiske ressursgruppen. Det skal ikke gis rom for uavklarte forventninger som kan medføre
forskjellige oppfatninger om hva som følger av deltagelse i den juridiske ressursgruppen, og
eventuell økonomisk kompensasjon for den løpende deltagelsen og/eller enkeltoppdrag.
HONORAR
Dersom deltager i ressursgruppen skal honoreres for sin løpende deltagelse, eller for
enkeltoppgaver i tilknytning til dette engasjementet, så skal dette, herunder økonomisk
ramme for honorar, fremgå av den løpende avtalen eller det dokumenterte enkeltoppdraget.
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ØKONOMI
Følgende retningslinjer gjelder for økonomien i prosjektet «Samvittighetsfrihet»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomien administreres som et prosjekt- og avdelingsregnskap i Verdialliansen
Det etableres en egen bankkonto for prosjektet
Prosjektets regnskap føres av Verdialliansens regnskapsfører
Prosjektets regnskap inngår i årsregnskapet for Verdialliansen
Verdialliansen er kontoeier og har innsyn v/ styremedlem med kontrollfunksjon
Økonomiske disposisjoner og prioriteringer er delegert til styringsgruppen
Prosjektet forutsettes å være selvfinansiert ved gaver og tildelinger til prosjektet
Ved overskudd i øvrig drift kan styret i Verdialliansen overføre midler til prosjektet
Eventuelt bidrag fra prosjektet til Verdialliansens drift vurderes som følger:
o Verdialliansen vurderer at prosjektet «Samvittighetsfrihet» er et vesentlig tiltak
for å realisere det ideelle formålet til Verdialliansen. Verdialliansens faste og
variable utgifter til eierskap og administrasjon av prosjektet søkes derfor dekket
inn ved Verdialliansens driftsinntekter fra medlemskontingenter og gaver.
o Innen 31. august 2021 skal styret i Verdialliansen og styringsgruppen evaluere
prosjekt «Samvittighetsfrihet». Verdialliansens kapasitet og kostnader til
eierskap og administrasjon av prosjektet skal inngå i evalueringen.
o Driftsutgifter i Verdialliansen til eierskap og administrasjon av prosjektet skal
uansett ikke iverksettes før tidligst fra og med 1. september 2021.
o Ved oppstart av prosjekt «Samvittighetsfrihet» og ikrafttredelse av disse
retningslinjenes, er det en uttrykt forutsetning at prosjektet under ingen
omstendigheter skal belastes utover en grense på:
1) 10 prosent av prosjektets saldo pr 1. i hver måned dividert på 12 som
overføres månedlig fra fondets konto til driftskonto i Verdialliansen
eller
2) maksimalt kr. 10.000,- pr. måned / kr. 120.000,- pr. år.
Hvis prosentberegnet overførsel overstiger alternativ 2, så gjelder alternativ 2.
o Dersom driftsinntekter til Verdialliansen igjen dekker kostnader til eierskap og
administrasjon av prosjektet, skal overføringene fra prosjektet avsluttes.

•
•
•
•

Prosjektets kostnader skal være begrunnet i formålet med prosjektet
Prosjektet kan bistå personer og organisasjoner økonomisk, men fakturerer ikke
Gaver til Verdialliansen kan gis med øremerking til prosjekt «Samvittighetsfrihet»
Prosjektets løpende utgifter skal ikke overstige det som gir grunnlag for 3 års drift
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ANSVARSBEGRENSNING
Styret i Verdialliansen og medlemmer i styringsgruppen kan ikke stilles personlig ansvarlig for
eventuelle krav fra deltagere i den juridiske ressursgruppen.
IDEELT ENGASJEMENT VS. OPPDRAG
Prosjektet tilhører Verdialliansen og har som formål å fremme Verdialliansens ideelle formål.
Det vurderes ikke som konflikt med det ideelle formålet dersom den juridiske ressursgruppen
eller deltager i ressursgruppen engasjeres av klient som har søkt Verdialliansen for råd.
UAVHENGIGHET
Deltagere i juridisk ressursgruppe bevarer integritet og uavhengighet:
•

Juridiske råd fra den juridiske ressursgruppen til Verdialliansen gis etter beste faglige
skjønn og integritet, uten påvirkning av andre forhold.

•

Det er ingen økonomiske bindinger eller transaksjoner mellom Verdialliansen og
deltagerne i den juridiske ressursgruppen, utover eventuelle kompensasjoner for
påførte utgifter eller honorar som er avtalt i oppdragsavtale.

•

Verdialliansen mottar ingen provisjoner fra eventuelle oppdrag og klientforhold som
blir etablert på bakgrunn av deltagelse i den juridiske ressursgruppen.

•

Det presiseres at Verdialliansen og prosjekt «Samvittighetsfrihet» ikke markedsfører
advokattjenester. Det ideelle formålet er drivkraften i alle deler av virksomheten.

GOD ADVOKATSKIKK
Advokaters og juridiske fagpersoners deltagelse og engasjement i den juridiske
ressursgruppen i Verdialliansen skal i alle deler være forsvarlig, etisk og i samsvar med god
advokatskikk og regelverk for advokater.
Engasjement i Verdialliansen skal ikke sette deltagere i den juridiske ressursgruppen i situasjon
som utfordrer deres faglige integritet og profesjonalitet eller på annen måte utløser situasjon
de ikke er komfortable med.
PERSONOPPLYSNINGER
Alle personopplysninger som fremkommer ved drift av den juridiske ressursgruppen skal
håndteres samsvar med lov og forordning for personopplysninger. Styret i Verdialliansen kan
beslutte at 1 – 2 styremedlemmer har kontrollfunksjon som gir innsyn i alle deler av
prosjektets økonomi, prioriteringer og øvrige forhold, herunder personopplysninger.
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MEDIA OG OFFENTLIG PROFIL
Styret og administrasjon i Verdialliansen representerer Verdialliansen utad. Styringsgruppen
for den juridiske ressursgruppen skal ikke ha offentlig profil i konflikt med Verdialliansen.
Deltagere i den juridiske ressursgruppen velger selv den profil de ønsker for de faglige
vurderingene de utarbeider og leverer som følge av deltagelse i ressursgruppen.
RAPPORTERING OG EVALUERING
Styringsgruppen rapporterer til styret i Verdialliansen hvert halvår, innen utgangen av mai og
utgangen av november, om virksomheten. Dersom styret har behov for rapportering utover
dette, herunder om enkeltsaker, så avgir styringsgruppen slik rapport.
OMDANNING
Ved rapportering og evaluering av prosjektet til styret i Verdialliansen, skal styringsgruppen
også vurdere om organiseringen som et prosjekt tilhørende Verdialliansen er den mest
optimale og best egnede, eller om prosjektet og dets formål bedre kan realiseres som en egen
juridisk person, fortrinnsvis som en stiftelse regulert av stiftelsesloven.
Styret i Verdialliansen bekrefter med disse retningslinjene at muligheten for slik omdanning av
prosjektet til en selvstendig juridisk person påhviler fremtidige styrer i Verdialliansen som en
forpliktelse det forventes at fremtidige styrer skal ta hensyn til og være åpne for.
Dersom Verdialliansen har hatt kostnader i forbindelse med eierskap og administrasjon av
prosjektet som det vil være urimelig at ikke blir dekket av prosjektmidler før disse overføres til
den nye juridiske personen, kan dette kompenseres til Verdialliansen før omdanning.
Det forventes at styringsgruppen og styret i Verdialliansen har et godt samarbeid i forbindelse
med en eventuell fremtidig omdanning. Ved omdanning skal styringsgruppen for prosjektet
være det styret som stifter den nye juridiske personen registreres som styre ved etablering.
OPPLØSNING AV VERDIALLIANSEN
Dersom Verdialliansen skal oppløses, slik det reguleres i vedtektene, skal de verdiene som
tilhører prosjekt «Samvittighetsfrihet» holdes utenfor de verdiene som overlates til det
avsluttende årsmøtet å forvalte. Givere til prosjektet av beløp over kr. 50.000,-, som ikke
allerede er anvendt til prosjektformål, skal tilbys å motta gaven i retur, fratrukket bidrag til
kostnader ved avvikling av Verdialliansen, f.eks. avsluttende regnskap og oppgjør til kreditorer.
Øvrige midler kan forvaltes av årsmøtet.
Vedtatt av styret i Verdialliansen, mandag 1. mars 2021 og akseptert av styringsgruppen
Erik Okkels

Janne Kankaala

Øyvind Hasting

Jan Harsem

Dokumentet er signert digitalt av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kankaala, Janne Kalevi Aukusti (13.03.1977), 08.03.2021
Hasting, Øyvind (31.10.1952), 08.03.2021
Kirkeholmen, Petter Olav Thomassen (22.04.1981), 08.03.2021
Bestul, Aslak (22.08.1967), 03.03.2021
Bleken, Håkon (14.07.1956), 02.03.2021
Harsem, Jan Halvor (05.08.1960), 02.03.2021
Okkels, Erik Ansgar Hellberg (17.06.1967), 04.03.2021
Lillebø, Matti Anders (12.08.1981), 02.03.2021

Matti Anders Lillebø
Aslak Bestul

Petter Olav Kirkeholmen
Håkon Bleken

Forseglet av

Posten Norge

