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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd 

 

 

 

  

MØTEINNKALLING   

 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019 

 

Dato: 12.11.2019 kl. 10:30 – 16:30  
Sted: Bispegården, Bodø  
Arkivsak: 17/00547  

Arkivkode: 421   

 

Mulige forfall meldes snarest til oa865@kirken.no evt. tlf. 477 55 207 

 

Følgende forfall er allerede registrert: 

- Kristine Bjørndal Fostervold (permisjon), i hennes sted møter Ellen B. Pedersen 

- Kristina Bjåstad, i hennes sted møter Tanja F. Nyjordet 

- Gro Bergrabb, i hennes sted møter Vigdis Larsen 

- Ann-Helen F. Jusnes (studiepermisjon), fungerende biskop Elin Vangen møter 

 

Åpningsord v/ Kari Karstensen 

 

 

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

36/19 
Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. 

november 2019 

  

Godkjenning av protokoll 

 

37/19 
Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25. september 

2019 

  

Saker til behandling 

 

38/19 Valg av styre Eiendomsstiftelsen (saksordf. Reimar Brun) 

39/19 
Lødingen sokn - søknad om overføring til annet prosti (saksordf. Kristine 

Sandmæl) 

40/19 Høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd (saksordf. Marit Hermstad) 

41/19 
Bispedømmerådets uttalelse ved tilsetting av ny preses i Bispemøtet 

(saksordf. Ola Smeplass) 

42/19 Regnskap pr. 31.10.2019 (saksordf. Marit Hermstad) 
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Orienteringssaker 

 

43/19 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. november 2019 

 

- Kirkevalget 2019 – korrigert valgoppgjør  

- Bemanningsoversikt presteskapet - unntatt offentlighet 

- Bemanningsoversikt kontoret - unntatt offentlighet 

 

 

Referatsaker 

 

44/19 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. november 2019 

 

- Aktuelt fra Kirkerådet 

- Aktuelt fra Mellomkirkelig råd 

- Aktuelt fra Samisk kirkeråd 

- Aktuelt fra NND 

- Aktuelt fra andre råd og utvalg der rådet er representert 
- Biskopens kvarter 

 

 

  

 

 

Bodø 05.11.2019 

 

 

 

 

Marit Hermstad Jan-Kjell Jonassen 

Leder Stiftsdirektør 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 421 17/00545-120    

 
 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 
12. november 2019 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12.11.2019 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Følgende saker behandles for lukkede dører: 
- Orienteringssaker som gjelder bemanningsoversikter for presteskapet og kontoret 
Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12.10.2019 godkjennes. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

36/19 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 
2019 

12.11.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd 

 

 

 

  

MØTEINNKALLING   

 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019 

 

Dato: 12.11.2019 kl. 10:30 – 16:30  
Sted: Bispegården, Bodø  
Arkivsak: 17/00547  

Arkivkode: 421   

 

Mulige forfall meldes snarest til oa865@kirken.no evt. tlf. 477 55 207 

 

Følgende forfall er allerede registrert: 

- Kristine Bjørndal Fostervold (permisjon), i hennes sted møter Ellen B. Pedersen 

- Kristina Bjåstad, i hennes sted møter Tanja F. Nyjordet 

- Gro Bergrabb, i hennes sted møter Vigdis Larsen 

- Ann-Helen F. Jusnes (studiepermisjon), fungerende biskop Elin Vangen møter 

 

Åpningsord v/ Kari Karstensen 

 

 

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

36/19 
Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. 

november 2019 

  

Godkjenning av protokoll 

 

37/19 
Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25. september 

2019 

  

Saker til behandling 

 

38/19 Valg av styre Eiendomsstiftelsen (saksordf. Reimar Brun) 

39/19 
Lødingen sokn - søknad om overføring til annet prosti (saksordf. Kristine 

Sandmæl) 

40/19 Høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd (saksordf. Marit Hermstad) 

41/19 
Bispedømmerådets uttalelse ved tilsetting av ny preses i Bispemøtet 

(saksordf. Ola Smeplass) 

42/19 Regnskap pr. 31.10.2019 (saksordf. Marit Hermstad) 
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Orienteringssaker 

 

43/19 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. november 2019 

 

- Kirkevalget 2019 – korrigert valgoppgjør  

- Bemanningsoversikt presteskapet - unntatt offentlighet 

- Bemanningsoversikt kontoret - unntatt offentlighet 

 

 

Referatsaker 

 

44/19 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. november 2019 

 

- Aktuelt fra Kirkerådet 

- Aktuelt fra Mellomkirkelig råd 

- Aktuelt fra Samisk kirkeråd 

- Aktuelt fra NND 

- Aktuelt fra andre råd og utvalg der rådet er representert 
- Biskopens kvarter 

 

 

  

 

 

Bodø 05.11.2019 

 

 

 

 

Marit Hermstad Jan-Kjell Jonassen 

Leder Stiftsdirektør 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 421 17/00545-121    

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25. 
september 2019 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25.09.2019 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25.09.2019 godkjennes 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

37/19 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 
2019 

12.11.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd 

 

 

1 

 

MØTEPROTOKOLL  

 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019 

 

Dato: 25.09.2019 kl. 10:30 
Sted: Bispegården 
Arkivsak: 17/00547 

  

Tilstede:  Marit Hermstad (Åpen folkekirke) 

Kari Karstensen (Nominasjonsk. liste) 

Kristina Bjåstad (Åpen folkekirke) (fratrådte i sak 30/19) 

Ola Smeplass (Åpen folkekirke) (fratrådte i sak 31/19) 

Reimar Brun (Nominasjonsk. liste) 

Kristine Sandmæl (geistlig repr.) 

Gro Bergrabb (lek kirkelig tilsatt repr.) 

Margareth Ranberg (samisk representant) 

Ann-Helen F. Jusnes (biskop) 
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Terje Hermond Wiik (Nominasjonsk. liste) (forlot før sak 37/19) 

Ellen Bergitte Pedersen (Åpen folkekirke) (forlot før sak 36/19) 
  

Forfall:  Anne Jorid Gjertsen (Nominasjonsk. liste) 

Kristine Bjørndal Fostervold (Åpen folkekirke) 
  

Andre: Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør) 

Omar Aardal (møtesekretær) 

Jan Ivar Vorren, tillitsvalgt (sak 30-33/19) 

Lissi Berg, rådgiver (sak 30-33/19) 

Trine Nordvik Løkås, rådgiver (sak 30-33/19) 

Bernt Aanonsen, rådgiver (orienteringssak om kirkevalget) 
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Åpningsord v/ Kristine Sandmæl 

 

 

SAKSLISTE  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

28/19 
Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland 

bispedømmeråd 25. september 2019 
 

Godkjenning av protokoll 

 

29/19 
Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. juni 

2019 
 

Tilsettingssaker 

 

30/19 

Tilsetting av kapellan i Lofoten prosti med særskilt tjenestested 

Vågan, Henningsvær og Gimsøy/ Strauman sokn 

- Unntatt offentlighet  

 

31/19 

Tilsetting av sokneprest i Bodø Domprosti med særskilt tjenestested 

Gildeskål 

- Unntatt offentlighet  

 

32/19 

Tilsetting av sokneprest i Nord-Helgeland prosti med særskilt 

tjenestested Dønna- og Leirfjord sokn 

- Unntatt offentlighet  

 

33/19 

Tilsetting av sokneprest i Nord-Helgeland prosti med særskilt 

tjenestested Aldersund og Træna 

- Unntatt offentlighet  

 

Saker til behandling 

 

34/19 Regnskapsrapport per 31. august 2019  

35/19 Justering av grenser mellom Nord-, Sør- og Indre Helgeland prostier.  

38/19 Prostistruktur - sak fremmet i møte av arbeidsutvalget  

Orienteringssaker 

 

36/19 
Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25. september 

2019 
 

Referatsaker 

 

37/19 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25. september 2019  
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

28/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland 
bispedømmeråd 25. september 2019 
 

Forslag til vedtak 
 

Følgende saker behandles for lukkede dører: 

- Tilsettingssaker 

- Orienteringssak som gjelder bemanningsoversikter for presteskapet og kontoret 

 

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25.09.2019 godkjennes. 

 

 
Møtebehandling 

 

Leder informerte om at stiftsdirektør har trukket sak 35/19. 

Med bakgrunn i dette fremmer AU en nye sak som gis saksnummer 38/19. 

 

Under sak 36/19 Orienteringssaker vil leder og stiftsdirektør gi en orientering om resultater 

av medlemsundersøkelse som har vært gjennomført i Den norske kirke. 

 

To av rådets medlemmer reiste spørsmål om habilitet i tilsettingssaker: 

- Sak 30/19 – Kristina Bjåstad er søker og dermed inhabil 

- Sak 31/19 – Ola Smeplass er svoger til en av søkerne og dermed inhabil 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Følgende saker behandles for lukkede dører: 

- Tilsettingssaker 

- Orienteringssak som gjelder bemanningsoversikter for presteskapet og kontoret 

 

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25.09.2019 godkjennes med 

ovennevnte merknader. 

 

 

 

 

Godkjenning av protokoll 

 

 

29/19 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. 
juni 2019 
 

Forslag til vedtak 
 

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12.06.2019 godkjennes 
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Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Vedtak  

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12.06.2019 godkjennes 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsettingssaker 

 

 

30/19 Tilsetting av kapellan i Lofoten prosti med særskilt 
tjenestested Vågan, Henningsvær og Gimsøy/ Strauman sokn 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

 

 
Møtebehandling 

Kristina Bjåstad fratrådte som inhabil 

 
Votering 

Vedtatt med 10 stemmer 

 
Vedtak  

Som kapellan i Lofoten prosti med særskilt tjenestested Vågan, Henningsvær og Gimsøy/ 

Strauman sokn tilsettes: 

 

1. Gunnar Mar Kristjansson 

 

2. Kristina Bjåstad 

 

Begge søkerne tilsettes med forbehold om ordinasjon. 

 

Stiftsdirektøren fastsetter tiltredelsesdato og lønn. 
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31/19 Tilsetting av sokneprest i Bodø Domprosti med særskilt 
tjenestested Gildeskål 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

 

 

Møtebehandling 

Ola Smeplass fratrådte som inhabil 

Det ble opplyst om at søker Aud Irene Svartvasmo har trukket søknaden sin etter at 

sakspapirer var sendt ut. 

 
Votering 

Vedtatt med 10 stemmer 

 
Vedtak  

Som sokneprest i Bodø domprosti med særskilt tjenestested Gildeskål tilsettes 

 

Nils Jøran Riedl 

 

Dersom han ikke tar imot stillingen, lyses den ut på ny.  

 

Stiftsdirektør fastsetter tiltredelsesdato og lønn. 

 

 

 

 

 

 

 

32/19 Tilsetting av sokneprest i Nord-Helgeland prosti med særskilt 
tjenestested Dønna- og Leirfjord sokn 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Vedtatt med 11 stemmer 

 
Vedtak  

Arne Magnus Smørvik tilsettes som sokneprest i Nord-Helgeland prosti med særskilt 

tjenestested Dønna og Leirfjord sokn. 

 

Tiltredelsesdato og lønn fastsettes av stiftsdirektøren. 
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33/19 Tilsetting av sokneprest i Nord-Helgeland prosti med særskilt 
tjenestested Aldersund og Træna 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Vedtatt med 10 stemmer 

 
Vedtak  

Kim Ibe Marie Astrup tilsettes som sokneprest i Nord-Helgeland prosti med særskilt 

tjenestested Aldersund og Træna sokn. 

 

Stiftsdirektøren fastsetter tiltredelsesdato og lønn 

 

 

 

 

 

 

Saker til behandling 

 

 

34/19 Regnskapsrapport per 31. august 2019 
 

Forslag til vedtak 
 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar regnskapsrapporten per 31. august 2019 til etterretning. 

 

 
Møtebehandling 

Stiftsdirektør ga en orientering om den framlagte regnskapsrapporten pr. 31. august. 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar regnskapsrapporten per 31. august 2019 til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

35/19 Justering av grenser mellom Nord-, Sør- og Indre Helgeland 
prostier. 
 

 

Stiftsdirektøren besluttet å trekke saken i forkant av møtet 
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38/19 Prostistruktur - sak fremmet i møte av arbeidsutvalget 
 

Forslag til vedtak 
 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd viser til at stiftsdirektøren har trukket sak 35/19 om 

justering av grensen mellom Nord-, Sør- og Indre Helgeland prostier. 

 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd mener det er behov for en gjennomgang av 

prostistrukturen i hele bispedømmet og at den må ses i sammenheng med organisering av 

arbeidsgiveransvaret i framtidig kirkeordning. 

 

Dersom det er behov for å vurdere endrede prostigrenser på Helgeland før kirkeordningen 

er avklart, forutsetter bispedømmerådet at det gjøres en bred utredning med vurdering av 

alternative modeller for hele Helgeland. 

 

Bispedømmerådet gir stiftsdirektøren fullmakt til å konstituere prost i Sør-Helgeland prosti 

inntil framtidig prostistruktur på Helgeland er avklart. 

 

 

Møtebehandling 

Forslag til vedtak ble fremmet av Kari Karstensen på vegne av arbeidsutvalget (AU) 

 

Votering 
- 8 stemte for det framlagte forslaget 
- 2 stemte mot 
- 1 unnlot å stemme 

 
Vedtak  

 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd viser til at stiftsdirektøren har trukket sak 35/19 om 

justering av grensen mellom Nord-, Sør- og Indre Helgeland prostier. 

 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd mener det er behov for en gjennomgang av 

prostistrukturen i hele bispedømmet og at den må ses i sammenheng med organisering av 

arbeidsgiveransvaret i framtidig kirkeordning. 

 

Dersom det er behov for å vurdere endrede prostigrenser på Helgeland før kirkeordningen 

er avklart, forutsetter bispedømmerådet at det gjøres en bred utredning med vurdering av 

alternative modeller for hele Helgeland. 

 

Bispedømmerådet gir stiftsdirektøren fullmakt til å konstituere prost i Sør-Helgeland prosti 

inntil framtidig prostistruktur på Helgeland er avklart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37/19 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25. september 2019 - 17/00545-121 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25. september 2019 : Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25.09.2019

 

 8  

Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
36/19 17/00545-116 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25. 

september 2019 

- Kirkevalget 2019 – orientering v/ Bernt Aanonsen 

- Bemanningsoversikt presteskapet - unntatt offentlighet 

- Bemanningsoversikt kontoret - unntatt offentlighet 

- Nytt personalreglement gjeldende fra 1. juli 2019 

- 2. korrigerte tildelingsbrev 2019 

- Medlemsundersøkelse i Den norske kirke – orientering 

v/ stiftsdirektør og leder 

 

 
Vedtak 

Orienteringssaker 25.09.2019 tas til orientering. 

 
Referatsaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
37/19 17/00545-117 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 25. 

september 2019 

- Aktuelt fra Kirkerådet v/ Kristine Sandmæl 

- Aktuelt fra Mellomkirkelig råd v/ Kristine Sandmæl 

- Aktuelt fra Samisk kirkeråd v/ Margareth Ranberg 

- Aktuelt fra RSA for KUN – VID Tromsø (Regionalt 

samarbeidsutvalg ved Kirkelig utdanningssenter) v/ 

Marit Hermstad 

- Aktuelt fra andre råd og utvalg der rådet er 

representert 

- Biskopens kvarter 

 
Vedtak 

Referatsaker 25.09.2019 tas til orientering. 

 

 

 

Møtet slutt ca. kl. 15.30 



38/19 Valg av styre Eiendomsstiftelsen - 17/05666-5 Valg av styre Eiendomsstiftelsen : Valg av styre Eiendomsstiftelsen

 

DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Bente Erikstad 031 17/05666-5    

 
 

 
 

Valg av styre Eiendomsstiftelsen 
 
Vedlegg:  
Vedtekter sist endret juli 2008 

 
Saksorientering 
 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd har en egen stiftelse som har til formål på 
bispedømmerådets vegne å eie og forvalte tilførte fondsmidler og eiendommer. I praksis 
gjelder dette kontorbygningen i Tolder Holmersvei 11 (bispedømmekontoret). 
Bispedømmerådet skal oppnevne medlemmer og personlige varamenn for fire år ad gangen 
til stiftelsens styre. Styrets medlemmer er pr. i dag Arvid Reindal, Sølvi Rødsand (personlig 
vara Bjarne Lindeløv har det siste året møt for Rødsand) og Rolf Magne Torrissen. 
 
Følgende er spurt og sagt seg villig til å sitte i styret/ vara til styret:  

- Bjarne Lindeløv, Bodø. Jobber som forsker ved Nordlandsforskning. 
- Ole Christian Erikstad, Bodø. Utdannet økonom og jobber ved Nordland 

fylkeskommune. 
- Monja Bråthen, Fauske. Jobber som lærer på Fauske. 

 
Vara: 

- Elisabet Kongsbakk, Bodø. Jobber i vegvesenet og er utdannet landskapsarkitekt. 
Vara for Bjarne Lindeløv. 

- Berit Pettersen, Sørarnøy. Pensjonist. Vara for Ole Christian Erikstad. 
- Ben Inge Alvestad, Fauske. Jobber som tømrer/snekker hos entreprenør på Fauske. 

Vara for Monja Bråthen. 
 

 
Stiftsdirektørens forslag til vedtak: 
 
Følgende velges som styremedlemmer for perioden 01.01.2020 – 31.12.2023: 
Bjarne Lindeløv, Ole Christian Erikstad og Monja Bråthen velges som styremedlemmer. 
 
Vara for samme periode: 
Elisabet Kongsbakk, vara for Bjarne Lindeløv. 
Berit Pettersen, vara for Ole Christian Erikstad. 
Ben Inge Alvestad, vara for Monja Bråthen. 
 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

38/19 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 
2019 

12.11.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 423 19/03783-7    

 
 

 
 
 

Lødingen sokn - søknad om overføring til annet prosti 
 
 
 
Vedlegg:  
Søknad Prostiendring Lødingen 
Vedtak Lødingen kirkelig fellesråd -overføring av prosti 
Vedtak Lødingen menighetsråd - Endring av prosti 
Høringssvar fra prosten i Vesterålen 
Høringssvar Endring av prosti-tilhørighet Lødingen - fra prosten i Ofoten 
Særutskrift - Høring - endring i prostitilhørighet Lødingen - uttalelse fra Hadsel kf/mr 
Uttalelse fra Sortland menighetsråd 
Høringssvar Lødingen - fra Ballangen menighetsråd 
Høringssvar fra Bjerkvik Sokn - Endring av prostitilhørighet Lødingen 
 
 

Saksorientering 
Lødingen sokn v/ menighetsråd og kirkelig fellesråd har søkt om å bli overført fra Ofoten til 
Vesterålen prosti. 
 
I søknaden oppgis følgende begrunnelse: 
 
«Lødingen sokn tilhører nå i Ofoten prosti, avstanden i kjøretid til prostesetet er 2 timer, 
tidligere var det båtforbindelse til Narvik, noe som da gjorde det naturlig å tilhøre Ofoten 
prosti. 
Vesterålen prostesete ligger 45 minutter i kjøretid fra Lødingen, som i dag vil være mer 
tilgjengelig for oss. 
Lødingen kommune har i dag flere forskjellige samarbeidsformer med 
Vesterålskommunene. 
Vår Diakonmedarbeider, som også er ansvarlig for trosopplæringen, har ytret ønske om å 
samarbeide med Vesterålskommunene om konfirmantarbeidet, f.eks. leir, samlinger, 
konfirmantgrupper. Når elevene er ferdige med grunnskolen i Lødingen, er det hovedsakelig 
i Vesterålen de fortsetter på videregående, og vil da ha en del kjente der etter 
konfirmantsamarbeidet. 
Personalmessig vil kunne ha et tettere samarbeid innenfor hvert vårt arbeidsområde ved å 
være fysisk nærmere de andre soknene. 
Ved fravær, hvor vi vil ha behov for bruk av vikar, vil det være gunstig med kortere avstand, 
dette gjelder både prester og kantorer.» 
 
Kulturdepartementet har i forskrift om «Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling» 
punkt 2 definert følgende: 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

39/19 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 
2019 

12.11.2019 
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«Departementet har derfor besluttet å overlate avgjørelsesmyndighet til det enkelte 
bispedømmerådet i følgende saker: 
b) overføring av et sokn fra et prosti til et annet,» 
 
Saken ble sendt ut på høring med frist 28. oktober til prostene, Kirkerådet/Mellomkirkelig 
råd/Samisk kirkeråd, Lødingen kommune, menighetsråd og kirkelige fellesråd i de to berørte 
prostiene. 
Det er innkommet 6 høringssvar. Alle stiller seg positive til at Lødingen overføres til 
Vesterålen prosti. 
 
En forutsetter at en stillingshjemmel som sokneprest også overføres. Soknepresten i 
Lødingen vil etter en evt. overføring dermed ha prosten i Vesterålen som sin nærmeste 
overordnede. 
 
Som det framgår har saken sitt utspring i et lokalt ønske. Det ser ut til å være stor enighet 
om dette i Lødingen. 
Det er heller ikke framkommet motforestillinger fra noen av høringsinstansene. 
Prosten i Vesterålen bemerker i sin uttalelse at det kan synes noe raskt at endringen skal 
gjelde fra 01.01.2020, men han konkluderer likevel med at det vil la seg gjøre. 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Sør-Hålogaland bispedømme innvilger søknad fra Lødingen sokn om overføring fra Ofoten 
til Vesterålen prosti. Grensen mellom de to prostiene justeres i henhold til dette. 
Overføringen medfører at en stillingshjemmel som sokneprest også overføres fra Ofoten til 
Vesterålen prosti. Endringen gjøres gjeldende fra 01.01.2020.   
 
 



39/19 Lødingen sokn - søknad om overføring til annet prosti - 19/03783-7 Lødingen sokn - søknad om overføring til annet prosti : Høringssvar fra Bjerkvik Sokn - Endring av prostitilhørighet Lødingen

Fra: Herbjørn Johansen <herbjorn@enterhotell.no> 
Sendt: 29. oktober 2019 21:46 
Til: Sør Hålogaland-bdr 
Emne: Høringssvar fra Bjerkvik Sokn - Endring av prostitilhørighet Lødingen 
 
Hei! 
Vi viser til deres brev av 01.10.2019 vedr. «Høring – endring av prosti-tilhørighet Lødingen». 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber om høringssvar på overføring av Lødingen sokn fra Ofoten prosti 
til Vesterålen prosti 
 
Bjerkvik menighetsråd behandlet saken i møte, 09.10.2019 med følgende vedtak:  
Bjerkvik menighetsråd har ingen innvendinger til at Lødingen sokn overføres fra Ofoten prosti 
til Vesterålen prosti.. 
 
 
Vennlig hilsen 
for Bjerkvik menighetsråd 
 
Herbjørn Johansen 



39/19 Lødingen sokn - søknad om overføring til annet prosti - 19/03783-7 Lødingen sokn - søknad om overføring til annet prosti : Høringssvar Lødingen - fra Ballangen menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE  
Ballangen kirkelige fellesråd  

 

 

Kirkevergen i Ballangen                               Telefon:  76 929135  

Rådhuset                               Mobil:     97061785 Org. Nr. 977000645 

8540 Ballangen  

E-post: hg869@kirken.no                                                 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Til Sør-Hålogaland bispedømmeråd 

 

 

Høringssvar vedrørende endring av prostitilhørighet for Lødingen sokn 

 

Ballangen menighetsråd er bedt om å komme med høringsuttalelse til endring av prosti for 

Lødingen sokn. Ballangen menighetsråd behandlet dette i sak 15/2019.  

 

Ballangen menighetsråd har ingen innvendinger mot at Lødingen sokn går fra Ofoten prosti til 

Vesterålen prosti og at prostigrensen endres. Argumentasjonen til Lødingen sokn imøtesees 

med forståelse og vi ønsker dem lykke til med det videre arbeidet. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ballangen menighetsråd 

 

 v/Kirkeverge Helene Gabrielsen 
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POSTADRESSE : TELEFON :  TELEFAKS : BANKKONTO : ORG.NR. : 

Postboks 142 76 10 99 10 76 10 99 11 4570 13 12876 977 000 947 

8401 Sortland   

   

DEN NORSKE KIRKE Vår dato :   Vår ref : 

Sortland menighetsråd     06.10.2019    
                                                                                   Deres dato:  Deres dato: 
  

 

 

Sortland menighetsråd 

8400 Sortland  

 

 

 

 

 

F-SAK 36/2019 

 

HØRING – ENDRING AV PROSTI-TILHØRIGHET LØDINGEN 

 

Vedlagt følger høringsdokument fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd angående endring 

av prosti-tilhørighet for Lødingen sokn. Lødingen menighetsråd ber om endret prosti-

tilhørighet slik at Lødingen sokn blir overført fra Ofoten til Vesterålen prosti med 

virkning fra 01.01.2020. 

 

Forslag til vedtak: 

Dette er hyggelig og vi ønsker Lødingen sokn velkommen til oss. Vi forutsetter at 

presteressursen i Lødingen overføres til Vesterålen i sin helhet.   

 

Kirkevergen oversender eventuelle synpunkter og innspill fra Sortland menighetsråd til 

shbdr@kirken.no innen 28. oktober 2019.  

   

 

 

Stig Pedersen 

Kirkeverge 

 

 

Vedlegg: 

 

 Høring – endring av prosti-tilhørighet Lødingen 
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POSTADRESSE : TELEFON :  TELEFAKS : BANKKONTO : ORG.NR. : 

Postboks 142 76 10 99 10 76 10 99 11 4570 13 12876 977 000 947 

8401 Sortland   

   

Møte i Sortland menighetsråd 22.10.2019 

F-sak 36/2019 

 

Dette er hyggelig og vi ønsker Lødingen sokn velkommen til oss. Vi forutsetter at 

presteressursen i Lødingen overføres til Vesterålen i sin helhet.   

 

Kirkevergen oversender synpunkt fra Sortland menighetsråd til shbdr@kirken.no innen 

28. oktober 2019.  

 

 

Stig Pedersen 

Kirkeverge 
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POSTADRESSE : TELEFON :  TELEFAKS : BANKKONTO : ORG.NR. : 

Postboks 142 76 10 99 10 76 10 99 11 4570 13 12876 977 000 947 

8401 Sortland   

   

 

Dersom Lødingen sokn overføres til Vesterålen prosti vil presteressursen i Lødingen 

overføres til Vesterålen prosti fra 01.01.2020. Dette er hyggelig og vi ønsker Lødingen 

sokn velkommen til oss. Vi forutsetter at presteressursen i Lødingen overføres til 

Vesterålen i sin helhet.   

 

 

Endringen medfører imidlertid også forpliktelser i forbindelse med ferie- og sykefravær i 

prestestillingen i Lødingen. Det må derfor forutsettes at tilhørende prestevikarmidler, som 

i dag tilhører Ofoten prosti, også blir overført til Vesterålen prosti. Hvis ikke vil dette 

kunne få uheldige konsekvenser for prestedekningen i Sortland og Vesterålen i 

forbindelse med ferie- og sykefravær i Lødingen. 
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Særutskrift fra møte 
i 

Hadsel kirkelige fellesråd 
 

 

HKF Sak 24/2019 - Høring - endring av prosti-tilhørighet Lødingen 
 
VEDTAK 
Hadsel kirkelige fellesråd/Hadsel menighetsråd støtter Lødingen kirkelige fellesråd og 
Lødingen menighetsråd sin søknad om å bli en del av Vesterålen prosti. 
Vi ønsker dem velkommen i fellesskapet. 
 

 
 

Gunnar T. Sandvin 

     sekretær 
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39/19 Lødingen sokn - søknad om overføring til annet prosti - 19/03783-7 Lødingen sokn - søknad om overføring til annet prosti : Søknad Prostiendring Lødingen

 

Vår dato Vår ref Deres dato Deres ref 

11.09.2019 HB   

 
 
 
 
 
 

Sør-Hålogaland Bispedømmeråd 
 
 
 
 

Overføring av prosti 

Lødingen sogn ønsker å bli overført fra Ofoten prosti til Vesterålen prosti. 

Saken er behandlet i Lødingen menighetsråd og Lødingen kirkelige fellesråd.   

I menighetsmøtet 8.9.19, ble det gitt orientering om endring av prosti, det kom 

ingen negative reaksjoner på dette. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Herbjørg Bjørstad  

Kirkeverge 

 

 

Vedlegg: 2 
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Overføring av prosti 
 

Saksnr. Utvalg Møtedato 

F-18/19 Lødingen kirkelige fellesråd 03.07.2019 

  
 

 

  
 

 

 
 

Klageadgang 

 

Nei Unntatt offentlighet Nei 

Hjemmel: 

 

Hjemmel: 

   

Åpent møte etter paragraf 31 i KL. 

 

 
 
 
Innstilling: 
Lødingen kirkelige fellesråd ønsker å overføre Lødingen sokn til Vesterålen prosti fra 
01.01.2020 
 
 

Lødingen, den 01.07.2019 
 

Torunn Rinø 
leder 
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Bakgrunn: 

I Lødingen menighetsråd har det flere ganger vært snakket om muligheten for å 

overføre Lødingen sokn til Vesterålen prosti. I siste møtet ble det enighet om at vi 

skulle ta dette opp som sak.  

Kirkevergen har vært i kontakt med bispedømmerådet i Sør-Hålogaland for å få vite 

hvordan prosessen gjennomføres.. Saken skal fremmes både i Lødingen 

menighetsråd og Lødingen kirkelige fellesråd, hvor det skal fattes vedtak. Deretter 

bør den behandles i menighetsmøtet 18.08.19. Saken oversendes videre til Sør-

Hålogaland bispedømmeråd for endelig avgjørelse.  

Lødingen sokn tilhører nå i Ofoten prosti, avstanden i kjøretid til prostesetet er 2 

timer, tidligere var det båtforbindelse til Narvik, noe som da gjorde det naturlig å 

tilhøre Ofoten prosti. 

Vesterålen prostesete ligger 45 minutter i kjøretid fra Lødingen, som i dag vil være 

mer tilgjengelig for oss. 

Lødingen kommune har i dag flere forskjellige samarbeidsformer med 

Vesterålskommunene: interkommunalt samarbeid (barnevern, skogbruk m.m), LØVE 

(Økonomi), rådmannsutvalg, personalutvalg, arkiv o.l. 

Vår Diakonmedarbeider, som også er ansvarlig for trosopplæringen, har ytret ønske 

om å samarbeide med Vesterålskommunene om konfirmantarbeidet, f.eks. leir, 

samlinger, konfirmantgrupper. Når elevene er ferdige med grunnskolen i Lødingen, er 

det hovedsakelig i Vesterålen de fortsetter på videregående, og vil da ha en del 

kjente der etter konfirmantsamarbeidet. 

Personalmessig vil kunne ha et tettere samarbeid innenfor hvert vårt arbeidsområde 

ved å være fysisk nærmere de andre soknene. 

Ved fravær, hvor vi vil ha behov for bruk av vikar, vil det være gunstig med kortere 

avstand, dette gjelder både prester og kantorer. 

Det er nå 12 sokn i Ofoten prosti, Tjeldsund vil overføres til Trondenes. Det vil bli 4 

fellesråd fra 01.01.2020. (Hamarøy, Narvik, Evenes og Lødingen. Evenes er eget 

fellesråd selv om de har driftssamarbeid med Narvik. 

 

 

Vurdering: 

Samlet sett vil det være mest gunstig for Lødingen sokn å bli overført til Vesterålen 

prosti 
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Økonomiske konsekvenser: 

Innsparinger ved reiser. 

 

Kirkevergens anbefaling: 

Kirkevergen anbefaler overføring til Vesterålen prosti fra 01.01.2020 

Behandling: 

Åshild Dragvik ønsker ikke å overføre Lødingen sokn til Vesterålen prosti 

Votering: 

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Lødingen kirkelige fellesråd ønsker å overføre Lødingen sokn til Vesterålen prosti fra 
01.01.2020 
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Endring av prosti 
 

Saksnr. Utvalg Møtedato 

M- 19/19 Lødingen menighetsråd 03.07.2019 

   

 
 
 

Klageadgang 
 

Nei Unntatt 
offentlighet 

Nei 

Hjemmel: 
 

Hjemmel: 
  

Åpent møte etter paragraf  
 

 

 
Innstilling: 

Lødingen menighetsråd ønsker å overføre Lødingen sokn til Vesterålen prosti fra 

01.01.2020 

 
 

Lødingen, den 01.07.2019 
 

Torunn Rinø 
leder 
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Bakgrunn: 
I Lødingen menighetsråd har det flere ganger vært snakket om muligheten for å 

overføre Lødingen sokn til Vesterålen prosti. I siste møtet ble det enighet om at vi 

skulle ta dette opp som sak.  

Kirkevergen har vært i kontakt med bispedømmerådet i Sør-Hålogaland for å få 

vite hvordan prosessen gjennomføres.. Saken skal fremmes både i Lødingen 

menighetsråd og Lødingen kirkelige fellesråd, hvor det skal fattes vedtak. Deretter 

bør den behandles i menighetsmøtet 18.08.19. Saken oversendes videre til Sør-

Hålogaland bispedømmeråd for endelig avgjørelse.  

Lødingen sokn tilhører nå i Ofoten prosti, avstanden i kjøretid til prostesetet er 2 

timer, tidligere var det båtforbindelse til Narvik, noe som da gjorde det naturlig å 

tilhøre Ofoten prosti. 

Vesterålen prostesete ligger 45 minutter i kjøretid fra Lødingen, som i dag vil være 

mer tilgjengelig for oss. 

Lødingen kommune har i dag flere forskjellige samarbeidsformer med 

Vesterålskommunene: interkommunalt samarbeid (barnevern, skogbruk m.m), 

LØVE (Økonomi), rådmannsutvalg, personalutvalg, arkiv o.l. 

Vår Diakonmedarbeider, som også er ansvarlig for trosopplæringen, har ytret 

ønske om å samarbeide med Vesterålskommunene om konfirmantarbeidet, f.eks. 

leir, samlinger, konfirmantgrupper. Når elevene er ferdige med grunnskolen i 

Lødingen, er det hovedsakelig i Vesterålen de fortsetter på videregående, og vil da 

ha en del kjente der etter konfirmantsamarbeidet. 

Personalmessig vil kunne ha et tettere samarbeid innenfor hvert vårt 

arbeidsområde ved å være fysisk nærmere de andre soknene. 

Ved fravær, hvor vi vil ha behov for bruk av vikar, vil det være gunstig med kortere 

avstand, dette gjelder både prester og kantorer. 

Det er nå 12 sokn i Ofoten prosti, Tjeldsund vil overføres til Trondenes. Det vil bli 4 

fellesråd fra 01.01.2020. (Hamarøy, Narvik, Evenes og Lødingen. Evenes er eget 

fellesråd selv om de har driftssamarbeid med Narvik. 

 

 

 
Vurdering: 
Samlet sett vil det være mest gunstig for Lødingen sokn å bli overført til Vesterålen 

prosti 

. 
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Økonomiske konsekvenser: 

Innsparinger ved reiser 

 

Kirkevergens anbefaling: 

Kirkevergen anbefaler overføring til Vesterålen prosti fra 01.01.2020 

 

Behandling: 

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme 

Vedtak M-19/19: 

Innstillingen ble vedtatt 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 410 19/03936-7    

 
 

 
 
 

Saksframlegg - Høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd 
 
 
 
Vedlegg:  
17_00344-14Høring - forslag til regler for Mellomkirkelig råd med vedlegg 
17_00344-17 - Innvilget utsatt frist - Høring - forslag til regler for Mellomkirkelig råd 
 
 

Saksorientering 
I forbindelse med høring om kirkeordning for Den norske kirke høsten 2018 foreslo 
Kirkerådet en ny organisering som bl.a. innebar en endring av Mellomkirkelig råds status fra 
å være et sentralkirkelig råd til å bli et fagutvalg. I høringsnotatet som nå foreligger er ikke 
denne endringen av status gjenstand for diskusjon. Det foreslåtte regelverket legger til grunn 
at Mellomkirkelig råd er et fagutvalg. 
 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd understreket i sin høringsuttalelse «betydningen av at dette 
fagutvalget oppnevnes av det valgte Kirkerådet og at det blant annet legges vekt på 
geografisk balanse.» 
 
§ 1. Paragrafen definerer Mellomkirkelig råd som Den norske kirkes fagråd for økumenisk og 
internasjonalt samarbeid. 
 
§ 2. Mellomkirkelig råds oppgaver. 
 
§ 3. Mellomkirkelig råds sammensetning 
Forslaget skisserer 3 alternativer, og høringsinstansene bes om å ta stilling til disse (jfr. 
høringsspørsmål 1 og 2). 
 
Spørsmål 1: Har høringsinstansen synspunkter på forslaget om sammensetning for 
Mellomkirkelig råd? 
Det er foreslått en reduksjon av antall medlemmer i rådet. Hvor stor reduksjonen blir 
avhenger av hvilket alternativ en velger. Det er antall medlemmer fra bispedømmerådene 
foreslås redusert. 
Samtidig foreslås det å øke representasjonen fra noen av Den norske kirkes 
samarbeidspartnere innen internasjonalt og økumenisk arbeid. Fra før har Kirkens Nødhjelp 
vært representert. Nå foreslås at Sjømannskirken, Bibelselskapet og Norges Kristne Råd blir 
representert. 
Det kan her vurderes begrunnelser for at disse og bare disse er foreslått. F. eks. er 
Sjømannskirken tatt med men ingen av organisasjonene i SMM. 
Kan det foreslås en bestemmelse som sier noe om geografisk balanse? 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

40/19 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 
2019 

12.11.2019 
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Spørsmål 2: Bør representantene fra bispedømmene oppnevnes av Kirkerådet (alt.1) eller 
velges av Kirkemøtet (alt. 2)? 
 
Spørsmål 3: Bør representantene fra bispedømmene måtte være medlemmer av Kirkemøtet 
eller kunne velges på fritt grunnlag? 
 
Slik det har vært fra 2006 har disse kunnet velges fritt. Dette for å gi større mulighet til å 
foreslå kandidater med særlig fagkompetanse. 
 
 
§ 4. Mellomkirkelig råds leder 
Også her er det skissert 3 alternativer som det skal tas stilling til. 
 
Spørsmål 4: Bør leder av Mellomkirkelig råd oppnevnes eller velges i henhold til alternativ 
1A, 1B eller 2? 
 
 
I nedenstående forslag til vedtak er det fra stiftsdirektørens side overlatt til rådet selv å ta 
stilling til de framlagte alternativ og spørsmål. 
 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar følgende uttalelse til «Høring - forslag til regler for 
Mellomkirkelig råd.»: 
 
§ 1 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter det framlagte forslaget. 
 
§ 2 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter det framlagte forslaget. 
 
§ 3 
Høringsspørsmål 1: 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd har følgende kommentar til den foreslåtte 
sammensetningen av rådet: 
 
 
Høringsspørsmål 2: 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter alternativ …. (1 oppnevnes av KR, eller 2 velges av 
KM) 
 
Høringsspørsmål 3: 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd mener at representantene fra bispedømmene (må være 
medlemmer av Kirkemøtet / skal kunne velges på fritt grunnlag) 
 
§ 4 
Høringsspørsmål 4: 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter alternativ (1A, 1B eller 2) 
 
§ 5 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter det framlagte forslaget. 
 
§ 6 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter det framlagte forslaget som innebærer en reduksjon 
i antall medlemmer i arbeidsutvalget. 
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§ 7 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter alternativ (1 eller 2). 
 
 
Til Kirkemøtets forretningsorden 
Med bakgrunn i at Sør-Hålogaland bispedømmeråd har støttet alternativ (1A, 1B eller 2) 
under § 4 faller det naturlig å her støtte ordlyden under alternativ (1A eller 1B og 2A). 
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Fra: Andreas Henriksen Aarflot
Sendt: 27. september 2019 16:20
Til: Omar Paal Aardal
Emne: 17/00344-17 -Innvilget utsatt frist - Høring - forslag til regler for

Mellomkirkelig råd

Viser til søknad om utsatt høringsfrist angående høringen om regler for Mellomkirkelig råd. Sør-
Hålogaland bispedømmeråd innvilges med dette utsatt høringsfrist til 15. november, men av hensyn
til saksbehandlingsfrister i forbindelse med forberedelse av møter i Mellomkirkelig råd i november og
Kirkerådet i desember, vil det være ønskelig om dere kan levere høringsuttalelse så snart som mulig
etter rådets møte 12. november.

Med vennlig hilsen

Andreas Henriksen Aarflot
fung. seksjonsleder

Den norske kirke
Kirkerådet
Juridisk seksjon
E-post: aa333@kirken.no | Tlf.: 23 08 12 52

From: Omar Paal Aardal
Sent: Monday, September 23, 2019 2:59 PM
To: KR-Postmottak
Cc: Ole Inge Bekkelund
Subject: Søker om utsatt frist - Høring - forslag til regler for Mellomkirkelig råd

Viser til mottatte høring –forslag til regler for Mellomkirkelig råd, med høringsfrist 1. november
2019.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har møte 25. september, og rekker ikke å behandle saken da.
Rådetsneste møte er 12. november.

Det er altså vanskelig å får behandlet saken ferdig innen fristen 1. november.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd søker herved om utsatt frist til 15. november 2019.

Med vennlig hilsen
Omar Aardal
Rådgiver administrasjon og forvaltning
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Web: http://kirken.no/shbd  
Telefon sentralbord: 75 54 85 50 
Telefon direkte: 75 54 85 61 
e-post: oa865@kirken.no 
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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web:    Telefaks:    Andreas Henriksen Aarflot 
0106 OSLO Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd 
Tolder Holmers vei 11 
 
8003 BODØ 
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 19.09.2019 Vår ref: 17/00344-14 aa333 Deres ref:    

 
 

Høring - forslag til regler for Mellomkirkelig råd 

Kirkerådet vedtok 17. september 2019 å sende på høring forslag til regler for Mellomkirkelig 
råd til bispedømmerådene og Bispemøtet. Høringsfristen er satt til 1. november 2019. 
 
Vi ber dere sende høringsuttalelsene elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Alle kan avgi 
høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på 
kirken.no. 
 
Se vedlagte høringsnotat og forslag til regler. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
direktør Ole Inge Bekkelund 
 leder av juridisk seksjon 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Høringsnotat - forslag til regler for Mellomkirkelig råd 
Forslag til regler for Mellomkirkelig råd 
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Agder og Telemark bispedømmeråd            Postboks 208 4662 

KRISTIANSAND S 
Borg bispedømmeråd            Bjarne Aasgt. 9 1606 

FREDRIKSTAD 
Bjørgvin bispedømeråd            Postboks 1960 5817 BERGEN 
Hamar bispedømmeråd            Postboks 172 2302 HAMAR 
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Nidaros bispedømmeråd            Erkebispegården 7013 TRONDHEIM 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd            Postboks 790 9258 TROMSØ 
Oslo bispedømmeråd            Postboks 9307 

Grønland 
0135 OSLO 

Stavanger bispedømmeråd            Lagårdsveien 44 4010 STAVANGER 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd            Tolder Holmers vei 

11 
8003 BODØ 

Tunsberg bispedømmeråd            Postboks 10 Kaldnes 3119 TØNSBERG 
Bispemøtet            Postboks 799 

Sentrum 
0106 OSLO 

Møre bispedømeråd            Moldetrappa 1 6415 MOLDE 
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DEN NORSKE KIRKE 

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 
  

  

 

 

 

Høring – forslag til regler for Mellomkirkelig råd 
Høringsnotat 19. september 2019 
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1. Innledning 

 

Mellomkirkelig råd sin rolle i Den norske kirkes nasjonale rådsstruktur har vært 

tematisert ved en rekke anledninger de senere år. Endringer i kirke- og samfunnsliv 

har ført til at økumenisk og interreligiøst arbeid i økende grad angår alle kirkens 

arbeidsområder, og derfor er det naturlig å knytte nasjonale og internasjonale 

spørsmål tettere sammen også strukturelt. Det er samtidig behov for en forenkling og 

effektivisering av den nasjonale rådsstrukturen. Endrede relasjoner mellom stat og 

kirke fra 2017 og arbeidet med ny kirkeordning har gitt saken ny aktualitet. 

 

I høringen om kirkeordning for Den norske kirke høsten 2018 foreslo Kirkerådet en 

ny organisering av Den norske kirkes økumeniske og internasjonale samarbeid som 

innebærer at Mellomkirkelig råds rolle som fagutvalg styrkes. Forslaget medførte at 

organet får en tydeligere faglig rolle, samtidig som den demokratiske forankringen til 

saksfeltet ble foreslått videreført gjennom oppnevning til rådet og at viktige 

beslutninger fattes av Kirkerådet eller Kirkemøtet, avhengig av sakstype.  

 

I høringen støttet Bjørgvin bispedømmeråd og Tunsberg bispedømmeråd forslaget, 

mens Agder og Telemark bispedømmeråd, Hamar bispedømmeråd, Møre 

bispedømeråd, Nidaros bispedømmeråd og Stavanger bispedømmeråd ikke hadde 

noen innvendinger til forslaget. Sør-Hålogaland bispedømmeråd understreket 

«betydningen av at dette fagutvalget oppnevnes av det valgte Kirkerådet og at det 

blant annet legges vekt på geografisk balanse.» Borg bispedømmeråd og Oslo 

bispedømmeråd var uenig i forslaget, mens Nord-Hålogaland bispedømmeråd mente 

det var en for stor sak til å bli vurdert i rammen av høringen om kirkeordningen. 

Bispemøtet støttet forslaget om at Mellomkirkelig råd endres «fra et demokratisk 

valgt organ til å bli et fagutvalg som kan knyttes både til Kirkerådet og til Bispemøtet. 

Vi (…) imøteser deltagelse i arbeidet med å utforme regler for et nytt utvalg (…)». 

 

MF støttet også forslaget og anbefalte samtidig at Teologisk nemnd videreføres. Det 

Norske Misjonsselskap understrekte at misjon bør inkluderes i mandatet til et nytt 

fagutvalg og uttalte at «det [bør] tenkes mer helhetlig rundt sammensetningen av det 

nye mellomkirkelig rådet, og at flere av kirkens organisasjoner, som NMS, får fast 

representasjon i rådet». Kirkens Nødhjelp leverte et omfattende høringssvar som, 

uten å uttale seg om den detaljerte organiseringen av Den norske kirke, vektla 

viktigheten av at Den norske fortsatt er en sentral aktør i økumenisk samarbeid og en 

tydelig stemme i samfunnsdebattene. 

 

Kirkemøtet tok ikke stilling til spørsmålet, men vedtok å be Kirkerådet forberede en 

sak om nytt regelverk for Mellomkirkelig råd til Kirkemøtet 2020. Som et ledd i 

denne forberedelsen er det utarbeidet et forslag til et nytt og forenklet regelverk for 

Mellomkirkelig råd. På noen punkter er det utarbeidet to eller tre alternative forslag i 

høringsnotatet; skal Kirkerådet oppnevne eller Kirkemøtet velge representantene fra 

bispedømmene, skal det settes krav om at bispedømmenes representanter er 

medlemmer av bispedømmerådene, skal Kirkerådet eller Kirkemøtet velge leder av 

Mellomkirkelig råd og når skal regelverket tre i kraft. Det foreslås samtidig enkelte 

endringer i annet regelverk vedtatt av Kirkemøtet som følger av endringsforslagene. 
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Etter gjeldende regler skal endringer i statutter for Mellomkirkelig råd vedtas av 

Kirkemøtet etter innstilling fra Mellomkirkelig råd og Kirkerådet. For at både 

Mellomkirkelig råd og Kirkerådet skal kunne ta stilling til resultatet fra høringen på 

sine møter i november og desember, er høringsfristen fastsatt til 1. november 2019.  

 

1.1 Dagens ordning 
 

Tidlig på 1950-tallet ble Mellomkirkelig Institutt etablert som et utvalg knyttet til 

Bispemøtet for å ivareta Den norske kirkes medlemskap i de da nystiftede 

økumeniske organisasjonene Det lutherske verdensforbund og Kirkenes verdensråd. 

I 1971 ble Mellomkirkelig råd etablert ved en sammenslåing av Mellomkirkelig 

Institutt og Nasjonalkomiteen for Det lutherske verdensforbund. Da Kirkemøtet ble 

opprettet i 1984, ble Mellomkirkelig råd lagt inn under Kirkemøtet.  

 

Dagens Mellomkirkelig råd, med statutter vedtatt av Kirkemøtet er Kirkemøtets 

organ for økumeniske og internasjonale spørsmål. Mellomkirkelig råd er underlagt 

Kirkerådets instruksjonsmyndighet, jf. kirkelovens forarbeider1. 

 

I 1992 ble sekretariatene til Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd slått 

sammen til ett felles sekretariat, og etter en omorganisering av sekretariatet i 2019 

inngår Mellomkirkelig råds sekretariat i avdeling for kirkefag og økumenikk i 

Kirkerådets administrasjon. Internasjonal direktør i Kirkerådet fungerer også som 

generalsekretær for Mellomkirkelig råd. 

 

1.2 Tid for ny organisering 
 

Rammebetingelsene er betydelig endret siden Mellomkirkelig råd ble etablert som et 

sentralkirkelig råd i 1984:  

 

 Norge er i økende grad et globalt orientert samfunn. Det gir i dag liten mening å 
skille mellom lokale, nasjonale og internasjonale spørsmål. 

 Norge er blitt et flerreligiøst samfunn, og økumenikk og religionsdialog angår 
kirken på alle nivåer. 

 Kirken i Norge endrer seg og blir mer mangfoldig, og Den norske kirke må finne 
sin rolle i samspill med andre kirkesamfunn og kristne menigheter og 
organisasjoner. Økumenisk samarbeid – både nasjonalt og lokalt – blir mer 
aktuelt.  

 Det er nye aktører på banen. Etableringen av Norges Kristne Råd og 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn endrer rollen og oppgavene til 
Mellomkirkelig råd. 

                                                 
1 «Etter fjerde ledd kan Kirkemøtet oppnevne råd og utvalg til å ivareta oppgaver som hører inn under Kirkemøtet. 
Det gjelder i dag Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd. Disse er underlagt Kirkemøtet og kan instrueres av 
Kirkerådet som har det overordnede ansvar for å forberede saker som skal behandles av Kirkemøtet, iverksette 
dets beslutninger og lede arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger, jf. lovforslaget § 25 annet ledd» (Ot.prp. nr. 64 
(1994-1995), side 59). 
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 Nye kommunikasjonsformer muliggjør andre former for samhandling mellom de 
økumeniske organisasjonene og andre samarbeidspartnere og Den norske kirke 
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.  

 Opprettelse av fast preses tydeliggjør behovet for å avklare økumenisk ansvar og 
representasjon i kirkens ledelse. 

 

Dette har bidratt til en økende erkjennelse i Den norske kirke om at internasjonalt 

samarbeid, økumenikk og interreligiøse arbeidsområder angår hele kirken. 

Mellomkirkelig råds tradisjonelle arbeidsfelt er blitt allemannseie.  

 

Menighetene er en del av lokalsamfunn hvor klimautfordringer, religiøst mangfold og 

integrering av flyktninger står på dagsorden. Det globale og lokale glir over i 

hverandre. Gjennom Den norske kirkes medlemskap i internasjonale økumeniske 

organisasjoner og søsterkirkesamarbeid får Mellomkirkelig råd tilgang til ressurser 

som skal komme lokale menigheter til gode, samtidig som norske erfaringer kan 

bidra til å styrke den verdensvide kirken.  

 

Samtidig har relasjonsendringene mellom stat og Den norske kirke, særlig fra 1. 

januar 2017, medført noen større endringer i statens relasjoner til Den norske kirke. 

Tidligere var det kirkens nasjonale organer, identifisert ved for eksempel Kirkerådet, 

Mellomkirkelig råd, Bispemøtet eller Kirkemøtet, som ble ansett som 

høringsinstanser. Etter relasjonsendringene opplever en at både statlige organer og 

media er mer opptatt av å høre hva Den norske kirke mener, enn hva ulike nasjonale 

organer innen Den norske kirke mener. I forbindelse med endringene i kirkeloven fra 

1. januar 2017, uttalte departementet for eksempel at «når det etableres et 

rettssubjekt for Den norske kirke som Kirkemøtet opptrer på vegne av, kan det etter 

departementets syn ikke være andre enn Kirkerådet som ivaretar rollen som det 

utøvende organet for Kirkemøtet» (Kulturdepartementets høringsdokument til 

Kirkemøtet 3. mars 2015 side 45). Dette kan tilsi at Mellomkirkelig råds rolle som et 

fagorgan bør rendyrkes, samtidig som Kirkerådets overordnede ansvar som 

Kirkemøtets utøvende organ også for dette fagområdet tydeliggjøres.  

 

Den norske kirke møter større krav til forenkling og gjennomtenkning av hva en 

bruker ressursene sine på. Dette gjelder både i organiseringen av kirken lokalt, men 

også på nasjonalt nivå. I dagens organisering av Mellomkirkelig råd brukes mye tid 

og ressurser på parallell saksbehandling og møtevirksomhet i rådsstrukturen.  

 

Statuttene for Mellomkirkelig råd ble først vedtatt i 1985 (sak KM 23/85). Forrige 

større revisjon, med unntak av mindre endringer, ble fortatt av Kirkemøtet i 2006 

(sak KM 10/06), og også den gang ble mange av bestemmelsene fra tidligere 

videreført. Kirkerådet ser derfor et behov for å gjennomgå regelverket med sikte på å 

oppdatere det til dagens situasjon. 

 

Den norske kirke trenger et nasjonalt fagorgan som ivaretar internasjonalt og 

økumenisk samarbeid. Forholdene som er nevnt overfor tilsier at Mellomkirkelig råd 

videreføres, men at regelverket justeres slik at det er bedre tilpasset dagens 

virkelighet. 
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Et oppdatert regelverk skal bidra til å styrke fagfeltet og integrere økumenisk og 

internasjonalt arbeid bedre i Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispemøtets arbeid.  Det er et 

mål at disse organene skal holdes bedre orientert og behandle flere saker fra det 

internasjonale og økumeniske arbeidet enn i dag.  

 

Man er allerede godt i gang med økende tverrfaglig samarbeid i det felles 

sekretariatet og i samarbeid med Bispemøtet. Mellomkirkelig råd vil ved sin nye 

sammensetning og forenklete regelverk, forhåpentligvis bli et råd som kan arbeide 

mer fleksibelt og med enda større faglig grundighet enn tilfelle er i dag. Det er et mål 

å forenkle strukturer og arbeidsformer for å frigjøre ressurser til å styrke innholdet i 

Mellomkirkelig råds arbeidsoppgaver. 

 

2. Gjennomgang av regelverket med forslag til endringer 

2.1 Innledende bestemmelse 
 

De gjeldende statutter for Mellomkirkelig råd blir innledet med følgende 

bestemmelse: 

 

§ 1. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (Rådet) er Kirkemøtets organ for 

økumeniske og internasjonale spørsmål.  

Rådet er opprettet som et utvalg i medhold av kirkeloven § 24 femte ledd. 

Rådet utfører oppgaver som pålegges av Kirkemøtet og koordinerer disse 

med Kirkerådet og Samisk kirkeråd, samt med Bispemøtet. 

 

Henvisningen til kirkeloven § 24 femte ledd er ikke lenger riktig, da det aktuelle 

leddet ble opphevet fra 1. januar 2017 som følge av at det var ansett som overflødig. 

Kirkeloven vil dessuten oppheves når ny trossamfunnslov trer i kraft. Det foreslås å 

presisere at Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagråd for økumenisk og 

internasjonalt samarbeid, for å tydeliggjøre at Mellomkirkelig råd ivaretar oppgavene 

på vegne av hele kirken (trossamfunnet Den norske kirke).  

 

Ved at Kirkemøtet fastsetter regelverket for Mellomkirkelig råd, inkludert mandat, 

sammensetning og oppnevning, understrekes det at rådet fortsatt vil ha en forankring 

i Kirkemøtet, samtidig som rådets rolle som fagorgan tydeliggjøres. Denne 

tydeliggjøringen kan skje uavhengig av om bispedømmenes representanter velges av 

Kirkerådet eller Kirkemøtet. Den demokratiske forankringen sikres også ved at de 

som er medlemmer i Mellomkirkelig råd gjennom sine verv i økumeniske 

organisasjoner, er demokratisk valgt. 

 

Kirkerådet foreslår derfor at bestemmelsen forenkles slik at den lyder som følger: 

 

§ 1. Mellomkirkelig råd 

 Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagråd for økumenisk og 

internasjonalt samarbeid.  
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2.2 Mellomkirkelig råds oppgaver – mandat  
 

De gjeldende statutter for Mellomkirkelig råd slår i § 2 fast at rådet har følgende 

mandat: 

 

§ 2. Rådets hovedoppgaver er: 

a. Å samordne og fremme kontakt og fellesskap mellom Den norske kirke og 
andre kirker i Norge og i utlandet. 

b. Å ivareta Den norske kirkes medlemskap i internasjonale kirkefellesskap og 
økumeniske organer. 

c. Å sørge for at Den norske kirke ivaretar sine oppgaver etter avtaler om 
kirkefellesskap og partnerskap med andre kirker, blant annet i samarbeid 
med bispedømmene. 

d. Å fremme kontakt og samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn i 
Norge og bidra til dialog mellom mennesker av ulik tro lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

e. Å arbeide med de teologiske og sosialetiske spørsmål som Den norske kirke 
møter i det økumeniske arbeid og avgi uttalelser som rådet selv står for, 
eller forberede uttalelser for Kirkemøtet 

f. Å fremme økumenisk kunnskap og engasjement i Den norske kirkes 
menigheter og bistå ved opprettelsen av lokale felleskirkelige råd. 

 

Listen over oppgaver har i hovedsak vært den samme siden Mellomkirkelig råd ble 

lagt under Kirkemøtet i 1984. Det bør foretas en oppdatering og noen språklige 

forenklinger. Det anses som unødvendig å spesifisere saksområder, men heller ta inn 

noen overordnede beskrivelser av oppgavene. 

 

Bestemmelsene om å bistå ved opprettelsen av lokale felleskirkelige råd er noe som i 

dag hører til Norges Kristne Råds ansvarsområde. 

 

Det foreslås at rådet innenfor sitt mandat kan komme med uttalelser som rådet selv 

står for, eller forberede slike for Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispemøtet. 

  

Eksempler på rådets egne uttalelser kan være høringssvar til økumeniske 

organisasjoner som er forankret i Den norske kirkes lære og tidligere vedtak. Det kan 

være kommentarer eller konkretiseringer i aktuelle saker hvor man bygger på vedtak 

fra Kirkemøtet eller andre organer. Det kan for eksempel dreie seg om 

menneskerettighetsforhold eller klimasaker hvor Kirkemøtet har gitt et klart mandat. 

 

Saker av prinsipiell karakter og hvor det ikke foreligger tidligere overordnede 

retningslinjer, bør forberedes for vedtak i Kirkemøtet, Kirkerådet eller Bispemøtet, 

avhengig av sakens karakter. 

 

Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste representative organ og har det overordnete 

ansvaret for å ivareta trossamfunnet Den norske kirkes økumeniske oppgaver og 

internasjonale samarbeid, jf. kirkeloven § 24 annet ledd (i dag) og kirkeordningen § 



40/19 Høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd - 19/03936-7 Høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd : 17_00344-14Høring - forslag til regler for Mellomkirkelig råd med vedlegg

  

7 

 

28 første ledd (i fremtiden). Kirkerådet vil som Kirkemøtets utøvende organ lede 

kirkens arbeid på nasjonalt nivå, herunder ha ansvar for å fatte beslutninger om 

økumenisk og internasjonalt samarbeid i saker som ikke avgjøres av Kirkemøtet eller 

Bispemøtet.  Bispemøtet og biskopenes ansvar for lære og kirkens enhet tilsier at en 

del saker behandles av Bispemøtet.  Dette er allerede praksis i dag. 

 

Kirkerådet foreslår følgende mandat for Mellomkirkelig råd: 

 

§ 2. Mellomkirkelig råds oppgaver 

Mellomkirkelig råd 

a) ivaretar Den norske kirkes medlemskap i økumeniske organisasjoner, 
avtaler om kirkefellesskap og nasjonale søsterkirkesamarbeid, 

b) arbeider med de teologiske og sosialetiske sakene som Den norske kirke 
møter i det økumeniske arbeidet, 

c) fremmer økumenisk engasjement og samordner kontakt mellom Den 
norske kirke og andre kirker, på nasjonalt og internasjonalt nivå og 

d) fremmer samarbeid og dialog med andre tros- og livssynssamfunn, 
nasjonalt og internasjonalt.  
Rådet kan innenfor sitt mandat komme med uttalelser som rådet selv 

står for, eller forberede slike for Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispemøtet. 

2.3 Mellomkirkelig råds sammensetning 
 

De gjeldende statuttene for Mellomkirkelig råd fastsetter følgende sammensetning 

for rådet: 

 

§ 5. Rådet består av 

a. En representant for hvert bispedømme, etter forslag fra 
bispedømmerådet, valgt av Kirkemøtet. For hver av representantene 
velges en vararepresentant fra samme bispedømme. 

b. En representant for Kirkens Nødhjelp med vararepresentant. Disse 
velges av Kirkens Nødhjelps styre. 

c. En biskop med vararepresentant oppnevnt av Bispemøtet. 
d. Den norske kirkes medlem(mer) av Det lutherske verdensforbunds råd. 
e. Den norske kirkes medlem(mer) av Kirkenes verdensråds 

sentralkomité. 
f. Den norske kirkes medlem(mer) av Konferansen av europeiske kirkers 

sentralkomité. 
Representantene i pkt a velges for fire år av gangen med mulighet til 

gjenvalg. 

Representantene i pkt b–c oppnevnes for fire år av gangen.  

Rådet trer i funksjon umiddelbart etter Kirkemøtet hvor valget har funnet 

sted.  

Ledere i faste underutvalg møter i Rådet uten stemmerett. 

  

2.3.1 Antall medlemmer i rådet 

 

Som det fremgår av § 5 var det i siste del av perioden 2016–2020 15 faste 

medlemmer. De senere år har det på det meste vært 17 medlemmer. Tallet avhenger 
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av antallet medlemmer fra Den norske kirke som er valgt som medlemmer av 

økumeniske organisasjoners styrende organer.  

 

Det foreslås å redusere antallet medlemmer av rådet sammenlignet med i dag. 

Reduksjonen foreslås gjort blant representantene fra bispedømmene. Det ene 

forslaget, alternativ 1A, innebærer en reduksjon fra dagens elleve representanter til 

fire representanter. Alternativ 1B innebærer en reduksjon fra dagens elleve 

representanter til en leder og fire representanter. Alternativ 2 innebærer en 

reduksjon fra elleve til seks representanter.  

 

Samtidig foreslås det også noen andre endringer. Kirkerådet ser det som 

hensiktsmessig at ikke bare Kirkens Nødhjelp, men også andre viktige partnere bør 

bli representert i rådet for å bringe med seg sin fagkompetanse og samordne Den 

norske kirkes internasjonale og økumeniske samarbeid. Dette gjelder 

Sjømannskirken og Bibelselskapet, som begge har et utstrakt internasjonalt 

samarbeid og hvor Den norske kirke er representert i henholdsvis generalforsamling 

og representantskap. Kirkerådet legger til grunn at det bør være en slik klar 

tilknytning mellom Den norske kirke og slike organisasjoner. 

 

I tillegg mener Kirkerådet at ex officio medlemmene bør utvides til også å inkludere 

ett av Den norske kirkes styremedlemmer i Norges Kristne Råd. Den norske kirke har 

i dag tre medlemmer i styret til Norges Kristne Råd. Det vil ikke være naturlig at alle 

disse også skal bli medlemmer av Mellomkirkelig råd, men ett av dem bør bli det for å 

samordne nasjonal og internasjonal økumenikk. Det legges til grunn at Kirkerådet 

avgjør hvilket av styremedlemmene som skal sitte i Mellomkirkelig råd i forbindelse 

med oppnevningen til Norges Kristne Råd. 

 

Forslaget innebærer en reduksjon av antall medlemmer fra dagens ca. 16 medlemmer 

til ca. 13 medlemmer i alternativ 1A. Alternativ 2 innebærer en liten reduksjon fra ca. 

16 medlemmer til ca. 15 medlemmer. 

 

Avhengig av hvilken løsning Kirkemøtet går inn for under 2.4, vil lederen i 

Mellomkirkelig råd enten inngå i antallet medlemmer eller komme i tillegg. 

 

Kirkerådet ber høringsinstansene om å komme med innspill til forslaget om antall 

medlemmer i rådet. 

 

2.3.2 Representantene fra bispedømmene –oppnevning i Kirkerådet eller valg i 

Kirkemøtet 

 

I høringen er det utarbeidet to alternative forslag til ordninger med tanke på hvem 

som skal utpeke representantene fra bispedømmene i Mellomkirkelig råd.  

 

Alternativ 1 innebærer at de fire representantene fra bispedømmene oppnevnes av 

Kirkerådet. Det vil innebære at rådets demokratiske forankring – foruten at 

regelverket er fastsatt i Kirkemøtet – blir i Kirkerådet, Kirkemøtets utøvende organ. 

Dette alternativet vil kunne tydeliggjøre at Mellomkirkelig råd er underlagt 
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Kirkerådet. Alternativet innebærer videre at både ex officio-medlemmene i styrende 

organer i økumeniske organisasjoner og representantene fra bispedømmene for sin 

forankring i samme organ, dvs. Kirkerådet, jf. nedenfor i avsnitt 2.5. I tillegg til å 

bidra til en forenkling, bidrar følger dette alternativet tendensen til å avlaste 

Kirkemøtet fra å foreta oppnevninger i tråd med Kirkemøtets vedtak om Kirkemøtets 

oppnevningspraksis fra 2011 (sak KM 13/11). Dette alternativet har to 

underalternativ, ett hvor lederen oppnevnes av Kirkerådet (A) og ett hvor lederen 

fortsatt velges av Kirkemøtet (B). 

 

Alternativ 2 innebærer at seks representanter fortsatt skal velges av Kirkemøtet. 

Representantene skal velges av og blant Kirkemøtets medlemmer. Dette alternativet 

innebærer i større grad en kontinuitet til dagens ordning, ved at representantene fra 

velges av Kirkemøtet. Alternativet innebærer at disse fire medlemmenes 

demokratiske forankring blir i Kirkemøtet, mens ex officio-medlemmenes forankring 

forblir i Kirkerådet. Mellomkirkelig råd vil fortsatt – som i dag – være underlagt 

Kirkerådets instruksjonsmyndighet. 

 

Begge alternativene vil – på ulikt vis – sikre en demokratisk forankring av 

medlemmene i Kirkemøtet og Kirkerådet. Kirkerådet har ikke tatt stilling til 

alternativene, men sender disse på høring. 

 

En kunne også ha tenkt seg å endre et krav om at det skal være representanter fra 

bispedømmene, til at det skal være representanter fra bispedømmerådene. Frem til 

2006 var det et krav om at minst halvparten av representantene fra bispedømmene 

måtte være medlem av bispedømmerådet. Dette ble endret i 2006 for å åpne opp for 

at bispedømmerådene og Kirkemøtet kunne stå friere til å foreslå og velge kandidater 

fra bispedømmene som hadde en særlig fagkompetanse. Gjennom reduksjonen i 

antallet representanter fra bispedømmene valgt eller oppnevnt av Kirkemøtet eller 

Kirkerådet, vil dette kunne være et grep som bidrar til å sikre en forbindelse mellom 

Kirkemøtet og Mellomkirkelig råd. 

 

2.3.3 Øvrige bestemmelser knyttet til Mellomkirkelig råds sammensetning 

 

Det foreslås å videreføre bestemmelsen om at ledere i faste underutvalg møter i rådet 

med tale- og forslagsrett, uten stemmerett. Det dreier seg i dag om lederne i Teologisk 

nemnd og Komiteen for internasjonale spørsmål. 

 

Samtidig foreslås det å fastsette at rådet kan invitere personer som representerer Den 

norske kirke i kommisjoner og utvalg i de økumeniske organisasjonene til å møte i 

rådets møter med talerett, for å samordne Den norske kirkes representasjon i de 

økumeniske organisasjonene. Praksis de senere årene har vært at det har vært holdt 

et årlig samordningsmøte med disse representantene, noen ganger i tilknytning til 

Mellomkirkelig råds møte.  Nå foreslås det å invitere disse representantene til et av 

rådets møter, for å forenkle og redusere antall møter. Dette vil også kunne bidra til å 

trekke de mer inn i rådets arbeid. 
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Dette er strengt tatt ikke bestemmelser som er direkte nødvendig å ha med i 

regelverket, men i kirkeloven og andre regelverk gitt av Kirkemøtet er det vanlig å ta 

inn bestemmelser om hvem andre enn organets medlemmer som har mulighet til å ta 

del i organets forhandlinger, uten stemmerett. Se for eksempel kirkeordningen §§ 9 

sjette ledd og 15 sjette ledd. Det foreslås derfor tatt med her også. 

 

2.3.4 Forslag til sammensetning 

 

Kirkerådet har utarbeidet følgende to alternative bestemmelser om rådets 

sammensetning, avhengig av om det er Kirkerådet eller Kirkemøtet som oppnevner 

eller velger representantene fra bispedømmene. Alternativ 1 inneholder to 

underalternativer (A og B), avhengig av om leder velges av Kirkemøtet eller ikke (se 

2.4). 

 

Alternativ 1A Alternativ 1B Alternativ 2 
§ 3. Mellomkirkelig råds 
sammensetning 
Rådet består av: 
a) Fire representanter 

fra bispedømmene, 
oppnevnt av 
Kirkerådet.  

b) En biskop oppnevnt 
av Bispemøtet. 

c) Den norske kirkes 
medlemmer i 
Kirkenes 
verdensråds 
sentralkomité, Det 
lutherske 
verdensforbunds råd, 
Konferansen av 
europeiske kirkers 
styre og ett av 
medlemmene i 
Norges Kristne Råds 
styre.  

d) En representant fra 
henholdsvis Kirkens 
Nødhjelp, 
Sjømannskirken og 
Bibelselskapet. 

 Medlemmene etter 
første ledd bokstav b og d 
skal være oppnevnt før 
oppnevningen av 
medlemmene etter 
bokstav a.  
 

§ 3. Mellomkirkelig råds 
sammensetning 
Rådet består av: 
a) Mellomkirkelig råds 

leder, valgt av 
Kirkemøtet. 

b) Fire representanter fra 
bispedømmene, 
oppnevnt av 
Kirkerådet.  

c) En biskop oppnevnt av 
Bispemøtet. 

d) Den norske kirkes 
medlemmer i Kirkenes 
verdensråds 
sentralkomité, Det 
lutherske 
verdensforbunds råd, 
Konferansen av 
europeiske kirkers 
styre og ett av 
medlemmene i Norges 
Kristne Råds styre.  

e) En representant fra 
henholdsvis Kirkens 
Nødhjelp, 
Sjømannskirken og 
Bibelselskapet. 

 Medlemmene etter 
første ledd bokstav c og e 
skal være oppnevnt før 
oppnevningen av 
medlemmene etter 
bokstav b.  

§ 3. Mellomkirkelig råds 
sammensetning 
Rådet består av: 

a) Seks representanter 
valgt av og blant 
Kirkemøtets 
medlemmer.  

b) En biskop oppnevnt av 
Bispemøtet. 

c) Den norske kirkes 
medlemmer i Kirkenes 
verdensråds 
sentralkomité, Det 
lutherske 
verdensforbunds råd, 
Konferansen av 
europeiske kirkers 
styre og ett av 
medlemmene i Norges 
Kristne Råds styre.  

d) En representant fra 
henholdsvis Kirkens 
Nødhjelp, 
Sjømannskirken og 
Bibelselskapet.  

 Medlemmene etter 
første ledd bokstav b og d 
skal være oppnevnt før 
valget av medlemmene 
etter bokstav a. 
Kirkemøtets 
nominasjonskomité 
forbereder valget av 
medlemmene etter bokstav 
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 For hvert medlem 
skal det oppnevnes ett 
varamedlem, unntatt for 
de som er nevnt i første 
ledd bokstav c. 
 Ledere i faste 
underutvalg møter i rådet 
med tale- og forslagsrett, 
uten stemmerett. 
 Rådet kan invitere 
personer som 
representerer Den norske 
kirke i kommisjoner og 
utvalg i de økumeniske 
organisasjonene til å 
møte i rådets møter med 
talerett.  
 Medlemmene etter 
bokstav a, b og d 
oppnevnes for fire år. 
Medlemmene etter første 
ledd bokstav c er 
medlemmer av rådet så 
lenge de innehar vervene 
i de økumeniske 
organisasjonene. 
 

 For hvert medlem 
skal det oppnevnes ett 
varamedlem, unntatt for 
de som er nevnt i første 
ledd bokstav d. 
 Ledere i faste 
underutvalg møter i rådet 
med tale- og forslagsrett, 
uten stemmerett. 
 Rådet kan invitere 
personer som 
representerer Den norske 
kirke i kommisjoner og 
utvalg i de økumeniske 
organisasjonene til å 
møte i rådets møter med 
talerett.  
 Medlemmene etter 
bokstav a, b, c og e velges 
og oppnevnes for fire år. 
Medlemmene etter første 
ledd bokstav d er 
medlemmer av rådet så 
lenge de innehar vervene 
i de økumeniske 
organisasjonene. 

a etter forslag fra 
bispedømmerådene. 
 For hvert medlem skal 
det velges eller oppnevnes 
ett varamedlem, unntatt 
for de som er nevnt i første 
ledd bokstav c. 
 Ledere i faste 
underutvalg møter i rådet 
med tale- og forslagsrett, 
uten stemmerett. 
 Rådet kan invitere 
personer som 
representerer Den norske 
kirke i kommisjoner og 
utvalg i de økumeniske 
organisasjonene til å møte 
i rådets møter med 
talerett.  
 Medlemmene etter 
bokstav a, b og d velges og 
oppnevnes for fire år. 
Medlemmene etter første 
ledd bokstav c er 
medlemmer av rådet så 
lenge de innehar vervene i 
de økumeniske 
organisasjonene. 
 

 

Høringsspørsmål: 

1. Har høringsinstansene synspunkter på forslaget til sammensetning for 
Mellomkirkelig råd? 

2. Bør representantene fra bispedømmene oppnevnes av Kirkerådet (alternativ 1) 
eller velges av Kirkemøtet (alternativ 2)? 

3. Bør representantene fra bispedømmene måtte være medlemmer av 
Kirkemøtet eller kunne velges på fritt grunnlag? 

 

2.4 Mellomkirkelig råds leder 
 

De gjeldende statutter for Mellomkirkelig råd har følgende bestemmelser om valg av 

leder: 

 

§ 6. Kirkemøtet velger ved særskilt avstemning leder for en periode på to år. 

Den som velges til leder, er samtidig valgt til medlem av Rådet for en periode 

på 4 år, med mindre lederen faller inn under § 5 e–g.2 

                                                 
2 Her er det ment bokstav d–f. I samband med at Kirkemøtet i 2015 opphevet § 5 første ledd bokstav b), glemte 

Kirkemøtet å endre henvisningene i § 6 første ledd. Siden det var en åpenbar uteglemmelse, skal henvisningen 

leses som om det står «med mindre lederen faller inn under § 5 d–f». 
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      Leder kan gjenvelges. Kirkemøtets valgkomité forbereder og gjennomfører 

valget av leder midt i valgperioden. Rådet velger selv nestleder for en periode 

på to år. 

      Såfremt lederen ikke er medlem av Kirkemøtet, møter lederen på 

Kirkemøtet med tale- og forslagsrett. Lederen møter fast i Kirkerådet med tale- 

og forslagsrett. Nestlederen er vararepresentant. 

 

Det foreslås å videreføre ordningen med at leder velges for en periode for to år. 

Samtidig foreslås det å presisere at representantene fra Kirkens Nødhjelp, 

Sjømannskirken og Bibelselskapet, er utelukket fra å bli valgt.  

 

Valg eller oppnevning av Mellomkirkelig råds leder må ses i sammenheng med rådets 

sammensetning. Av den grunn er det utarbeidet tre alternative forslag til 

bestemmelser: 1A) Kirkerådet oppnevner representantene fra bispedømmene og 

leder, 1B) Kirkerådet oppnevner representantene fra bispedømmene, mens 

Kirkemøtet velger leder og 2) Kirkemøtet velger representantene fra bispedømmene 

og leder. 

 

Alternativ 1A) må ses som en variant av avsnitt 2.3.2 sitt alternativ 1, hvor Kirkerådet 

oppnevner representantene fra bispedømmene. I likhet med representantene fra 

bispedømmene, oppnevnes lederen av Kirkerådet. I dette alternativet er det foreslått 

at lederen må oppnevnes blant medlemmene etter § 3 første ledd bokstav a, b eller c. 

Hvis lederen ikke er medlem etter bokstav b eller c, blir vedkommende oppnevnt som 

et av medlemmene etter bokstav a, dvs. en av de fire representantene fra 

bispedømmene. 

 

Alternativ 1B) må ses som en variant av avsnitt 2.3.2 sitt alternativ 1, hvor Kirkerådet 

oppnevner representantene fra bispedømmene. I alternativ B) velges likevel lederen 

av Kirkemøtet. Det vil da være nødvendig å føre opp Mellomkirkelig råds leder som 

en egen bokstav i § 3 første ledd (ny bokstav a), for å tydeliggjøre at Mellomkirkelig 

råds leder kan velges på fritt grunnlag, om vedkommende ikke velges blant de som er 

medlemmer etter § 3 første ledd (med unntak av representantene fra Kirkens 

Nødhjelp, Sjømannskirken og Bibelselskapet). 

 

Alternativ 2) er en variant av avsnitt 2.3.2 sitt alternativ 2, hvor Kirkemøtet velger 

representantene fra bispedømmene. I dette alternativet kan Kirkemøtet velge en 

leder blant medlemmene i § 3 første ledd, med unntak av bokstav d. Hvis leder ikke 

er blant bokstav b og c, blir lederen valgt som en av de fire representantene fra 

bispedømmene. 

 

Kirkerådet ber høringsinstansene ta stilling til disse alternativene. 

 

I tillegg foreslås det å presisere at hvis lederen tilhører ex officio-medlemmene og trer 

ut av vervet i en økumenisk organisasjon i løpet av toårsperioden, fortsetter 

vedkommende som medlem og leder av rådet ut den toårsperioden vedkommende er 

valgt for. Den norske kirkes representanter til økumeniske organisasjoner bli valgt i 

henhold til disse organisasjonenes valgperioder, som kan være alt fra to til åtte år. 
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Disse valgperiodene vil ikke nødvendigvis samsvare med Mellomkirkelig råds 

valgperiode. For å hindre at en leder må tre ut av rådet midt i rådets valgperiode hvis 

vedkommende går ut av vervet i en økumenisk organisasjon, foreslås det å ta inn en 

særregel som presiserer at vedkommende fortsetter som medlem og leder av rådet ut 

den toårsperioden vedkommende er valgt for. 

 

Forutsatt at Mellomkirkelig råds leder velges av Kirkemøtet, foreslås det at 

vedkommende fortsatt møter i Kirkemøtet og i Kirkerådet med tale- og forslagsrett. I 

regelverket for Mellomkirkelig råd foreslås det likevel å ta bort henvisningene til at 

Mellomkirkelig råds leder møter i Kirkemøtet og Kirkerådet. Det er fordi det er 

henholdsvis Kirkemøtets forretningsorden og regler for Kirkerådets virksomhet som 

er de primære kildene som regulerer dette. Selv om det er pedagogiske hensyn som 

kan tale for at det også gjengis i regelverket for Mellomkirkelig råd, mener Kirkerådet 

det i dette tilfelle er unødvendig å gjenta samme regel i flere regelverk. Av 

forenklingshensyn, foreslås det derfor at dette ikke gjentas i dette regelverket. 

 

 

Alternativ 1A – 
oppnevning i Kirkerådet 

Alternativ 1B – 
oppnevning i Kirkerådet, 
leder velges av 
Kirkemøtet 

Alternativ 2 – valg i 
Kirkemøtet  

 
§ 4. Mellomkirkelig råds 
leder 

Kirkerådet 
oppnevner leder for en 
periode på to år. Den som 
velges til leder, er 
samtidig oppnevnt til 
medlem av rådet for en 
periode på fire år etter § 3 
første ledd bokstav a, med 
mindre lederen faller inn 
under samme ledd 
bokstav b og c.  

Medlemmer etter § 3 
første ledd bokstav d er 
utelukket fra å bli valgt. 

Hvis lederen tilhører 
§ 3 første ledd bokstav c 
og trer ut av vervet i en 
økumeniske organisasjon 
i løpet av toårsperioden, 
fortsetter vedkommende 
som medlem og leder av 
rådet ut den 
toårsperioden 
vedkommende er valgt 
for.  

 
§ 4. Mellomkirkelig råds 
leder 

Kirkemøtet velger 
ved særskilt avstemning 
leder for en periode på to 
år. Den som velges til 
leder, er samtidig valgt til 
medlem av rådet for en 
periode på fire år etter § 3 
første ledd bokstav a, med 
mindre lederen faller inn 
under samme ledd 
bokstav b, c og d.  

Medlemmer etter § 3 
første ledd bokstav e er 
utelukket fra å bli valgt. 

Hvis lederen tilhører 
§ 3 første ledd bokstav d 
og trer ut av vervet i en 
økumeniske organisasjon 
i løpet av toårsperioden, 
fortsetter vedkommende 
som medlem og leder av 
rådet ut den 
toårsperioden 
vedkommende er valgt 
for. 

 
§ 4. Mellomkirkelig råds 
leder 

Kirkemøtet velger 
ved særskilt avstemning 
leder for en periode på to 
år. Den som velges til 
leder, er samtidig valgt til 
medlem av rådet for en 
periode på fire år etter § 3 
første ledd bokstav a, med 
mindre lederen faller inn 
under samme ledd 
bokstav b og c.  

Medlemmer etter § 3 
første ledd bokstav d er 
utelukket fra å bli valgt. 

Hvis lederen tilhører 
§ 3 første ledd bokstav c 
og trer ut av vervet i en 
økumeniske organisasjon 
i løpet av toårsperioden, 
fortsetter vedkommende 
som medlem og leder av 
rådet ut den 
toårsperioden 
vedkommende er valgt 
for. 
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Rådet velger selv 
nestleder for en periode på 
to år. 
 

Leder kan gjenvelges. 
Kirkemøtets valgkomité 
forbereder og 
gjennomfører valget av 
leder midt i valgperioden.  

Rådet velger selv 
nestleder for en periode 
på to år. 
 

Leder kan gjenvelges. 
Kirkemøtets valgkomité 
forbereder og 
gjennomfører valget av 
leder midt i valgperioden.  

Rådet velger selv 
nestleder for en periode 
på to år. 
 

 

Høringsspørsmål: 

4. Bør leder av Mellomkirkelig råd oppnevnes eller velges i henhold til alternativ 
1A, 1B eller 2?  

 

2.5 Oppnevning til økumeniske organisasjoner 
 

Dagens statutter for Mellomkirkelig råd § 4 lyder som følger: 

 

§ 4. Rådet skal gjennom Kirkerådet legge fram for Kirkemøtet forslag til 

delegater til generalforsamlinger og rådsmøter i de økumeniske organisasjoner 

og forslag til medlemmer av de styrende organer i disse organisasjonene. 

      Rådet skal oppnevne representanter for Den norske kirke til internasjonale 

konferanser og deltagere i styrer og utvalg som ikke omfattes av første ledd. 

      Rådet kan oppnevne underutvalg til å utføre særskilte oppgaver etter behov 

og etter samråd med Kirkerådet. 

 

Når det gjelder første ledd, vises det til at Kirkemøtet i 2011 behandlet en sak om 

Kirkemøtets oppnevningspraksis, hvor det gjorde følgende vedtak i sak KM 13/11: 

 

1. Kirkemøtet delegerer til Kirkerådet å forestå valg og oppnevninger til eksterne 
råd og utvalg både nasjonalt og internasjonalt. Delegasjonen gjelder ikke 
oppnevning til Den norske kirkes lærenemnd, som fortsatt skal ligge til 
Kirkemøtet.  

2. Ved oppnevning av representanter til økumeniske organer både nasjonalt og 
internasjonalt, skal oppnevningen finne sted på bakgrunn av en anbefaling fra 
Mellomkirkelig råd.  

3. Kirkemøtet ber om å bli orientert om de oppnevninger som foretas. 
 

I saksdokumentet understreket Kirkerådet følgende: 

 

«Delegater i ulike økumeniske sammenhenger vil fortsatt ha en representasjon 

på vegne av Den norske kirke selv om oppnevning ikke har funnet sted i 

Kirkemøtet. Oppnevning vil skje i Kirkerådet, på fullmakt fra KM og i kraft av 

KRs mandat i følge kirkeloven, jf. § 25» (sak KM 13/11 side 4). 

 

Statuttene for Mellomkirkelig råd har ikke vært oppdatert på dette punktet, men det 

er det senere vedtaket fra Kirkemøtet som gjelder.  
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Det forutsettes at oppnevningspraksisen Kirkemøtet vedtok i 2011, skal videreføres. 

Kirkerådets vedtak, på bakgrunn av en anbefaling fra Mellomkirkelig råd, vil altså 

skje på vegne av Kirkemøtet og dermed Den norske kirke. Dagens praksis med at 

Mellomkirkelig råd drøfter kandidater med Bispemøtet før det gir sin anbefaling til 

Kirkerådet, vil bli videreført.  

 

I tillegg til å nevne generalforsamlinger foreslås det også å inkludere større møter i de 

økumeniske organisasjonene. Et eksempel på dette er Kirkenes Verdensråds 

misjonskonferanse i Arusha i 2018, hvor Den norske kirke var representert med noen 

delegater. Tilsvarende møter bør også ha en forankring i en oppnevning av 

Kirkerådet. 

 

Når det gjelder kandidatene til de styrende organer i disse organisasjonene, må det 

understrekes at det er de økumeniske organisasjonene som formelt velger 

kandidatene. Kirkerådet gjør kun vedtak om å nominere kandidatene. I noen tilfeller 

vil organisasjonenes egne nominasjonsprosesser – til og med under 

generalforsamlingene – tilsi at de nominerte kandidatene fra Den norske kirke ikke 

vil kunne bli valgt pga. ulike balanser (kjønn, ungdom, ordinert, lek, etc). I slike 

tilfeller kan det bli aktuelt at Den norske kirkes delegasjon under 

generalforsamlingen endrer Den norske kirkes forslag til kandidat, dersom det er 

nødvendig.3 

 

Statuttenes § 4 annet og tredje ledd foreslås opphevet for å forenkle regelverket. 

Oppnevningene etter annet ledd bør kunne behandles administrativt. Når det gjelder 

underutvalg, i dag Teologisk nemnd og Komiteen for internasjonale spørsmål, anses 

det som unødvendig å gi en regel om dette. Disse eller andre underutvalg kan 

videreføres eller endres, uavhengig av at det er en bestemmelse om dette i reglene. 

 

Kirkerådet foreslår etter dette følgende bestemmelse: 

 

§ 5. Oppnevning og nominasjon til økumeniske organisasjoner  

 Rådet skal legge frem for Kirkerådet forslag til delegater til 

generalforsamlinger og større møter i de økumeniske organisasjoner og 

kandidater til av de styrende organer i disse organisasjonene.  

 

2.6 Arbeidsutvalg 
 

Etter de gjeldende statuttene skal Mellomkirkelig råd ha et arbeidsutvalg: 

 

§ 7. Rådet skal ha et arbeidsutvalg som består av leder og nestleder, samt tre 

medlemmer med to varamedlemmer. Første varamedlem innkalles fast. 

      Bispemøtets representant i Rådet skal være ett av de fem medlemmene. 

                                                 
3 I Kirkerådets nominasjon av kandidater til styret i Konferansen av europeiske kirker i 2013, vedtok Kirkerådet 

eksplisitt å gi Den norske kirkes «delegasjon på generalforsamlingen fullmakt til å endre nominasjonen under 

forhandlingene om det skulle vise seg nødvendig» (sak KR 19/13). Under forhandlingene viste det seg at dette 

var nødvending. 
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      Arbeidsutvalget forbereder Rådets møter og treffer avgjørelser i de saker 

Rådet bestemmer. 

 

Som følge av at rådets sammensetning reduseres, foreslås det også å redusere antallet 

medlemmer i arbeidsutvalget, slik at det består av fire medlemmer. Dette er samme 

størrelse som Kirkerådets arbeidsutvalg har i dag. Det anses ikke nødvendig å velge 

varamedlemmer til rådet. For øvrig foreslås det å forenkle bestemmelsen. 

 

Kirkerådet foreslår derfor følgende paragraf: 

 

§ 6. Arbeidsutvalg 

Rådet skal ha et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder, 

Bispemøtets representant og et rådsmedlem valgt av rådet. 

 

2.7 Om årsmelding, generalsekretær og arbeidsform 
 

De gjeldende statuttene for Mellomkirkelig råd har bestemmelser om årsmelding, 

generalsekretær og arbeidsform: 

 

§ 3. Rådets årsmelding inngår i den samredigerte meldingen for De 

sentralkirkelige råd og legges fram for Kirkemøtet gjennom Kirkerådet. 

      Planer for arbeidet legges fram for Kirkerådet til godkjenning. 

 

§ 8. Generalsekretær for Rådet tilsettes av Kirkerådet etter uttalelse fra Rådet i 

henhold til Personalreglement for Kirkerådet. 

 

§ 9. Rådet velger den arbeidsform som er hensiktsmessig for arbeidet. Rådet 

skal ha minst to møter i året. For øvrig gjelder bestemmelsene i Regler for 

Kirkerådets virksomhet så langt de passer. 

 

Siden statuttene sist ble vedtatt, har rapporteringsregimet i Den norske kirke endret 

seg betydelig, ved at det er Kirkerådet som avlegger rapport til Kirkemøtet og staten 

for Den norske kirkes virksomhet. Bestemmelsen i dagens § 3 er derfor ikke lenger 

dekkende. Av forenklingshensyn foreslås det at det ikke regelfestes hvordan 

Mellomkirkelig råds rapportering skal foregå. Kirkerådet forutsetter likevel at det 

internasjonale og økumeniske arbeidet skal rapporteres, både til Kirkerådet og 

Kirkemøtet, på egnet måte.  

 

Nåværende statutter § 8 er utdatert. For det første er personalreglementet for 

Kirkerådet opphevet og erstattet av personalreglementet for Den norske kirke. For 

det andre har det i begge reglementene lenge vært fastsatt at det ikke er rådet, men 

arbeidsutvalget som har anledning til å uttale seg. Bestemmelsene om Mellomkirkelig 

råds innflytelse ved tilsetting av internasjonal direktør er omtalt nedenfor i avsnitt 

2.9.3 om personalreglement for Den norske kirke. Det anses som unødvendig å gjenta 

dette i regelverket. 
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Også gjeldende statutter § 9, anses som overflødig. En tallfesting av antall møter i 

året var en regelteknikk som gjerne var forbundet med den statlige måten å regulere 

kirken på, forbundet med at det medførte en statlig plikt til å finansiere 

gjennomføringen av møtene. Kirkeordningsloven av 1953 hadde etter lovendring i 

1984 for eksempel en bestemmelse om at «Kirkerådet holder møte inntil 5 ganger om 

året. Ekstraordinære møter kan holdes etter samtykke av departementet», jf. § 55. 

For øvrig legges det til grunn at bestemmelsene i Regler for Kirkerådets virksomhet 

gjelder så langt de passer, uten at det er nødvendig å slå dette fast i reglene. 

 

Kirkerådet mener derfor at det er unødvendig å videreføre disse bestemmelsene fra 

dagens statutter i det nye regelverket.  

 

2.8 Mindre endringer og ikrafttredelse 
 

Etter gjeldende statutter gjelder følgende for endring av statutter for Mellomkirkelig 

råd: 

 

§ 10  

Endringer i Rådets statutter vedtas av Kirkemøtet etter innstilling fra Rådet og 

Kirkerådet. 

 

I regelverk gitt av Kirkemøtet er det vanlig praksis å fastsette at Kirkerådet kan gjøre 

mindre endringer i regelverket. Dette åpner blant annet for å gjøre språklige 

tilpasninger og mindre endringer i regelverket i Kirkerådet, uten å måtte reise en sak 

for Kirkemøtet. Kirkerådet foreslår å ta inn en slik bestemmelse også her. 

 

Avhengig av alternativene Kirkemøtet lander på i avsnitt 2.3.2, må det utformes ulike 

alternativer for ikrafttredelse. Hvis en går inn for alternativet hvor Kirkerådet 

oppnevner representantene fra bispedømmene, foreslås det å overlate til Kirkerådet 

når reglene skal tre i kraft. Hvis en går inn for alternativet hvor Kirkemøtet velger 

representantene, bør reglene tre i kraft fra valget på Kirkemøtet i 2020. Se nærmere 

om overgangsordninger i avsnitt 3. 

 

Kirkerådet har utarbeidet følgende alternativer: 

 

Alternativ 1 Alternativ 2 
§ 7. Mindre endringer. Ikrafttredelse. 

Kirkerådet kan gjøre mindre 
endringer i regelverket. 

Reglene trer i kraft fra det 
tidspunkt Kirkerådet bestemmer. Fra 
samme tidspunkt oppheves statutter for 
Mellomkirkelig råd. 

§ 7. Mindre endringer. Ikrafttredelse. 
Kirkerådet kan gjøre mindre 

endringer i regelverket. 
Reglene trer i kraft fra valget på 

Kirkemøtet 2020. Fra samme tidspunkt 
oppheves statutter for Mellomkirkelig 
råd. 

 

2.9 Endringer i andre regelverk gitt av Kirkemøtet 
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2.9.1 Kirkemøtets forretningsorden 

 

Mellomkirkelig råd er nevnt enkelte steder i Kirkemøtets forretningsorden. Etter § 1-

4 møter Mellomkirkelig råds leder på Kirkemøtet med tale- og forslagsrett, såfremt 

vedkommende ikke er valgt medlem av Kirkemøtet. Mellomkirkelig råds 

generalsekretær møter med talerett på Kirkemøtet etter samme paragraf. 

 

Etter Kirkemøtets forretningsorden § 1-6 inviterer Kirkerådet i samråd med 

Mellomkirkelig råd aktuelle gjester til å delta under hele eller deler av Kirkemøtet. 

 

Så lenge Mellomkirkelig råds leder blir valgt av Kirkemøtet, antas det at det vil være 

hensiktsmessig å videreføre bestemmelsen om at Mellomkirkelig råds leder også skal 

møte på Kirkemøtet med tale- og forslagsrett. Hvis Mellomkirkelig råds leder 

oppnevnes av Kirkerådet, antar Kirkerådet at denne ordningen bør opphøre. 

 

Praksis de senere år har vært at Mellomkirkelig råds generalsekretær ytterst sjelden 

har benyttet seg av taleretten, og kun etter forespørsel fra Kirkerådets direktør. 

Kirkemøtets forretningsorden § 1-4 fjerde ledd åpner for at Kirkemøtet «kan gi 

talerett i enkeltsaker til andre personer etter forslag fra dirigenten». I lys av praksisen 

og denne bestemmelsen, mener Kirkerådet at det er unødvendig å videreføre en 

særskilt talerett for internasjonal direktør. 

 

Når det gjelder invitasjon av gjester, har praksis vært at Kirkerådet på 

sekretariatsnivå har invitert aktuelle gjester til å delta på Kirkemøtet. Siden 

Kirkerådets sekretariat også er – og fortsatt vil være – sekretariat for Mellomkirkelig 

råd også, anses det som overflødig å nevne «i samråd med Mellomkirkelig råd» i 

Kirkemøtets forretningsorden § 1-6. 

 

Kirkerådet har etter dette følgende forslag om endringer i Kirkemøtets 

forretningsorden: 

 

Alternativ 1A Alternativ 1B og 2 
 
§ 1-4 første og annet ledd skal lyde: 
 

Med tale- og forslagsrett møter: 
- 4 representanter for 

Ungdommens kirkemøte, 
- 1 representant for hver av de 

tre teologiske fakultetene, 
oppnevnt av fakultetet selv, 

- første varamedlem for 
døvemenighetenes medlem i 
Oslo bispedømmeråd,  

- avtroppende medlemmer av 
Kirkerådet. 

Med talerett møter:  
- Kirkerådets direktør,  

 
§ 1-4 første og annet ledd skal lyde: 
 

Med tale- og forslagsrett møter: 
- leder av Mellomkirkelig råd, 

såfremt vedkommende ikke er 
valgt medlem av Kirkemøtet, 

- 4 representanter for 
Ungdommens kirkemøte, 

- 1 representant for hver av de 
tre teologiske fakultetene, 
oppnevnt av fakultetet selv, 

- første varamedlem for 
døvemenighetenes medlem i 
Oslo bispedømmeråd,  
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- generalsekretæren i Samisk 
kirkeråd, og 

- én representant fra hvert 
kirkesamfunn som Den 
norske kirke har 
kirkefellesskap med. 

 

- avtroppende medlemmer av 
Kirkerådet. 

Med talerett møter:  
- Kirkerådets direktør,  
- generalsekretæren i Samisk 

kirkeråd, og 
- én representant fra hvert 

kirkesamfunn som Den 
norske kirke har 
kirkefellesskap med. 

 
 

§ 1-6 skal lyde: 

 

§ 1-6. Invitasjon av gjester 

Kirkerådet inviterer aktuelle gjester til å delta under hele eller deler av 

Kirkemøtet. 

 

2.9.2 Regler for Kirkerådets virksomhet 

 

Regler for Kirkerådets virksomhet § 4 nr. 6 slår fast at lederen av Mellomkirkelig råd, 

lederen av Samisk kirkeråd og lederen av Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål 

møter fast i Kirkerådet med tale- og forslagsrett. Som nevnt ovenfor, foreslås det å 

ikke gjøre endringer i dette. 

 

2.9.3 Personalreglement for Den norske kirke 

 

Personalreglementet for Den norske kirke § 12 åttende ledd fastsetter at «Ved 

intervju av søkere til stilling som generalsekretær for Mellomkirkelig råd eller Samisk 

kirkeråd skal leder eller annet medlem av vedkommende råd delta». Tilsvarende 

fastsetter § 14 fjerde ledd at «Ved tilsetting av generalsekretær for Mellomkirkelig råd 

eller Samisk kirkeråd har vedkommende råds arbeidsutvalg anledning til å gi 

uttalelse om hvilke tre personer blant søkerne rådet ønsker tilsatt». 

 

Personalreglementet har tilsvarende ordninger for stilling som har særlig ansvar for 

ungdomsdemokratiet, jf. §§ 12 annet ledd og 14 femte ledd. I lys av dette antar 

Kirkerådet det fortsatt vil være hensiktsmessig å videreføre denne ordningen som ble 

vedtatt på Kirkemøtet i 2019 og trådte i kraft 1. juli 2019. Kirkerådet foreslår derfor 

kun språklige endringer i personalreglementet: 

 

§ 12 åttende ledd skal lyde: 

 

Ved intervju av søkere til stilling som generalsekretær Samisk kirkeråd 

eller internasjonal direktør skal leder eller annet medlem av henholdsvis 

Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd delta. 

 

§ 14 fjerde ledd skal lyde: 
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Ved tilsetting av generalsekretær for Samisk kirkeråd eller internasjonal 

direktør har henholdsvis Samisk kirkeråds arbeidsutvalg og Mellomkirkelig 

råds arbeidsutvalg anledning til å gi uttalelse om hvilke tre personer blant 

søkerne rådet ønsker tilsatt. 

 

2.9.4 Reglement for representasjon på vegne av Den norske kyrkja 

 

Reglement for representasjon på vegne av Den norske kyrkja regulerer forholdet 

mellom blant annet lederen av Kirkerådet og lederen av Mellomkirkelig råd. Dette 

reglementet har ikke vært revidert siden det ble vedtatt av Kirkemøtet i 1996. Blant 

annet som følge av etableringen av en fast preses og endringene som følge av det nye 

regelverket for Mellomkirkelig råd, mener Kirkerådet at dette reglementet bør 

revideres. Arbeidet med å revidere dette reglementet vil imidlertid ta noe mer tid. 

Kirkerådet vil derfor komme tilbake med et forslag til nytt reglement til Kirkemøtet 

på et senere tidspunkt.  

3. Overgangsordninger 
 

3.1 Valg av representanter fra bispedømmene 
 

Hvordan Mellomkirkelig råd skal velges eller oppnevnes avhenger av hva slags regler 

Kirkemøtet fastsetter på Kirkemøtet i 2020. I forbindelse med at Kirkemøtet vedtok å 

be Kirkerådet forberede en sak om regelverk for Kirkemøtet til Kirkemøtet i 2020, 

uttalte kirkemøtekomiteen at «det må være opp til Kirkemøtet 2020 å bestemme 

hvorvidt det skal gjennomføres valg til Mellomkirkelig råd» på Kirkemøtet 2020.  

 

Siden statuttene for Mellomkirkelig råd fortsatt gjelder inntil Kirkemøtet opphever 

dem, vil valget på Mellomkirkelig råd måtte forberedes på vanlig måte til Kirkemøtet 

2020. Det innebærer at Kirkemøtets nominasjonskomité, på bakgrunn innhentede av 

forslag fra bispedømmerådene, vil fremme en liste på elleve medlemmer og elleve 

varamedlemmer til Mellomkirkelig råd til Kirkemøtet. Avhengig av hva Kirkemøtet 

går inn for, kan en se for seg følgende alternativer: 

 

1) Hvis Kirkemøtet ønsker å videreføre dagens sammensetning, velger 
Kirkemøtet de elleve medlemmene og de elleve varamedlemmene etter dagens 
ordning. 

2) Hvis Kirkemøtet ønsker å endre antallet representanter fra bispedømmene i 
tråd med alternativ 2 i avsnitt 2.3, men at Kirkemøtet fortsatt skal velges disse, 
utarbeider Kirkemøtets valgkomité et forslag til seks medlemmer og seks 
varamedlemmer med utgangspunkt i kandidatene som er foreslått fra 
Kirkemøtets nominasjonskomité.  

3) Hvis Kirkemøtet ønsker å gå inn for alternativ 1 i avsnitt 2.3, hvor Kirkerådet 
oppnevner medlemmene fra bispedømmet, oversendes kandidatene foreslått 
fra Kirkemøtets nominasjonskomité til Kirkerådet. Kirkerådet foretar deretter 
oppnevning i sitt konstituerende møte. I så fall legges det til grunn at dagens 
Mellomkirkelig råd fungerer inntil nytt råd er oppnevnt. 
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3.2 Oppnevning av andre medlemmer 
 

Ex offico-medlemmene vil fortsatt være medlemmer av rådet uten behov for ny 

oppnevning. Når det gjelder de andre oppnevnte medlemmene, legger forslaget opp 

til at Bispemøtet, Kirkens Nødhjelp, Sjømannskirken og Bibelselskapet skal foreta 

sine oppnevninger før Kirkemøtet eller Kirkerådet velger eller oppnevner 

representantene fra bispedømmene. Kirkerådet legger til grunn at representantene 

fra Kirkens Nødhjelp, Sjømannskirken og Bibelselskapet ikke bør oppnevnes før 

Kirkemøtet har tatt stilling til om de to sistnevnte også skal bli representert i rådet.  

 

Det foreslås derfor at Bispemøtet bes om å oppnevne sin representant i forkant av 

møtet, mens de andre organisasjonene bes om å oppnevne sine representanter i 

etterkant av at Kirkemøtet har vedtatt regelverket. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Økonomisk innsparing er ikke en drivkraft for å foreslå en omorganisering av 

Mellomkirkelig råd. Omorganiseringen skal sikre bedre ressursutnyttelse. En 

reduksjon i antallet medlemmer vil medføre at møtekostnadene reduseres.  
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DEN NORSKE KIRKE 

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 
 

 Forslag til nye regler for Mellomkirkelig råd  
 

§ 1. Mellomkirkelig råd  

 Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagråd for økumenisk og 

internasjonalt samarbeid.  

 

§ 2. Mellomkirkelig råds oppgaver 

 Mellomkirkelig råd 

a) ivaretar Den norske kirkes medlemskap i økumeniske organisasjoner, avtaler 
om kirkefellesskap og nasjonale søsterkirkesamarbeid, 

b) arbeider med de teologiske og sosialetiske sakene som Den norske kirke møter 
i det økumeniske arbeidet, 

c) fremmer økumenisk engasjement og samordner kontakt mellom Den norske 
kirke og andre kirker, på nasjonalt og internasjonalt nivå og 

d) fremmer samarbeid og dialog med andre tros- og livssynssamfunn, på 
nasjonalt og internasjonalt nivå.  

Rådet kan innenfor sitt mandat komme med uttalelser som rådet selv står for, 

eller forberede slike for Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispemøtet. 

 

Alternativ 1A Alternativ 1B Alternativ 2 
§ 3. Mellomkirkelig råds 
sammensetning 
Rådet består av: 
a) Fire representanter 

fra bispedømmene, 
oppnevnt av 
Kirkerådet.  

b) En biskop oppnevnt 
av Bispemøtet. 

c) Den norske kirkes 
medlemmer i 
Kirkenes 
verdensråds 
sentralkomité, Det 
lutherske 
verdensforbunds råd, 
Konferansen av 
europeiske kirkers 
styre og ett av 
medlemmene i 
Norges Kristne Råds 
styre.  

d) En representant fra 
henholdsvis Kirkens 
Nødhjelp, 
Sjømannskirken og 
Bibelselskapet. 

§ 3. Mellomkirkelig råds 
sammensetning 
Rådet består av: 
a) Mellomkirkelig råds 

leder, valgt av 
Kirkemøtet. 

b) Fire representanter fra 
bispedømmene, 
oppnevnt av 
Kirkerådet.  

c) En biskop oppnevnt av 
Bispemøtet. 

d) Den norske kirkes 
medlemmer i Kirkenes 
verdensråds 
sentralkomité, Det 
lutherske 
verdensforbunds råd, 
Konferansen av 
europeiske kirkers 
styre og ett av 
medlemmene i Norges 
Kristne Råds styre.  

e) En representant fra 
henholdsvis Kirkens 
Nødhjelp, 

§ 3. Mellomkirkelig råds 
sammensetning 
Rådet består av: 

a) Seks representanter 
som velges av og blant 
Kirkemøtets 
medlemmer.  

b) En biskop oppnevnt av 
Bispemøtet. 

c) Den norske kirkes 
medlemmer i Kirkenes 
verdensråds 
sentralkomité, Det 
lutherske 
verdensforbunds råd, 
Konferansen av 
europeiske kirkers 
styre og ett av 
medlemmene i Norges 
Kristne Råds styre.  

d) En representant fra 
henholdsvis Kirkens 
Nødhjelp, 
Sjømannskirken og 
Bibelselskapet.  

 Medlemmene etter 
første ledd bokstav b og d 

19. september 2019 
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 Medlemmene etter 
første ledd bokstav b og d 
skal være oppnevnt før 
oppnevningen av 
medlemmene etter 
bokstav a.  
 For hvert medlem 
skal det oppnevnes ett 
varamedlem, unntatt for 
de som er nevnt i første 
ledd bokstav c. 
 Ledere i faste 
underutvalg møter i rådet 
med tale- og forslagsrett, 
uten stemmerett. 
 Rådet kan invitere 
personer som 
representerer Den norske 
kirke i kommisjoner og 
utvalg i de økumeniske 
organisasjonene til å 
møte i rådets møter med 
talerett.  
 Medlemmene etter 
bokstav a, b og d 
oppnevnes for fire år. 
Medlemmene etter første 
ledd bokstav c er 
medlemmer av rådet så 
lenge de innehar vervene 
i de økumeniske 
organisasjonene. 

Sjømannskirken og 
Bibelselskapet. 

 Medlemmene etter 
første ledd bokstav c og e 
skal være oppnevnt før 
oppnevningen av 
medlemmene etter 
bokstav b.  
 For hvert medlem 
skal det oppnevnes ett 
varamedlem, unntatt for 
de som er nevnt i første 
ledd bokstav d. 
 Ledere i faste 
underutvalg møter i rådet 
med tale- og forslagsrett, 
uten stemmerett. 
 Rådet kan invitere 
personer som 
representerer Den norske 
kirke i kommisjoner og 
utvalg i de økumeniske 
organisasjonene til å 
møte i rådets møter med 
talerett.  
 Medlemmene etter 
bokstav a, b, c og e velges 
og oppnevnes for fire år. 
Medlemmene etter første 
ledd bokstav d er 
medlemmer av rådet så 
lenge de innehar vervene 
i de økumeniske 
organisasjonene. 

skal være oppnevnt før 
valget av medlemmene 
etter bokstav a. 
Kirkemøtets 
nominasjonskomité 
forbereder valget av 
medlemmene etter bokstav 
a etter forslag fra 
bispedømmerådene. 
 For hvert medlem skal 
det velges eller oppnevnes 
ett varamedlem, unntatt 
for de som er nevnt i første 
ledd bokstav c. 
 Ledere i faste 
underutvalg møter i rådet 
med tale- og forslagsrett, 
uten stemmerett. 
 Rådet kan invitere 
personer som 
representerer Den norske 
kirke i kommisjoner og 
utvalg i de økumeniske 
organisasjonene til å møte 
i rådets møter med 
talerett.  
 Medlemmene etter 
bokstav a, b og d velges og 
oppnevnes for fire år. 
Medlemmene etter første 
ledd bokstav c er 
medlemmer av rådet så 
lenge de innehar vervene i 
de økumeniske 
organisasjonene. 

 

Alternativ 1A  Alternativ 1B  Alternativ 2 
 
§ 4. Mellomkirkelig råds 
leder 

Kirkerådet 
oppnevner leder for en 
periode på to år. Den som 
velges til leder, er 
samtidig oppnevnt til 
medlem av rådet for en 
periode på fire år etter § 3 
første ledd bokstav a, med 
mindre lederen faller inn 
under samme ledd 
bokstav b og c.  

 
§ 4. Mellomkirkelig råds 
leder 

Kirkemøtet velger 
ved særskilt avstemning 
leder for en periode på to 
år. Den som velges til 
leder, er samtidig valgt til 
medlem av rådet for en 
periode på fire år etter § 3 
første ledd bokstav a, med 
mindre lederen faller inn 
under samme ledd 
bokstav b, c og d.  

 
§ 4. Mellomkirkelig råds 
leder 

Kirkemøtet velger 
ved særskilt avstemning 
leder for en periode på to 
år. Den som velges til 
leder, er samtidig valgt til 
medlem av rådet for en 
periode på fire år etter § 3 
første ledd bokstav a, med 
mindre lederen faller inn 
under samme ledd 
bokstav b og c.  
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Medlemmer etter § 3 
første ledd bokstav d er 
utelukket fra å bli valgt. 

Hvis lederen tilhører 
§ 3 første ledd bokstav c 
og trer ut av vervet i en 
økumeniske organisasjon 
i løpet av toårsperioden, 
fortsetter vedkommende 
som medlem og leder av 
rådet ut den 
toårsperioden 
vedkommende er valgt 
for.  

Rådet velger selv 
nestleder for en periode på 
to år. 
 

Medlemmer etter § 3 
første ledd bokstav e er 
utelukket fra å bli valgt. 

Hvis lederen tilhører 
§ 3 første ledd bokstav d 
og trer ut av vervet i en 
økumeniske organisasjon 
i løpet av toårsperioden, 
fortsetter vedkommende 
som medlem og leder av 
rådet ut den 
toårsperioden 
vedkommende er valgt 
for. 

Leder kan gjenvelges. 
Kirkemøtets valgkomité 
forbereder og 
gjennomfører valget av 
leder midt i valgperioden.  

Rådet velger selv 
nestleder for en periode 
på to år. 
 

Medlemmer etter § 3 
første ledd bokstav d er 
utelukket fra å bli valgt. 

Hvis lederen tilhører 
§ 3 første ledd bokstav c 
og trer ut av vervet i en 
økumeniske organisasjon 
i løpet av toårsperioden, 
fortsetter vedkommende 
som medlem og leder av 
rådet ut den 
toårsperioden 
vedkommende er valgt 
for. 

Leder kan gjenvelges. 
Kirkemøtets valgkomité 
forbereder og 
gjennomfører valget av 
leder midt i valgperioden.  

Rådet velger selv 
nestleder for en periode 
på to år. 
 

 

§ 5. Oppnevning og nominasjon til økumeniske organisasjoner 

 Rådet skal legge frem for Kirkerådet forslag til delegater til 

generalforsamlinger og større møter i de økumeniske organisasjoner og kandidater til 

av de styrende organer i disse organisasjonene.  

 

§ 6. Arbeidsutvalg 

 Rådet skal ha et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder, Bispemøtets 

representant og et rådsmedlem valgt av rådet. 

 

Alternativ 1 Alternativ 2 
§ 7. Mindre endringer. Ikrafttredelse. 

Kirkerådet kan gjøre mindre 
endringer i regelverket. 

Reglene trer i kraft fra det 
tidspunkt Kirkerådet bestemmer. Fra 
samme tidspunkt oppheves statutter for 
Mellomkirkelig råd. 

§ 7. Mindre endringer. Ikrafttredelse. 
Kirkerådet kan gjøre mindre 

endringer i regelverket. 
Reglene trer i kraft fra valget på 

Kirkemøtet 2020. Fra samme tidspunkt 
oppheves statutter for Mellomkirkelig 
råd. 

 

 

Tilhørende endringer i annet regelverk gitt av Kirkemøtet 

 

1. I Kirkemøtets forretningsorden gjøres følgende endringer: 

 

I 

Alternativ 1A Alternativ 1B og 2 
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§ 1-4 første og annet ledd skal lyde: 
 

Med tale- og forslagsrett møter: 
- 4 representanter for 

Ungdommens kirkemøte, 
- 1 representant for hver av de 

tre teologiske fakultetene, 
oppnevnt av fakultetet selv, 

- første varamedlem for 
døvemenighetenes medlem i 
Oslo bispedømmeråd,  

- avtroppende medlemmer av 
Kirkerådet. 

Med talerett møter:  
- Kirkerådets direktør,  
- generalsekretæren i Samisk 

kirkeråd, og 
- én representant fra hvert 

kirkesamfunn som Den 
norske kirke har 
kirkefellesskap med. 

 

 
§ 1-4 første og annet ledd skal lyde: 
 

Med tale- og forslagsrett møter: 
- leder av Mellomkirkelig råd, 

såfremt vedkommende ikke er 
valgt medlem av Kirkemøtet, 

- 4 representanter for 
Ungdommens kirkemøte, 

- 1 representant for hver av de 
tre teologiske fakultetene, 
oppnevnt av fakultetet selv, 

- første varamedlem for 
døvemenighetenes medlem i 
Oslo bispedømmeråd,  

- avtroppende medlemmer av 
Kirkerådet. 

Med talerett møter:  
- Kirkerådets direktør,  
- generalsekretæren i Samisk 

kirkeråd, og 
- én representant fra hvert 

kirkesamfunn som Den 
norske kirke har 
kirkefellesskap med. 

 
 

§ 1-6 skal lyde: 

 

§ 1-6. Invitasjon av gjester 

Kirkerådet inviterer aktuelle gjester til å delta under hele eller deler av 

Kirkemøtet. 

 

II 

Endringene trer i kraft straks. 

 

 

2. I Personalreglement for Den norske kirke gjøres følgende endringer: 

 

I 

§ 12 åttende ledd skal lyde: 

 

Ved intervju av søkere til stilling som generalsekretær Samisk kirkeråd 

eller internasjonal direktør skal leder eller annet medlem av henholdsvis 

Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd delta. 

  



40/19 Høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd - 19/03936-7 Høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd : 17_00344-14Høring - forslag til regler for Mellomkirkelig råd med vedlegg

5 
 

 

§ 14 fjerde ledd skal lyde: 

 

Ved tilsetting av generalsekretær for Samisk kirkeråd eller internasjonal 

direktør har henholdsvis Samisk kirkeråds arbeidsutvalg og Mellomkirkelig 

råds arbeidsutvalg anledning til å gi uttalelse om hvilke tre personer blant 

søkerne rådet ønsker tilsatt. 

 

II 

 

Endringene trer i kraft straks. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 404 19/04502-2    

 
 

 
 
 

Bispedømmerådets uttalelse ved tilsetting av ny preses i Bispemøtet  
 
 
 
Vedlegg:  
Ny preses i Bispemøtet - stemmegivning i bispedømmerådene 
Regler om nominasjon mv ved tilsetting av biskoper (2018) 
Olav Fykse Tveit CV 
 
 

Saksorientering 
I «Regler om nominasjon mv ved tilsetting av biskoper» har § 10 følgende bestemmelse om 
nominasjon og tilsetting av preses i Bispemøtet: 
«Kirkerådet skal oppfordre…samt alle bispedømmerådene til innen en fastsatt frist å avgi 
stemme på de nominerte i prioritert rekkefølge. Prioriteringene skal ikke begrunnes. 
 
Bispemøtet har i sitt møte 14.-18. oktober nominert ny preses i Bispemøtet og gjorde 
følgende vedtak: 
«Sak BM 35/19 
Bispemøtet har nominert Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, som ny 
preses i Bispemøtet. 
Det er et samlet kollegium som står bak nominasjonen.» 
 
Siden det kun er én nominert kandidat, kan bispedømmerådet kun enten stemme på ham, 
eller avgi blank stemme. 
 
Stemmegivningen i bispedømmerådet er hemmelig (d.v.s. skriftlig). Vedtaket gjøres ved 
alminnelig flertall. Møtebok fra møtet er offentlig om ikke rådet gjør annet vedtak. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

41/19 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 
2019 

12.11.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web: www.kirken.no Telefaks:    Øyvind Meling 
0106 OSLO Org.nr.:818066872     
 

  
 
Bispedømmerådene 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 25.10.2019 Vår ref: 19/03614-10    Deres ref:    

 
 

Ny preses i Bispemøtet - stemmegivning bispedømmerådene 

Bispemøtet har i sitt møte 14.-18. oktober nominert ny preses i Bispemøtet og gjorde 
følgende vedtak: 

Sak BM 35/19 
Bispemøtet har nominert Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, som ny 

preses i Bispemøtet. 

 

Det er et samlet kollegium som står bak nominasjonen. 

 
Regler for nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper § 10 fastsetter at Bispemøtet skal 
nominere inntil tre kandidater som Bispemøtet finner skikket til ny preses i Bispemøtet. 
 
Videre fastsetter reglene at Kirkerådet skal oppfordre bispedømmerådene til å uttale seg om 
kandidatene ved å avgi stemme. Siden det kun er én nominert kandidat, kan 
bispedømmerådet kun enten stemme på ham, eller avgi blank stemme. Stemmen skal ikke 
begrunnes. 
 
Stemmegivningen i bispedømmerådet er hemmelig. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. 
Møtebok fra møtet er offentlig om ikke rådet gjør annet vedtak.  
 
Resultatet av avstemningen med opplysning av stemmetall eller i tilfelle vedtak om at 
erklæring ikke blir avgitt, føres i møteboken. Utskrift av møteboken må være Kirkerådet i 
hende senest søndag 15. desember kl 24.00. Den kan sendes enten pr post (Kirkerådet, 
Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo) eller pr e-post (post.kirkeradet@kirken.no). 
 
 
Vedlagt følger CV for Olav Fykse Tveit og Regler om nominasjon mv. ved tilsetting av 
biskoper.   
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
Direktør Øyvind Meling 
 Seniorrådgiver 
 



41/19 Bispedømmerådets uttalelse ved tilsetting av ny preses i Bispemøtet - 19/04502-2 Bispedømmerådets uttalelse ved tilsetting av ny preses i Bispemøtet : Ny preses i Bispemøtet - stemmegivning i bispedømmerådene

   

  2 av 2 
   
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Regler om nominasjon mv ved tilsetting av biskoper (2018) 
Olav Fykse Tveit CV 
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Bispedømmerådene                                  
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Olav Fykse Tveit CV 
 

Fødd i Haugesund 24.11.1960, oppvekst Bømlo, Dale, Åfjord og 

Gol. Gift 1983 med Anna Bjorvatten Tveit. Tre voksne og gifte barn, 

fire barnebarn. 

 

Utdanning 
              Dr. theol., Menighetsfakultetet, 2002, 

på avhandlingen «Mutual Accountability as Ecumencial 

Attitude» 

              Praktisk-teologisk seminar, Menighetsfakultetet, 1986- 

1987  

              Cand. theol., Menighetsfakultetet, haust 1980 - vår 1986 

  

Arbeidserfaring 
              Generalsekretær, Kirkenes Verdensråd, valgt av 

Sentralkomiteen, for 2010-31.03.2020 

              Generalsekretær, Mellomkirkelig råd, 2002-2009 

              Sekretær for Kirkerådets kirke-stat kommisjon, 2001-

2002 

              Sekretær for Lærenemnda 1999-2000 

              Konsulent og seniorkonsulent for teologiske spørsmål, 

Mellomkirkelig råd, 1991-1996, 

              Sokneprest i Haram, Møre bispedømme 1988-91 

              Vernepliktig feltprest, Sessvollmoen 1987-1988 

  

Styreverv 
              Styremedlem i det globale partnerskapet “End Violence 

Against Children” 2017- 

              Co-president i World Conference of Religions for Peace, 

2015-  

              Leder (fra kirkens side) for kontaktgruppen Den norske 

kirke – Islamsk Råd Norge, 2005-2009  

              Leder (fra kirkens side) for kontaktgruppen mellom Den 

norske kirke og Det mosaiske trossamfunn i Norge 2005-2009 

                Medlem og leder av WCC Palestine-Israel Ecumenical 

Forum Core Group 2007-2009 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jan-Kjell Jonassen 112 18/03131-31    

 
 

 
 
 

Regnskap pr. 31.10.2019 
 
 
 
Vedlegg:  
300 - Sør-Hålogaland BDR - Driftsrapport pr. 10.2019 
 
 

Saksorientering 
Det gjøres oppmerksom på at denne rapporten er utarbeidet den 04.11.2019, dvs. før 
regnskapsperioden for oktober 2019 er endelig avsluttet.  Eksempelvis er avskrivninger og 
andre regnskapsmessige føringer i fbm. periodeavslutning ikke foretatt.  Det anses likevel at 
rapporten gir et tilfredsstillende bilde av Sør-Hålogaland bispedømmeråds økonomiske 
status per 31. oktober 2019. 
 
Tildeling 
Sør-Hålogaland bispedømmerådet behandlet endelig tildelingsbrev fra Kirkerådet i sak 
14/19 den 19. mars 2019. Etter dette har bispedømmerådene mottatt 1. korrigerte 
tildelingsbrev fra Kirkerådet, datert 29.03.2019, og 2. korrigerte tildelingsbrev fra Kirkerådet, 
datert 19.09.2019. 
 
Sør-Hålogaland bispedømmerådet fikk i 1. korrigerte tildelingsbrev tildelt kr. 632.296,- til 
gjennomføringen av Kirkevalget 2019. Inkludert i dette er kr. 100.000,- i listestøtte til 
Nominasjonskomiteens liste 2019, samt kr. 9.000,- i informasjonsstøtte til 
nominasjonskomiteene. 
I tillegg ble Sør-Hålogaland bispedømmeråd i endelig tildelingsbrev ved en feil tildelt kr. 
93.000,- for mye til regnskapsmessige avskrivninger. Dette ble rettet opp i 1. korrigerte 
tildelingsbrev. 
 
Sør-Hålogaland bispedømmerådet fikk i 2. korrigerte tildelingsbrev tildelt kr. 1.321.000,- til 
kompensasjon for lønnsoppgjøret 2019, samt tildelt kr. 530.000,- til kompensasjon for 
utbetaling av sluttpakker i fbm. etablering av nye fellesfunksjoner innen lønn, økonomi og 
arkiv. 
 
Totalt har Sør-Hålogaland en budsjettramme på kr. 119.334.000,-. 
Av dette gjelder kr. 85.774.000,- budsjettgruppe 1A (presteskapet og administrasjon) mens 
budsjettgruppe 1B (tilskudd til trosopplæring, diakoni/undervisning og kirkemusikk) har en 
ramme på kr. 33.028.000,-. OVF-midlene utgjør kr. 532.000,- i 2019. 
I tillegg er Sør-Hålogaland bispedømmeråd bevilget kr. 100.000,- fra Mellomkirkelig råd til 
SKKB-samarbeidet. 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

42/19 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 
2019 

12.11.2019 



42/19 Regnskap pr. 31.10.2019 - 18/03131-31 Regnskap pr. 31.10.2019 : Regnskap pr. 31.10.2019

  
Når det gjelder det regnskapsmessige mindreforbruket fra 2018 på kr. 767.000,- er dette 
holdt utenfor tildelingen fra Kirkerådet. Det er lagt opp til at tilsvarende beløp plasseres på 
en balansekonto i regnskapet og kan disponeres ved behov (i hht. egne rutiner). 
Stiftsdirektørens vurdering er at dette beløpet ikke tas inn årets regnskap, da 
bispedømmerådet per oktober 2019 ser ut til å få et betydelig mindreforbruk ved årets slutt. 
 
Regnskapsforklaring budsjettgruppe 1A (drift av presteskap og administrasjon) 
Per oktober 2019 er det for budsjettgruppe 1A (presteskapet og administrasjon) 
regnskapsført 64,0 mill. kr., noe som er et mindreforbruk på 6,5 mill. kr. i forhold til 
periodisert budsjett, noe som i klartekst forteller de store utfordringene vi har med å 
rekruttere til ledige prestestillinger. Vedlagt personaloversikt for presteskapet til 
bispedømmerådsmøtet viser over 20 ledige stillinger. Heldigvis greier vi stort sett å fylle 
ledighet med vikarer, men ikke alltid. Vikarkostnadene holdes nede ved at de over en lang 
periode har vært inne flere pensjonister på pensjonistlønn. Vi har per oktober skrevet over 
80 ulike vikaravtaler.  
 
I tillegg har vi gjennom hele året hatt mange vakanser på kontoret, noe som har medført 
mindreforbruk i forhold til budsjett.  En betydelig del av mindreforbruket forklares derfor i 
med ledige lønnsmidler. I tillegg viser rapporten økte sykepengeinntekter. Vi ligger også noe 
etter (ca. 1 mill.) med utbetaling av tilskudd for prostesekretærordningen. Stiftsdirektør 
vurderer å øke tilskuddet for 2019 i henhold til lønnsstigningen generelt. Dette vil medføre et 
merforbruk på denne posten i henhold til budsjett. Regnskapsrapporten viser for øvrig 
mindreforbruk (avvik) på de fleste utgiftspostene. Stiftsdirektør er bekymret for at det kan 
være utestående kostnader som ikke er regnskapsført. Det nevnes i denne sammenheng 
reisekostnader, som har et avvik på kr. 620-tusen. 
 
Noen flere detaljer til rapporten for budsjettgruppe 1A: 
Av regnskapsført beløp på 64,0 mill. utgjør presteskapet 53,5 mill. kr. og administrasjonen 
(inkl. biskop, bispedømmeråd og ungdomsrådet) 10,5 mill. kr. 
I forhold til årsbudsjettet på 85,8 mill. kr. utgjør dette 75 %, samt et periodisert mindreforbruk 
per oktober på 6,5 mill. kr.  Tilsvarende var mindreforbruket per august på 3,6 mill. kr. 
 
Mindreforbruket knyttet til lønn og godtgjørelser utgjør 3,67 mill. kr. Inkludert i dette er 
merinntekter på 0,57 mill. kr fra sykepengerefusjoner.  Tilsvarende var mindreforbruket per 
august på 1,58 mill. kr.  For presteskapet isolert er mindreforbruket innenfor lønn og 
godtgjørelser på 2,19 mill. kr., mens det for administrasjonen er på 1,48 mill. kr. 
 
Ordinære driftskostnader har et mindreforbruk i forhold til budsjett per oktober på 2,33 mill. 
kr. og gjelder hovedsakelig tilskudd til prostesekretær, møter/kurs, flyttegodtgjørelser og 
utgifter til vikarboliger. Dette er samtidig en type utgifter der bildet kan endre seg mot slutten 
av året. 
 
Tabellen under viser ulike tiltak og budsjettmessige prioriteringer skilt ut på prosjektnummer, 
samt status for disse i forhold til periodisert budsjett og årsbudsjettet: 
 

 
 
Stiftsdirektør kan ikke garantere for riktig kontering.  F.eks. er det stiftsdirektørens formening 
at det er brukt mer av «prostemidlene» enn hva regnskapet viser. 
 

Prosjekt Regn HIÅ Bud. HIÅ Avvik Årsbudsjett %

1001010 - Prostemidler 9 000 62 500 53 500 75 000 12 %

1001020 - Regional etterutdanning (REU) 129 685 208 330 78 645 250 000 52 %

1001030 - Arbeidsveiledning (ABV) 40 772 208 330 167 558 250 000 16 %

1001040 - Veien til prestetjeneste (VTP) 19 907 25 000 5 093 30 000 66 %

1001050 - Stiftsdager 580 032 583 330 3 298 700 000 83 %

1001270 - Stabsutvikling/konflikthåndtering 648 83 330 82 682 100 000 1 %

1002070 - Visitas 25 494 50 000 24 506 60 000 42 %

1003010 - Kirkevalg 105 105 632 000 526 895 632 000 17 %

1003030 - HMS- vernetjeneste 58 836 125 000 66 164 150 000 39 %
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Tildelingen knyttet til Kirkevalget i sin helhet budsjettert til august/september måneder, men i 
liten grad benyttet pr. dato. 
 
Oppsummering: 
Mindreforbruket er et synlig tegn på at det er utfordrende å fylle ledige stillinger med fast 
ansatte eller med vikar. Det er fortsatt en viktig jobb å få fylt ledige stillinger med kvalifisert 
personale, men det blir viktigere og viktigere med utgangspunkt i den krevende 
rekrutteringssituasjonen, å få tilsatt «egnede folk» inn i stillingene. Her må stiftsdirektør med 
sin stab samt prostene i større grad lete etter gode alternativer, når kvalifisert personell ikke 
er mulig å skaffe. 
 
2019 er litt spesielt da det ved bispedømmekontoret har vært lavere bemanning enn det som 
ligger av kostnader i budsjettet. Effektiviseringen av merkantile funksjoner og nedtak av 
stilling i iht. bispedømmerådssak er iverksatt (jfr. bispedømmerådssak i junimøtet). 
 
Regnskapsforklaring budsjettgruppe 1B (tilskudd til trosopplæring, diakoni, 
undervisning og kirkemusikk) 
Budsjettrammen for 2019 er på 33,0 mill. kr. 
Per oktober måned er det regnskapsført 16,6 mill. kr og utbetaling av tilskudd er gjennomført 
for 1. halvår 2019.  Administrasjonen er noe på etterskudd når det gjelder utbetaling av 
tilskudd for 2. halvår 2019, men dette forventes å skje ila. november 2019. 
 
Det forventes at hele rammen til budsjettgruppe 1B benyttes innen utgangen av året. 
 
Årets ramme for tildeling fra OVF er kr 532.000,-, tilsvarende som for årene 2015 - 2018. 
Årets søknader er saksbehandlet og utbetalinger til eksterne er foretatt i juli i hht. periodisert  
budsjett. 
Tilsvarende for budsjettgruppe 1B (tilskudd til trosopplæring, diakoni/undervisning og 
kirkemusikk) er det regnskapsført 16,3 mill. kr., som er tilsvarende regnskapet per august 
2019.  Administrasjonen er noe på etterskudd når det gjelder utbetaling av tilskudd for 2. 
halvår 2019, men dette forventes å skje ila. november 2019. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Regnskapsrapport per 31.10.2019 tas til etterretning. 
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Sør-Hålogaland bispedømmeråd
Driftsrapport pr. 10.2019 - Budsjettgruppe 1A
Utarbeidet 04.11.2019/FØ - Tore L. Halvorsen

Regnskap

hittil i år

Budsjett

hittil i år Avvik
Avvik

i %

Årsbudsjett

2019
(pr. 27.09.2019)

Regnskap

hiå. i % av

Årsbudsjett

30xx - Salgsinntekt avgiftspliktig (varer og tjenester) 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

31xx - Salgsinntekter avgiftsfri (varer og tjenester) -38 430 0 38 430 #DIV/0! 0 #DIV/0!

32xx - Salgsinntekt utenfor avgiftsområdet (varer og tjenester) 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

34xx - Tilskudd fra stat, fylker, kommuner, stiftelser samt gaveinntekter -56 775 -267 800 -211 025 78,80 % -802 800 7 %

3xxx - Andre inntekter -276 270 -293 330 -17 060 5,82 % -300 000 92 %

= Sum inntekter -371 475 -561 130 -189 655 33,80 % -1 102 800 34 %

46xx - Tilskudd til menigheter og fellesråd 34 700 108 340 73 640 67,97 % 130 000 27 %

= Sum tilskudd mv. 34 700 108 340 73 640 67,97 % 130 000 27 %

500x - Faste stillinger (inkl. tillegg mm) 51 795 253 55 811 123 4 015 870 7,20 % 68 568 815 76 %

5005 - Diverse tillegg 1 553 243 1 433 811 -119 432 -8,33 % 1 757 977 88 %

51xx - Midlertidige stillinger, ekstrahjelp, honorarer mm 1 912 337 0 -1 912 337 #DIV/0! 0 #DIV/0!

52xx - Fordeler i arbeidsforhold 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

53xx - Gruppeliv, honorarer og annen oppgavepliktig godtgjørelse 790 040 631 960 -158 080 -25,01 % 758 496 104 %

540x - Arbeidsgiveravgift 3 257 379 3 404 321 146 942 4,32 % 4 180 125 78 %

58xx - Refusjon sykepenger, fødselspenger mv -1 567 790 -1 000 000 567 790 -56,78 % -1 200 000 131 %

5999 - Refusjon lønnskostnader -62 969 -133 330 -70 361 52,77 % -160 000 39 %

59xx - Andre personalkostn (gaver, forsikring, tjenestedrakt mm) -878 130 324 170 1 202 300 370,89 % 389 000 -226 %

Sum Lønn og godtgjørelser 56 799 363 60 472 055 3 672 692 6,07 % 74 294 413 76 %

60xx - Avskrivninger 91 005 100 830 9 825 9,74 % 121 000 75 %

63xx - Leie lokaler, strøm, renhold mm 1 017 940 1 255 330 237 390 18,91 % 1 327 000 77 %

64xx - Leie maskiner, inventar, datautstyr, transportmidler mv 73 267 54 170 -19 097 -35,25 % 65 000 113 %

65xx - Inventar, driftsmateriale, datautstyr, programvare, rekvisita mv 62 886 75 830 12 944 17,07 % 91 000 69 %

66xx - Reparasjon og vedlikehold, lokaler og maskiner/utstyr 79 671 0 -79 671 #DIV/0! 0 #DIV/0!

67xx - Honorar rådgivning, regnskap, revisjon og kjøp av div. tjenester 7 206 41 670 34 464 82,71 % 50 000 14 %

6790 - Kjøp av andre fremmede tjenester 1 737 066 2 714 680 977 614 36,01 % 2 797 627 62 %

6796 - Flytting 166 875 375 000 208 125 55,50 % 450 000 37 %

6797 - Annen bistand 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

68xx - Kontorrekvisita, trykksaker, aviser, bøker, annonser mm 109 612 35 000 -74 612 -213,18 % 42 000 261 %

68xx - Møter, kurs og seminarer mm 828 523 1 708 340 879 817 51,50 % 2 050 000 40 %

69xx - Telefon, porto mv -22 937 125 010 147 947 118,35 % 150 000 -15 %

Sum andre driftskostnader (drift og mindre anskaffelser) 4 151 114 6 485 860 2 334 746 36,00 % 7 143 627 58 %

71xx - Bilgodgjørelse, diett, reiser mm 3 385 309 3 960 880 575 571 14,53 % 4 626 667 73 %

73xx - Reklamekostnad og representasjon 4 260 0 -4 260 #DIV/0! 0 #DIV/0!

74xx - Medlemskontingent og gaver 35 030 90 000 54 970 61,08 % 108 000 32 %

77xx - Annen kostnad 9 516 4 236 -5 280 -124,65 % 574 093 2 %

Sum andre driftskostnader (reise, reklame, forsikring mm) 3 434 115 4 055 116 621 001 15,31 % 5 308 760 65 %

8xxx - Finansinntekter/-kostnader, overføringer mv 380 0 -380 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Sum Finanskostnader og overføringer 380 0 -380 #DIV/0! 0 #DIV/0!

= Sum kostnader 64 419 672 71 121 371 6 701 699 9,42 % 86 876 800 74 %

= Driftsresultat (netto kostnader) 64 048 197 70 560 241 6 512 044 9,23 % 85 774 000 75 %

Driftsrapport pr. 10.2019 (2) 04.11.2019
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Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 
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Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. november 2019 
 
 
 
Vedlegg:  
BDR - Bemanningsoversikt presteskapet november 2019 
Bemanningsoversikt for kontoret november 2019 
Skjema 10f Korrigert og signert 07.11.2019 
 
 

Saksorientering 
- Kirkevalget 2019 – korrigert valgoppgjør  
- Bemanningsoversikt presteskapet - unntatt offentlighet 
- Bemanningsoversikt kontoret - unntatt offentlighet 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Framlagte orienteringssaker 12. november 2019 tas til orientering 
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: BDR - Bemanningsoversikt presteskapet november 2019 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl. § 23 tredje ledd
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Bemanningsoversikt for kontoret november 2019 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl. § 23 første ledd
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DEN NORSKE KIRKE Kirkevalget
2019

Skjema 1 Qf

porteringsskjema for opptelling -
forholdstallsvalg i Sør-Hålogaland
bispedømme

Skjemaet fylles ut under opptellingen i samsvar Tall til skjemaet finnes i Excel-skjemaet «Samlefil
med Veiledning 10b - opptelling forholdstallsvalg BDR [navn]»

Skjemaet legges ved valgrådets rapport __

1 Antall avgitte stemmer ved direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd
og Kirkemøte (antall stemmesedler BDR/KM-valg)

15607

2 Antall stemmer pr. liste

Bønnelista

Nominasjonskomiteens liste

0

8220

Åpen folkekirke 6815

Blanke stemmesedler 572

Anfallet hentes fra Excel-skjemaet «Samlefil BDR (navnJ» Ark « 2 Sum stemmesedlen,.

3.1 Antall urettede stemmesedler - totalt
(Stemmesedler der velgeren ikke har gjort endringer)

9223

Bønnelista 0

Nominasjonskomiteens liste 5011

pen folkekirke 4473

ntallet hentes fra Excel-skjemaet «Samlefil BDR (navn]» Ark « 2 Sum stemmesedlen,.

Skjema 10f: Rapporteringsskjema for opptelling - forholdstallsvalg i Sør-Hålogaland bispedømme Bokmål Side 1 av 9
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DEN NORSKE KIRKE
Kirkevalget
2019

3.2 Antall rettede stemmesedler - totalt
(Stemmesedler der velgeren har gjort endringer)

5444

Bønnelista

Nominasjonskomiteens liste

pen folkekirke

0

3209

2342

ntallet hentes fra Excel-skjemaet «Samlefil BDR [navn]» Ark «2 Sum stemmesedler».

3.3 Antall forkastede stemmesedler 89

ntallet hentes fra Excel-skjemaet «Samlefil BDR (navn]» Ark «2 Sum stemmesedler».

4 Antall listestemmer per liste

Kandidatliste Antall stemmesedler for Minus liste- Pluss liste- Antall liste-
listen ganger antall stemmer overført stemmer overført stemmer totalt
medlemmer som skal til annen liste fra andre lister (pr. liste)
velges i valgrunden

Bønnelista 0 0 s 0 : 0

Nominasjons-
komiteens liste 57540 119 151 57572

Apen folkekirke 47705 151 119 47673

Antallet hentes fra Excel-skjemaet «Samlefil BDR [navn]» Ark 4N, 48 og 4C.

Skjema 10f: Rapporteringsskjema for opptelling - forholdstallsvalg i Sør-liålogaland bispedømme Bokmål 1 Side 2 av 9
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DEN NORSKE KIRKE
Kirkevalget
2019

5 Antall personstemmer pr. kandidat (gruppert etter valgliste)
Her følger en tabell for hver av valglistene.

Antallet hentes fra Excel-skjemaet «Samlefii BDR (navn]» Ark 4N, 4B og 4C.

Bønnelista
Fylles ikke uf i Oslo og Sør-Hålogaland

Nr. Kandidat (navn) Totalt antall Personstemmetall
personstemmer

inkl stemmetillegg

1.

2. ;
,

3.

4.

_ -
5. i

6.

7.

8. ;
;

.------__.- .- -
9.

10. i

11.
i

12. :
- - - - - - - - ' - -- - - -------

13.

14. ;
; ;

15. :

i

16.
i

17.

- - - - - -- - - - -
18.

(Antall linjer i skjemaet kan endres i den elektroniske versjonen av skjemaet)
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DEN NORSKE KIRKE

Nominasjonskomiteens liste

Nr. Kandidat (navn) Totalt antall
personstemmer

Kirkevalget
2019

Over/under
sperregrense

1. Ni. Hanne Agnethe Jakobsen 8863 Over

2. N2. Bjørn Olav Engebakken 8305 Under

3. N3. Hugo Johan Johansen 8607 Under

4. N4. Tiril Beathe SØrensen 8632 Over

5. N5. Jens Christian Berg 8432 Under

6. N6. Unni Leiros Pettersen 8564 Under

7. N7. Reidar Dag Aas 8590 Under

8. N8. Ellen Kruger 8452 Under

9. N9. Per Kristian Skorpen 8765 Over

10. N10. Mona Elisabeth Halsbakk 8380 Under

11. N11. Ingjerd Anna Martinsen 8496> Under

12. N12. Ottar Johan Skjellhaug 8427 Under

13. N13. Sander Delp Horn 8469 Under

14. N14. Norvald Marius Ruderaas 8539 Under

15. N15. Kristine Willumsen Theting 8583 Under

16.

17.

18.

(Antall Iinjer i skjemaet kan endres i den elektroniske versjonen av skjemaet)
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DEN NORSKE KIRKE

Åpen folkekirke

Nr. Kandidat (navn)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

B1. Tanja Fatima Nyjordet

B2. Odvar Harry Nordnes

B3. Ingrid Olsen

B4. Lars Evan Lauritzen

B5. Unndis Osk Gunnarsdottir

B6. Bengt Are Pettersen

B7. Sonja Strøm Hansen;

B8. Hanne Myrvang

B9. Ola Smeplass

B10. Iren Beathe Teigen, .

B11. Jostein?Rene Larsen

B12. Johanna Halland

B13. Fredrik Aleksander Hansen Eilertsen

B14. Anna Cecilie Jentoft

(Antall linjer i skjemaet kan endres i den elektroniske versjonen av skjemaet)

Kirkevalget
2019

Totalt antall Personstemmetall
personstemmer

inkl stemmetillegg

7317 9020,75

7151 8854,75

7156 7156

7154 I> 7154

7079 7079

7077 7077

7080 7080

6977 6977

7079 7079

7045 7045

6998 6998

7012 7012

6934 6934

6990 6990
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DEN NORSKE KIRKE
Kirkevalget
2019

6 Mandatfordeling mellom listene

Mandat Liste

1. Ni. Hanne Agnethe Jakobsen

Kvotient

57572,00

2. B1. Tanja Fatima Nyjordet 47673,00

3. N9. Per Kristian Skorpen 19190,67

4. B2. Odvar Harry Nordnes 15891,00

5. N4. Tiril Beathe Sørensen 11514,40

6. B3. Ingrid Olsen 9534,60

7. N3. Hugo Johan Johansen 8224,57

Antallet hentes fra Excel-skjemaet «Samlefil BDR (navnj» Ark «3 Fordeling av mandater»

6.1 Anta l l  mandater  pr .  l i s te :

Kandidatliste Antall mandater

Bønnelista 0
- - ',

I
Nominasjonskomiteens liste ; 4

- - - - - - - - - - -

Apen folkekirke 3
i

Oppsummering av rubrikk 6.
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DEN NORSKE KIRKE
Kirkevalget
2019

7 Fordeling av representantplassene

Mandat Valgte medlemmer av bispedømmerådet (navn) Liste Antall person-
stemmer

1. Nominasjonskomiteens 8863
Hanne Agnethe Jakobsen liste

2. Tanja Fatima Nyjordet Åpen folkekirke 9020,75

3. Nominasjonskomiteens 8765
Per Kristian Skorpen Jiste

4. Odvar Harry Nordnes Åpen folkekirke 8854,75

5. Nominasjonskomiteens 8632
Tiril Beathe Sørensen liste

6. Ingrid Olsen Åpen folkekirke 7156

7. Nominasjonskomiteens 8607
Hugo Johan Johansen liste

Antallet hentes fra Excel-skjemaet «Samlefil BDR (navn]» Ark «5 Valgte medlemmen,

8 Vararepresentanter for hver liste
Hver liste får en mer varamedlem enn den får medlemmer, jf. kirkevalgreglene § 1-4 (2).

Antallet hentes fra Excel-skjemaet «Samlefil BDR [navn]» Ark «5 Valgte medlemmer»

Bønnelista
Fylles ikke ut i Osloog Sør-Hålogaland

NR. Varamedlem (navn)

1.

2.

Antall personstemmer

5.
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DEN NORSKE KIRKE

Nominasjonskomiteens liste

NR. Varamedlem (navn)

Varamedlem (navn)

Kirkevalget
2019

1. N5. Jens Christian Berg 8432 '

2. N6. Unni Leiros Pettersen 8564

3. N7. Reidar Dag Aas 8590

4. N8. Ellen Kruger -8452

5. N10. Mona Elisabeth Halsbakk 8380

Apen folkekirke

N R.

1.

2.

3.

4.

5.

Antall personstemmer

Antall personstemmer

B4. Lars Evan Lauritzen -7154

B7. Sonja Strøm Hansen 7080

B5. Unndis Osk Gunnarsdottir 7079

B9. Ola Smeplass ' 7079

Opplysningene på skjemaet er kontrollert og funnet i orden av valgrådet.
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DEN NORSKE KIRKE

Underskrift valgrådets medlemmer.

4 signaturer

Kirkevatget
2019
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