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Protokoll
Bispemøtet
Voksenåsen hotell, Oslo, 26.-30. oktober 2015
Til stede:
Helga Haugland Byfuglien, preses
Ole Chr. M. Kvarme
Tor B. Jørgensen
Solveig Fiske
Ingeborg Midttømme
Tor Singsaas
Halvor Nordhaug, visepreses
Erling J. Pettersen
Atle Sommerfeldt
Stein Reinertsen
Olav Øygard
David Gjerp

Nidaros
Oslo
Sør-Hålogaland
Hamar
Møre
Nidaros
Bjørgvin
Stavanger
Borg
Agder og Telemark
Nord-Hålogaland
Tunsberg

Til stede fra sekretariatet:
Christofer Solbakken
Inge Westly
Helge K. Nylenna

generalsekretær
seniorrådgiver
seniorrådgiver

Gjester:
Ann-Helen Fjelstad Jusnes
Jens-Petter Johnsen
Paul-Erik Wirgenes
Ole-Inge Bekkelund
Domprostene

prost
direktør
avdelingsdirektør
avdelingsdirektør

De emeriterte biskopene var invitert til lunsj tirsdag 27. oktober.
Prost Ann-Helen Fjelstad Jusnes, som er tilsatt som ny biskop i Sør-Hålogaland,
var gjest ved møtet 28. oktober.
Domprostene var invitert til samtale 29. oktober.
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Orienteringssaker

1. Arbeidstid for prester
2. Kirkevalget 2015
3. Fra Fagråd for arbeidsveiledning
4. Revisjon av dåpsliturgien
5. Fra KLK 14. oktober 2015
6. Innføringskurs for nye proster
7. Fra arbeidet i Nådens fellesskap
8. Nesten-presten
9. Sykehuspresttjenesten
10. Personalsak
11. Situasjonen for Evangelical Lutheran Church of Jordan and the Holy Land
BM-31/15 Vedtak:
Sakene ble tatt til orientering.

BM 32/15

Kirkeordning

Bispemøtet har fått oversendt fra Kirkerådet tre høringssaker til uttalelse. Videre forelå
det et notat om fremtidig organisering av Mellomkirkelig råd, samt dokumentet
”Veivalg for en fremtidig kirkeordning”.
BM-32/15 Vedtak:
Det vises til Kirkerådets oversendelse av tre saker knyttet til arbeidet med å forberede
virksomhetsoverdragelsen pr 1.1.2017. Bispemøtet har drøftet sakene i møte 26.-30.
oktober 2015. Bispemøtet vil vise til de høringsuttalelser som avgis fra den enkelte
biskop, evt sammen med bispedømmerådet. Ut over dette, vil Bispemøtet kort anmerke
følgende:
Fordeling av arbeidsgiverfunksjoner
1. Bispemøtet slutter seg til det grunnleggende premiss at det ved
virksomhetsoverdragelsen skal gjøres så få og så små endringer som mulig i det som
er gjeldende ordninger. Dette for å sikre at virksomhetsoverdragelsen skal kunne
skje på en så skånsom måte som mulig. Hovedoppgaven nå er å gi distribuert
myndighet en ny forankring, dvs i Kirkemøtet i stedet for Kongen.
2. Hva angår bispetjenesten, understrekes det i høringsdokumentet at det er viktig så
langt som mulig å unngå en situasjon hvor biskopene underlegges Kirkerådet.
Bispemøtet slutter seg til dette grunnpremiss. Dette er viktig fordi biskopene og
Bispemøtet på den ene siden, og Kirkerådet på den annen side, er organer som i et
ekklesiologisk perspektiv bør være uavhengige i forhold til hverandre, selv om de i
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et organisatorisk og økonomisk-administrativt perspektiv er forbundet tettere. Slik
Bispemøtet ser det, er det avgjørende at Bispemøtet plasseres organisatorisk som en
sentralkirkelig organ direkte underlagt Kirkemøtet, og ikke under Kirkerådet.
3. I vår kirkelige tradisjon er bispetjenesten en form for prestetjeneste, og det er derfor
nære forbindelseslinjer mellom prest, prost og biskop. Bispemøtet vil understreke
verdien av at biskopen leder prestetjenesten. Dette forhold har bidratt til å styrke
biskopens tilsynstjeneste overfor prestene.
4. Selv om det nå bør gjøres minimalt med endringer i materiell rett, mener Bispemøtet
likevel at biskopens rolle ved tilsetting av prost bør styrkes, og at vi bør bruke denne
anledningen til å gjøre det. Bispemøtet er oppmerksom på de dilemmaer som
oppstår på dette feltet. Vi mener likevel at det er avgjørende at biskopen har
forholdsvis stor innflytelse over rekruttering av de som utgjør biskopens nærmeste
medarbeidere i linje. En forsiktig styrking av biskopens rolle ved tilsetting av prost,
kan være at biskopen gis anledning til å være tilstede ved intervju.
5. I forlengelsen av dette må det også gjøres en vurdering av hvordan
arbeidsgiveransvaret for biskopene skal forankres i toppen. Bispemøtet slutter seg til
et forslag om at Bispemøtets preses kan utøve arbeidsgiverfunksjoner overfor
biskopene, men er skeptiske til at Kirkerådets leder, enn si direktør, skal være
foresatt for preses. Ett alternativ kan kanskje være å la Bispemøtets preses, som også
er medlem av Kirkerådet ex officio, være øverste arbeidsgiver i prestelinjen. Et
annet alternativ er at Bispemøtets visepreses, evt arbeidsutvalget, opptrer som
foresatt i arbeidsgiverspørsmål overfor preses.
Den norske kirkes lærenemnd
Bispemøtet registrerer at mange er av den oppfatning at lærenemnda slik den i dag er
konstruert, ikke er optimal.
Det avgjørende spørsmål vedrørende en lærenemnd, handler om hvilke oppgaver en slik
lærenemnd skal ha. Forvaltningsavgjørelser og avgjørelser i personalsaker ligger til
organer bestemt av arbeidsgiveransvaret, og kan ikke delegeres til en egen lærenemnd. I
slike saker vil rollen til en lærenemnd være av rådgivende karakter.
Tilbake står teologiske stridsspørsmål hvor det handler om å avgjøre om et utsagn eller
et synspunkt lar seg begrunne innenfor evangelisk-luthersk kristendomsforståelse. Da
det i den lutherske tradisjon ikke finnes noe læreembete i streng forstand (magisterium),
vil spørsmålet om hva som er sann, kristen tro avgjøres av de troende gjennom troens
praksis. For et organisert kirkesamfunn vil offisielle uttrykk for troen skje gjennom
fastsettelse av liturgi og ordninger.
På denne bakgrunn er det klart at dersom det er spørsmål om oppsigelse/avskjed av en
som er tilsatt i kirken, vil det organet som har myndighet til å beslutte om
oppsigelse/avskjed måtte gjøre det uten direkte bindinger fra andre organer. For å
opplyse saken kan et slikt arbeidsgiverorgan innhente uttalelse fra andre. Det kan være
fra andre medarbeidere, fra tilsynsorganer og fra faglige instanser. Formen for en slik
uttalelse vil måtte dreie seg om det teologiske spørsmål som er omstridt, ikke forhold
knyttet til en enkeltpersons tjenesteutøvelse. Det sistnevnte har selvsagt relevans i en
personalsak, men kan neppe sies å være uttrykk for en læresak. Ansvar for den samlede
vurdering og avgjørelsens utfall hviler imidlertid på arbeidsgiver alene.
En lærenemnd vil i en slik situasjon kun ha til formål å bidra til sakens opplysning.
Innhenting av uttalelse fra en slik lærenemnd vil antakelig kunne forenkle prosessen.
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Samtidig er det liten tvil om at en slik lærenemnd organiserer en funksjon som allerede
foreligger. Arbeidsgiverorganet vil kunne innhente den samme vurderingen fra annet
hold.
Basert på slike overveielser, er det Bispemøtets oppfatning at det ikke bør opprettes en
særskilt lærenemnd for Den norske kirke. Biskopen har i vår kirkeordning fått et særlig
ansvar for å ”ta vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse”,
jf Tjenesteordning for biskoper § 1. Bispemøtet er et organ som samordner biskopenes
tjeneste, og dermed et sted hvor biskopen kan utøve et ansvar for kirkens lære i en
kollegial dimensjon. Bispemøtet vil derfor gi sin tilslutning til modell nr 1, som
innebærer at Bispemøtet opptrer som et læreorgan i kirken. Når det gjelder Bispemøtets
arbeidsform, er det ingenting til hinder for at Bispemøtet kan innhente sakkyndig
bistand ved behandling av enkeltsaker og bestemte spørsmål, slik det også har vært
praksis for, jf bla det samlivsetiske utvalget og rapporten Sammen (2013).
Kirkemøtets budsjettreglement
Bispemøtet slutter seg i all hovedsak til det fremlagte forslag. Vi registrerer at det
foreslås at Bispemøtet mottar tildelingsbrev fra Kirkerådet, etter forutgående
rammevedtak i Kirkemøtet, på lik linje med bispedømmerådene. Dette er en ordning vi
slutter oss til.

BM 33/15

EVU-saker

Det vises til tidligere behandling av EVU-saker i BM-sak 6/15 med redegjørelse for
årshjul og plan for utvikling av fremtidig kursprofil.
I behandlingen denne gangen, inngår orientering om status for sentral kursvirksomhet
og om utsendt veiledning til utvikling av regionale planer, samt drøfting av planer for
utlysning våren 2016 og skisse til plan for 2016-2020.
Planer for utlysning våren 2016
1. EVU foran reformasjonsmarkeringen – (Flere aktører / 5 eller 10 stp).
Kurset tenkes som en hovedsatsing frem mot reformasjonsjubileet, og vil drøfte
sentrale reformatoriske tema i sammenheng med tenkemåter i vår egen tid og
prestenes arbeidshverdag.
2. Prest og teolog i praksis / PTP (10 stp./ MF/MHS/PTS)
Kurset inngår som et fast element i mastergradsprogrammet i praktisk teologi og
sjelesorg, og gir innføring i ekklesiologi og PT-metode. Det arbeids nå med planer
om at deler av dette kurset kan inngå som tredje og siste del av
innføringsprogrammet for nye prester.
3. Dåp i Den norske kirke (10 stp, prostibasert), TF og PTS
Kurset planlegges som et prostibasert tilbud og tar utgangspunkt i kirkens
utfordringer med å kommunisere dåpens betydning.
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4. Pastoralklinisk utdanning (PKU, 20 stp.), MF og godkjente kurssteder.
PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og
veiledning.
BM-33/15 Vedtak:
Bispemøtet tar den fremlagte redegjørelse for status i EVU-satsingen til orientering.
Plan for utlysning vår 2016 og kurstilbud 2016-2020 utvikles på bakgrunn av fremlagt
forslag og de synspunkter som fremkom i møtet.

BM 34/15

Åndelig veiledning

Presteforeningen har i en henvendelse datert 17.04.15 bedt Bispemøtet avklare
ordninger og ansvar for den videre oppfølging av satsingen på Åndelig veiledning
(ÅVL) i vår kirke. Henvendelsen har sin bakgrunn i en flerårig kontakt mellom
Presteforeningen og Bispemøtet om saken, og ble i sin tid fulgt opp av Bispemøtet
gjennom et møte mellom biskop Ole Chr. Kvarme og det daværende Fagråd for kristen
spiritualitet og åndelig veiledning i Presteforeningen.
BM-34/15 Vedtak:
1. Bispemøtet har drøftet arbeidet med åndelig veiledning i bispedømmene. Dette
tilbudet må ses i lys av ordinasjonsløftet, i sammenheng med målsettingen om
presters livslange personlige og faglige utvikling, og tilgodeses gjennom ordningene
som gjelder både for veiledning og kompetanseutvikling.
2. Bispemøtet vil legge til rette for et videre arbeid med spørsmålene omkring
spiritualitet og åndelig veiledning i en luthersk kontekst i tråd med de synspunkter
som framkom i møtet.

BM 35/15

Religionsteologi

En sak om religionsteologi vil bli fremmet til behandling for Kirkemøtet i 2016, jf
Kirkemøtets vedtak i sak KM 7/12: «Kirkemøtet ber om at Bispemøtet og
Mellomkirkelig råd jobber videre med spørsmål knyttet til religionsteologi,
kulturforståelse og dialog, samt praktiske spørsmål om kirkens forhold til andre
religioner og det flerreligiøse samfunnet».
I samråd med Mellomkirkelig råd har Bispemøtet besluttet å følge opp vedtaket ved å
utarbeide en pastoral veiledning, særlig med sikte på kirkelige handlinger. Biskop
Halvor Nordhaug har påtatt seg oppgaven med å utarbeide et utkast til en slik
veiledning.
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BM-36/15 Vedtak:
Bispemøtet takker biskop Nordhaug for arbeidet han har gjort og det fremlagte utkast
som foreligger. Bispemøtet ber biskop Nordhaug bearbeide dokumentet på bakgrunn av
de innspill som fremkom i møtet. Saken tas opp til endelig behandling på bispemøtet i
februar 2016.

BM 36/15

Uttalelse: Kirkelig tilsyn i lys av ny kirkeordning

Det vises til Bispemøtets tidligere behandlinger av saken om en kommende uttalelse om
”Kirkens tilsynstjeneste i lys av ny kirkeordning”.
BM-36/15 Vedtak:
Bispemøtet drøftet utkast til uttalelsen ”Kirkelig tilsyn i lys av ny kirkeordning”.
Dokumentet bearbeides videre på bakgrunn av de innspill som fremkom i møtet, og tas
opp til endelig behandling på bispemøtet i februar 2016.

BM 37/15

Sak til Kirkemøtet 2016

Bispemøtet har i brev til Kirkerådet av 16. september 2015 bedt om at det forberedes en
sak om adgang til kirkelig vigsel for likekjønnede par, jf sak BM 30/15, vedtatt i
Bispemøtet 14. september. Brevet ble også lagt frem muntlig av preses under
Kirkerådets møte 16.-18. september. Kirkerådet gjorde deretter et vedtak om at saken
skal settes på den foreløpige sakslisten. Endelig formulering av sakstittel blir fastsatt på
Kirkerådets møte 3.-5. desember.
Etter høstens kirkevalg er det grunn til å tro at det vil være et flertall i Kirkemøtet for å
innføre en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. Samtidig er det ulike syn på
dette spørsmålet i kirken. En utfordring for kirkelig ledelse er derfor å finne en vei
fremover som tar tilbørlig hensyn til både flertall og mindretall.
Bispemøtet ønsker å bidra til at det på neste Kirkemøte kan fremmes forslag til vedtak
som i størst mulig grad kan virke samlende. Et slikt vedtak må bygge på erkjennelsen av
at det til tross for omfattende utredninger av sakskomplekset foreligger ulike syn på
dette spørsmålet. Ytterligere teologiske utredninger vil neppe endre på dette forholdet,
og ansees derfor heller ikke som nødvendig.
Bispemøtets læreuttalelse i sak BM 16/13 beskriver det teologiske grunnlaget for ulike
posisjoner.
Frem mot Kirkemøtet og under Kirkemøtet må det arbeides fram en vedtakstekst som i
størst mulig grad kan virke samlende.
7

Protokoll

Bispemøtet 26.-30. oktober 2015

BM-37/15 Vedtak:
Bispemøtet vil bidra til at Kirkemøtet kan gjøre et mest mulig samlende vedtak, og vil
derfor foreslå at Kirkemøtet gjør et vedtak langs disse linjer:
1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av
likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere
utredninger ikke har lykkes å enes om.
2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette
spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige
og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på
likekjønnet ekteskap kan gis rom og komme til uttrykk i kirkens praksis.
3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og
forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides
tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og
forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.
4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi
det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Disse tar likevel til etterretning
både Kirkemøtets sammensetning og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og
implementert.
5. Kirkemøtet forutsetter at liturgi for inngåelse av ekteskap og forbønn for
borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede innføres som ordinære
liturgiske ordninger. Disse gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle
kirkens medlemmer får inngå ekteskap i sin lokale kirke.
6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av
likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom
likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke
å medvirke.

BM 38/15

Kontaktmøter

Kirkerådet ved direktør
Bispemøtet drøftet forberedelse til Kirkemøtet 2016 av sak om kirkelig vigsel for
likekjønnede. Videre ble det samtalt om de saker som Kirkerådet har sendt på høring i
forbindelse med virksomhetsoverdragelsen i 2017.
Domprostene
Utkast til uttalelse om ”Kirkelig tilsyn i lys av ny kirkeordning” ble presentert og
drøftet. Videre ble det samtalt om den nye arbeidstidsavtalen for prester, samt
Bispemøtets forberedelse til Kirkemøtet 2016 av sak om kirkelig vigsel for likekjønnede
par.
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Erfaringsdeling

Biskop Olav Øygard innleder til samtale om å være ny som biskop – refleksjoner etter
et år i tjenesten.
Prost Ann-Helen Fjelstad Jusnes deltok i samtalen.

BM 40/15

Veien til vigslet tjeneste

I KM sak 7/15 om undervisningstjenesten i Den norske kirke fattet Kirkemøtet følgende
enstemmige vedtak: Kirkemøtet oppfordrer Bispemøtet til å ta initiativ til å etablere en
ordning for «Veien til vigslet tjeneste» for de vigslede stillingene i samarbeid med
arbeidsgiverrepresentant for disse stillingene.
Spørsmålsstillingen om en «tverrfaglig vei til kirkelig tjeneste» har tidligere blitt vurdert
i BM 23/06, etter en felles oppmoding fra fem institusjoner som utdanner til de ulike
typer vigslet tjeneste. Initiativet fra 2006 førte ikke til opprettelsen av en ordning for vei
til vigslet tjeneste.
BM-40/15 Vedtak:
1. Bispemøtet ber sekretariatet oppnevne en arbeidsgruppe med representanter for KA,
KR, tjenestemannsorganisasjonene og de aktuelle tjenestegrupper for å utrede
spørsmålet om vigslingsforberedende tiltak for tjenestegruppene diakoner, kantorer
og kateketer.
2. Arbeidsgruppens mandat er å legge frem forslag til innhold, rammer, finansiering og
organisering av et program for ”Veien til vigslet tjeneste”. Programmet skal rette
seg mot kateketer, diakoner og kantorer. Arbeidsgruppen bes særskilt vurdere
sammenhengen mellom VTVT og VTP.
3. Bispemøtet forutsetter at arbeidsgruppen kan starte opp arbeidet tidlig i 2016, og ber
om at arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2016.
4. Arbeidsgruppens innstilling behandles av Bispemøtet.

BM 41/15

Retningslinjer for kateketens og diakonens
gudstjenestelige funksjoner

Bispemøtet har fått oversendt fra Kirkerådet en sak om revisjon av retningslinjene for
kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner. Saken er en oppfølging av sak

9

Protokoll

Bispemøtet 26.-30. oktober 2015

KM 07/15 «Undervisningstjenesten i Den norske kirke», som ber om at retningslinjene
for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner blir revidert.
De senere årene har både diakontjenesten og undervisningstjenesten blitt utredet når det
gjelder tjenesteforståelse, vigsling og liturgisk bekledning, jfr. sakene KM 09/11, 08/13
og 07/15. Et viktig premiss for forståelsen av diakontjenestens egenart relatert til
prestetjenesten, ble gitt av Bispemøtet i BM sak 3/10.
Gjeldende retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner ble
vedtatt før innføringen av gudstjenestereformen, og korresponderer ikke lenger med den
terminologi som nå brukes om samarbeid, ansvarsforhold og medarbeidere i
gudstjenesten.
BM-41/15 Vedtak:
Bispemøtet har drøftet det oversende forslag til nye retningslinjer for kateketens og
diakonens gudstjenestelige funksjoner. Det har utvilsomt vært et behov for å ajourføre
retningslinjene ut fra den utvikling som har skjedd i kirken de senere år, og i den
forbindelse ganske særlig den omfattende revisjon av gudstjenesteordningen.
For Bispemøtet er det avgjørende at kirkens ulike tjenester utvikles i tråd med sin
grunnleggende identitet og egenart. Katekettjenesten er kirkens undervisningstjeneste,
og har som særlig proprium undervisning, trosopplæring og kateketikk. Diakontjenesten
er kirkens ordnede uttrykk for omsorg og nestekjærlighet.
Bispemøtet ser det som naturlig og ønskelig at både diakontjenesten og katekettjenesten
synliggjøres i menighetens gudstjenesteliv. Dette er én måte hvor det diakonale og det
kateketiske ved kirkens liv kan synliggjøres. Det må balanseres rett mellom deltakelse i
gudstjenesten og de oppgaver som står i sentrum for tjenestenes særlige oppdrag. Dette
handler både om ressursbruk så vel som om å bevare tjenestenes egenart.
Bispemøtet mener det fremlagte forslag gir et godt uttrykk for en rett balanse, og gir
også rom for en nødvendig fleksibilitet.
Når det gjelder sakramentsforvaltning, vil Bispemøtet understreke at
sakramentsforvaltningen i Den norske kirke er lagt til prestetjenesten. Bispemøtet kan
slutte seg til retningslinjenes formulering om at kateket og diakon i kraft av sin vigsling
er godkjent som nattverdmedhjelpere.
Til formuleringen "I særskilte tilfeller kan kateketen forvalte sakramentene innen
rammen av menighetens undervisningstjeneste", vil Bispemøtet imidlertid anføre at
setningen bør formuleres slik at det fremkommer hvem som avgjør når et særskilt
tilfelle foreligger. Bispemøtet vil i denne sammenheng vise til Tjenesteordning for
biskoper § 10 annet ledd. Bispemøtet ber derfor om at setningen i pkt 2.1.5 endres til:
”Biskopen kan i særskilte tilfeller gi kateketen fullmakt til å forvalte sakramentene
innen rammen av menighetens undervisningstjeneste.” Det samme gjelder for den
tilsvarende setningen om diakonen i pkt 3.1.5.
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Særskilte prekentekster

Etter behandling i Nemd for gudstjenesteliv (NFG) og Kirkerådet, er forslag til særskilte
prekentekster for kirkeårene 2017-2018 og 2018-2019 oversendt Bispemøtet til
uttalelse.
BM-42/15 Vedtak:
Bispemøtet har ingen merknader til vedtaket.

BM 43/15

Temagudstjenester

I forbindelse med reformasjonsjubileet er det vedtatt å avholde fire temagudstjenester
høsten 2017. Etter vedtak i Kirkerådet i september, er saken nå oversendt Bispemøtet til
uttalelse.
31. oktober 2017 markerer 500 års-jubileet for Luthers teser mot avlaten, og DNK har
nedsatt en hovedkomité for markeringen. Komiteen har vedtatt hovedtema ”Nåde” og
tre undertemaer: ”Frelsen er ikke til salgs”, ”Mennesket er ikke til salgs” og
”Skaperverket er ikke til salgs”. De sistnevnte temaene er hentet fra LVFs
reformasjonsfeiring.
BM-43/15 Vedtak:
Bispemøtet har ingen merknader til valg av datoer eller tema. Når det gjelder 29.
oktober, vil dette i praksis bli markering av reformasjonsdagen i de fleste menigheter.
Bispemøtet vil derfor be om at de fastsatte tekstene for reformasjonsdagen 31. oktober
fastsettes som tekster denne dagen, med Rom 1, 16-17 (prekentekst).

BM 44/15

Høringsuttalelser – The Church

Fra Mellomkirkelig råd er det oversendt forslag til høringsuttalelse til Faith and Order
sitt dokument The Church – Towards a Common Vision.
Kirkenes verdensråds Faith and Order-kommisjon har utarbeidet dokumentet The
Church – Towards a Common Vision, og sendt det ut til høring i medlemskirkene.
Høringssvaret bearbeides på Kirkerådets møte i desember, og fremmes til behandling på
Kirkemøtet i 2016.
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Bispemøtet 26.-30. oktober 2015

BM-44/15 Vedtak:
Bispemøtet takker for godt høringsutkast, og har ingen vesentlige merknader til
innholdet i høringsuttalelsen.

BM 45/15

Oppnevninger

Representant til styret i KUN
I brev av 16. september 2015 er Bispemøtet bedt om å nominere til styremedlem i KUN.
Nåværende styre har sin funksjonstid frem til 30.11.2015, og nytt styre vil tiltre
01.12.2015. Forslagsfrist er satt til 30. oktober og oppnevning av nytt styre vil skje i Det
praktisk-teologiske seminars (PTS) styremøte 27.11.2015. KUNs styre har en
virkeperiode på inntil fire år.
Representant til Mellomkirkelig råd (MKR) og Samisk kirkeråd (SKR)
I brev datert 8. September 2015 er Bispemøtet bedt om å oppnevne en representant med
vara blant biskopene som medlemmer i MKR og SKR. Oppnevningen skjer for en
varighet av fire år, men ikrafttredelse umiddelbart etter Kirkemøtet i 2016.
Representant til Teologisk nemnd under Mellomkirkelig råd
Bispemøtet er i e-post av 12. oktober 2015 bedt om å oppnevne representant til
Teologisk nemnd under Mellomkirkelig råd for perioden 2016-2019. Borg biskop har
representert Bispemøtet i Teologisk nemnd inneværende periode.
Representant til styret for Det praktisk-teologiske seminar (PTS)
Bispemøtet er i brev fra Kulturdepartementet av 13. oktober 2015 bedt om å oppnevne
representant med vara til styret for PTS. Oppnevningen skjer for en varighet av fire år,
fom januar 2016 tom desember 2019.
BM-45/15 Vedtak:
Bispemøtet nominerer Nord-Hålogaland biskop som styremedlem i KUN, med
biskopen i Sør-Hålogaland som vararepresentant.
Bispemøtet oppnevner Stavanger biskop som rådsmedlem i Mellomkirkelig råd, med
domprosten som vararepresentant.
Bispemøtet oppnevner Nord-Hålogaland biskop som rådsmedlem i Samisk kirkeråd,
med domprosten som vararepresentant.
Bispemøtet oppnevner Borg biskop til medlem av Teologisk nemnd under
Mellomkirkelig råd for perioden 2016-2019, med domprosten som vararepresentant.
Bispemøtet oppnevner Hamar biskop som medlem av styret for Det praktisk-teologiske
seminar for perioden 2016-2020, med domprosten som vararepresentant.
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