
Mandater for og medlemmer av Teologisk nemnd,  
 
 
Mandat for Teologisk nemnd    
 
Status 
Teologisk nemnd (TN) er Mellomkirkelig råds (MKR) faste underutvalg for drøfting av 
teologiske spørsmål som Den norske kirke møter i forbindelse med økumenisk og inter-
religiøst arbeid i og utenfor Norge. 
 
TN bistår MKR, Kirkerådet, Samisk kirkeråd og Bispemøtet. Utvalget forventes også å sette 
aktuelle saker på dagsorden og å melde inn saker til rådene og Bispemøtet gjennom 
internasjonal direktør i Kirkerådet. 
 
Kirkerådets avdeling for kirkefag og økumenikk er sekretariat for TN i nært samarbeid med 
Bispemøtets sekretariat. 
 
Oppgaver 
TN er et faglig og rådgivende utvalg som:  

 holder seg orientert om aktuelle teologiske spørsmål på det økumeniske og 
interreligiøse felt. 

 bidrar til å utvikle kompetanse, engasjement og refleksjon i Den norske kirke og det 
økumeniske fellesskapet. 

 gir råd i tilknytning til Den norske kirkes økumeniske forpliktelser og relasjoner.  

 bistår Den norske kirkes representanter som deltar i nasjonalt eller internasjonalt 
økumenisk arbeid.  

 foreslår initiativ og tiltak innenfor utvalgets arbeidsfelt, for eksempel i form av 
høringsuttalelser, konferanser og publikasjoner.  

 TN kan innenfor sitt mandat komme med faglige utredninger og uttalelser eller 
foreslå slike for rådene og Bispemøtet. 

 
Sammensetning 
TN består av ti medlemmer og observatører som oppnevnes av MKR. Ved oppnevning skal 
det legges vekt på solid og bred faglig kompetanse innenfor utvalgets arbeidsfelt. TN skal ha 
representanter fra MF vitenskapelig høyskole, Det teologiske fakultet og VID vitenskapelige 
høgskole, Fakultet for diakoni, teologi og ledelse. Ett medlem skal være biskop oppnevnt av 
Bispemøtet. Det skal tilstrebes at ett av medlemmene er menighetsprest, og at ett er diakon. 
Det skal også tilstrebes kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon, urfolkskompetanse og 
mangfold.  
Metodistkirken i Norge er representert ved én observatør som har tale- og forslagsrett. 
Mellomkirkelig råd kan også oppnevne andre observatører til TN.  
 
Medlemmene oppnevnes for fire år med mulighet for gjenoppnevning én gang. Lederen av 
TN oppnevnes av MKR for to år av gangen. Lederen møter i MKR med de rettigheter og 
plikter som fremgår av regler for MKR. 
 
Arbeidsutvalg 
TN skal ha et arbeidsutvalg bestående av leder og to medlemmer som velges av TN.  
Arbeidsutvalget velges for to år av gangen. Arbeidsutvalget skal forberede TNs møter og ta 
seg av løpende saker mellom møtene.  
 
Møter 
TN møtes minst to ganger årlig. Møtet er beslutningsdyktig når minst fem av medlemmene er 
til stede. Etter behov kan TN invitere andre personer til å delta i møtene.  



 
Protokoll fra møtene sendes MKR, Kirkerådet, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.  
 

 
 
Medlemmer av Teologisk nemnd for perioden 2021-2023: 
 

1. Tron Fagermoen (leder) 
2. Kari Storstein Haug 
3. Oddvar Johan Jensen 
4. Marius Timmann Mjaaland 
5. Merete Thomassen 
6. Tone Stangeland Kaufman 
7. Tore Johnsen 
8. April Maja Almås 
9. Marthe Østerud Primstad   
10. En representant fra Bispemøtet (oppnevnes av BM) 

 
Observatører: 
Generalsekretær for Bispemøtet 
En representant fra Metodistkirken i Norge 
 


