
 

 

 

 

MANDAT OG SAMMENSETNING 

 

 UTVALG FOR  

DEN NORSKE KIRKES NORD/SØR-INFORMASJON 
  

Sist revidert av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, 23. nov. 2012 

 

 

1. Status  
 

Utvalget for Den norske kirkes nord/sør-informasjon er et rådgivende fagutvalg og hører 

administrativt inn under Avdeling for økumenikk og internasjonale spørsmål.  

 

Kirkerådet inngår rammeavtale med Norad om nord/sør-informasjon.  

 

Mellomkirkelig råd (MKR) godkjenner planer og rapporter i tråd med rammeavtalen med 

Norad og mottar protokoll fra utvalgets møter. 

 

Rådgiver for Nord/sør-informasjon er sekretær for utvalget. 

 

2. Mål 
 

Utvalget har som mål å bidra til et økt engasjement for globale spørsmål i menigheter og 

organisasjoner i Den norske kirke. 

 

3. Oppgaver: 
 

Utvalget skal: 

 ivareta rammeavtalen om informasjonsstøtte mellom Den norske kirke/Kirkerådet og 

Norad  

o utforme Den norske kirkes nord/sør-informasjonsstrategi som sendes til vedtak i 

MKR. 

o utforme årlige virksomhetsplaner og budsjett som oversendes til vedtak i MKR. 

o behandle årsmelding, midtveisrapport og sluttrapport som sendes til vedtak i MKR. 

o foreslå fordeling av Norad-midler (fra rammeavtalens prosjektmidler) til 

menigheter og organisasjoner i Den norske kirke. Administrasjonen fatter vedtak 

om prosjektstøtte. 

 ha fagsamarbeid med Komiteen for internasjonale spørsmål under Mellomkirkelig råd 

(KISP).  

 styrke det økumeniske engasjementet om nord/sør-informasjon gjennom å samarbeide 

med Global Info/Norges Kristne Råd.  

KR 02.3/13 



 

4. Sammensetning 
 

Utvalget består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer som er oppnevnt av MKR. 

 

Ved oppnevning skal det legges vekt på faglig kompetanse og kirkelig representasjon. Begge 

kjønn skal være representert. Medlemmene oppnevnes for 4 år om gangen med mulighet for å 

bli gjenvalgt for en ny periode på 4 år. 

 

Utvalget velger selv leder for 2 år av gangen. 

 

Utvalgets leder møter i KISP-møtene med tale- og forslagsrett. 

 

Global Info/Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp kan møte med hver sin observatør i 

utvalget 

 

5. Møter 
 

Utvalget møtes minst to ganger årlig. 

 

1. Høst (før Norad-fristen l. oktober) 

Behandler virksomhetsplan og budsjett. 

Behandler søknader om prosjektmidler. 

 

2. Vår (før Norad-fristen 31. mai).  

Behandler årsmelding og regnskap. 

Behandler søknader om prosjektmidler. 

 

Utvalget kan forøvrig innkalles dersom minst 3 medlemmer ønsker det, eller dersom 

administrasjonen ser behov for det. 

  

Utvalget er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer - eller lovlig innkalte 

varamedlemmer - er til stede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 

gjør utvalgsleders stemme utslaget. Beslutninger i denne sammenheng betyr anbefalinger til 

administrasjonen og MKR. 

 

Utvalgsleder innkaller til møter minst 10 dager på forhånd. Med innkallingen skal det følge 

forslag til saksliste og tilhørende saksdokumenter. 

 

Protokoll fra møtene underskrives av leder og sekretær og sendes til møtets deltakere med en 

ukes kommentarfrist. Hvis møtets deltakere ikke har kommentarer, ansees protokollen som 

godkjent. Eventuelle kommentarer tas inn i protokollen for neste møte. 

 

Protokollen sendes til utvalgets medlemmer og varamedlemmer, KISP, MKR, Global 

Info/Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp. 

 

 

 

 


