DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd

19. september 2019

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
§ 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.

Alternativ 1B
§ 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,

Alternativ 2
§ 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

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
§ 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.

Alternativ 2
§ 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
3

§ 1-4 første og annet ledd skal lyde:

§ 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.

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.
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§ 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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