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Høring regler for Mellomkirkelig råd - høringsuttalelse fra Agder og 
Telemark bispedømmeråd. 

Agder og Telemark bispedømmeråd behandlet saken i sitt møte 05.11.19, sak 81/19. 
Kirkerådet har tidligere gitt utsatt høringsfrist til 6.11.19.  
Det ble fattet slikt flertallsvedtak: 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd takker for muligheten til å gi høringsuttalelse angående 
forslag til regler for Mellomkirkelig råd. Høringsuttalelsen er strukturert it ifra de fire 
høringsspørsmålene. Våre innspill er som følger;  
 

1. Agder og Telemark bispedømmeråd går inn for alternativ 1A der fire representanter 
kommer fra bispedømmene. Vi følger ellers forslagene i 1A, men ønsker en 
reduksjon i antall rådsmedlemmer og går derfor ikke inn for utvidelsen med 
representanter fra Sjømannskirken og Bibelselskapet.  

 
2. Agder og Telemark bispedømmeråd ønsker at representantene fra bispedømmene 

velges av Kirkemøtet.  
 

3. Agder og Telemark bispedømmeråd mener at representantene fra bispedømmene 
skal kunne velges på fritt grunnlag.  

 
4. Agder og Telemark bispedømmeråd mener at leder av Mellomkirkelig råd bør velges 

av Kirkemøtet.  
 

5. Det internasjonale økumeniske arbeidet i Dnk må inngå i Kirkerådets rapportering til 
Kirkemøtet.  

 
Vedlagt dette brevet følger også saksutskrift som viser behandling i møte. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Aslak Wegge  
Stiftsdirektør  
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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SAKSUTSKRIFT 

 

 

Arkivsak-dok.  19/03899-4 

Arkivkode  633  

Saksbehandler Bjarte Leer-Helgesen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2016 -2019 05.11.2019 81/19 

 

 
Høringsuttalelse ATBR: forslag til regler for Mellomkirkelig råd 

 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2016 -2019 har behandlet saken i møte 05.11.2019 

sak 81/19 

 
Møtebehandling 

Stiftsdirektør foreslo følgende omformulering av pkt. 1. i sitt forslag til vedtak: 
1. Agder og Telemark bispedømmeråd går inn for alternativ 1A der fire representanter 

kommer fra bispedømmene. Vi følger ellers forslagene i 1A, men ønsker en 
reduksjon i antall rådsmedlemmer og går derfor ikke inn for utvidelsen med 
representanter fra Sjømannskirken og Bibelselskapet. 

 

Denne formuleringen ble lagt til grunn for endringsforslagene som så ble fremmet for pkt. 1.   

 

 

Kjetil Drangsholt fremmet følgende endringsforslag til vedtak under pkt. 1 første ledd: 

Agder og Telemark bispedømmeråd går inn for alternativ 1A der seks 

representanter…... .  

 
Biskop Stein Reinertsen fremmet følgende endringsforslag til pkt. 1 andre ledd: 

Vi følger ellers forslagene i 1A, men ønsker ikke en reduksjon i antall 

rådsmedlemmer og går derfor inn for utvidelsen med representanter fra 

Sjømannskirken, Bibelselskapet og SMM. 
 

 
Jan Olav Olsen fremmet følgende alternativt pkt. 2: 

Agder og Telemark bispedømmeråd ønsker at representantene fra bispedømmene 

velges av Kirkemøtet. 

 

 
Thore Westermoen fremmet følgende alternativt pkt. 3: 

Agder og Telemark bispedømmeråd mener at representantene fra bispedømmene 

skal velges blant Kirkemøtes medlemmer. 

 
Rønnaug Torvik fremmet følgende alternativt pkt. 4: 

Agder og Telemark bispedømmeråd mener at leder av Mellomkirkelig råd skal velges 

av Kirkemøtet. 

 

Kai Steffen Østensen fremmet forslag til nytt pkt. 5 i vedtaket: 

Det internasjonale økumeniske arbeidet i Dnk må inngå i Kirkerådets rapportering til 

Kirkemøtet. 
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Votering 

 

Ved votering ble det votert punktvis med Stiftsdirektørs forslag til vedtak satt opp mot de 

fremsatte endringsforslagene. 

 
Punkt 1. 

Kjetil Drangsholts endringsforslag til vedtak i pkt. 1 falt med 1 stemme mot 8 stemmer for 

stiftsdirektørs justerte forslag. 

 

Biskop Stein Reinertsens forslag til vedtak i pkt. 1 falt med 4 stemmer mot 5 stemmer for 

stiftsdirektørs forslag. 

 

Jan Olav Olsens forslag til vedtak i pkt. 2 ble vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer for 

stiftsdirektørs forslag.  

 

Thore Westermoens forslag til vedtak i pkt. 3 falt med 4 stemmer mot 5 stemmer for 

stiftsdirektørs forslag. 

 

Rønnaug Torviks forslag til vedtak i pkt.  4 ble vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer for 

stiftsdirektørs forslag. 

 

Kai Steffen Østensens forslag til et pkt 5 i vedtaket ble enstemmig vedtatt 

 

 
Vedtak  

Agder og Telemark bispedømmeråd takker for muligheten til å gi høringsuttalelse angående 

forslag til regler for Mellomkirkelig råd. Høringsuttalelsen er strukturert it ifra de fire 

høringsspørsmålene. Våre innspill er som følger;  

 
1. Agder og Telemark bispedømmeråd går inn for alternativ 1A der fire representanter 

kommer fra bispedømmene. Vi følger ellers forslagene i 1A, men ønsker en 
reduksjon i antall rådsmedlemmer og går derfor ikke inn for utvidelsen med 
representanter fra Sjømannskirken og Bibelselskapet. 
 

2. Agder og Telemark bispedømmeråd ønsker at representantene fra bispedømmene 
velges av Kirkemøtet. 

 
3. Agder og Telemark bispedømmeråd mener at representantene fra bispedømmene 

skal kunne velges på fritt grunnlag. 

 
4. Agder og Telemark bispedømmeråd mener at leder av Mellomkirkelig råd bør velges 

av Kirkemøtet. 
 

5. Det internasjonale økumeniske arbeidet i Dnk må inngå i Kirkerådets rapportering til 
Kirkemøtet. 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak 
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Agder og Telemark bispedømmeråd takker for muligheten til å gi høringsuttalelse angående 

forslag til regler for Mellomkirkelig råd. Høringsuttalelsen er strukturert it ifra de fire 

høringsspørsmålene. Våre innspill er som følger;  

 
1. Agder og Telemark bispedømmeråd går inn for alternativ 1A der fire representanter 

fra bispedømmene oppnevnes av Kirkerådet. Vi følger ellers forslagene i 1A, men 
ønsker en reduksjon i antall rådsmedlemmer og går derfor ikke inn for utvidelsen 
med representanter fra Sjømannskirken og Bibelselskapet. 
 

2. Agder og Telemark bispedømmeråd ønsker at representantene fra bispedømmene 
oppnevnes av Kirkerådet. 

 
3. Agder og Telemark bispedømmeråd mener at representantene fra bispedømmene 

skal kunne velges på fritt grunnlag. 

 
4. Agder og Telemark bispedømmeråd mener at leder av Mellomkirkelig råd bør 

oppnevnes i henhold til alternativ 1A. 

 

 

 

 
RETT UTSKRIFT 

DATO 6.november 2019 

 


