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Borg biskop og bispedømmeråds svar på høring om forslag til 
regler for Mellomkirkelig råd 

Borg biskop og bispedømmeråd takker for muligheten til å svare på høring om forslag til 
regler for Mellomkirkelig råd. Det har skjedd betydelige endringer, både i kirkestruktur og 
globalisering siden etableringen i 1984, og det er derfor et tydelig behov for endring i 
regelverket. Vi imøteser målet om å forenkle strukturer og arbeidsformer for å frigjøre 
ressurser til å styrke innholdet i Mellomkirkelig råds arbeidsoppgaver. 
 
Her er Borg biskop og bispedømmeråds svar på høringsspørsmålene: 
 
Høringsspørsmål 1: Har høringsinstansen synspunkter på forslaget til 
sammensetning for Mellomkirkelig Råd?  
Borg biskop og bispedømmeråd har følgende kommentar til § 3a-b:  
Mellomkirkelig Råd bør ha et flertall av fagpersoner og ex officio medlemmer. For å sikre 
bredde bør det også velges fire representanter fra bispedømmerådene.  
 
Mellomkirkelig råd forholder seg på en helt annen måte til kirkene utenfor Norge nå enn 
tidligere. Borg biskop og bispedømmeråd ser derfor viktigheten av at Mellomkirkelig råd i 
enda større grad blir et fagråd, for å imøtese denne endringen. I tillegg er det et viktig poeng 
at rådet ikke skal blir for omfangsrikt, og derfor ønsker vi at det skal være fire representanter 
fra bispedømmeråd. For å sikre en bredde av synspunkter og bidra til bevisst forpliktelse og 
engasjement foreslår vi at representantene fra bispedømmerådene kommer fra fire ulike 
bispedømmeråd, med varamedlemmer fra fire andre bispedømmeråd.  
 
Borg biskop og bispedømmeråd har videre følgende kommentar til §3e: 
I stedet for en representant for Sjømannskirken bør en representant for en av 
organisasjonene i SMM ha sete i Mellomkirkelig råd.  
 
Grunnen til at dette fremmes, er at SMM-organisasjonene i mye større grad samarbeider 
med søsterkirker utenfor Norge, de har lang erfaring med dette arbeidet og har stor 
kompetanse på dette området. Denne kompetansen vil det være viktig og nyttig å få 
tydeliggjort i Mellomkirkelig råd.  
 
 
Høringsspørsmål 2: Bør representantene fra bispedømmene oppnevnes av Kirkerådet 
eller Kirkemøtet? 
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Borg biskop og bispedømmeråd mener at bispedømmerådsrepresentantene bør velges av 
Kirkemøtet. 
 
Som høringsuttalelsen sier, er internasjonalt samarbeid, økumenikk og interreligiøse 
arbeidsområder noe som angår hele kirken, og ikke bare deler av den. For at Kirkemøtet 
skal være forpliktet på dette, mener Borg biskop og bispedømmeråd derfor at 
bispedømmerepresentantene skal velges av Kirkemøtet. Dette for å tydeliggjøre at det har 
med hele kirkens arbeid å gjøre, og for å ansvarliggjøre hele Kirkemøtet på dette 
anliggende. 
 
 
Høringsspørsmål 3: Bør representanter fra bispedømmene måtte være medlemmer av 
Kirkemøtet eller kunne velges på fritt grunnlag? 
 
Borg biskop og bispedømmeråd mener at representantene fra bispedømmene må være 
medlemmer av Kirkemøtet. Dette for å forankre tilhørigheten til rådsstrukturen og 
Kirkemøtet. 
 
Høringsspørsmål 4: Bør leder av Mellomkirkelig råd oppnevnes eller velges i henhold 
til alternativ 1A, 1B eller 2? 
 
Leder i Mellomkirkelig Råd bør velges av Kirkemøtet på fritt grunnlag, det vil si at 
vedkommende ikke trenger å være medlem av Kirkemøtet. Leder i Mellomkirkelig Råd skal 
ha møte, tale og forslagsrett i Kirkerådet og Kirkemøtet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Anne Sofie Rosenvinge  
Fungerende Stiftsdirektør Åslaug Gabestad 
 Kirkefaglig rådgiver 
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