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Høringssvar fra Nidaros bispedømmeråd på forslag til nye regler 
for Mellomkirkelig råd 

Det vises til brev av 19.09.2019 med forslag til nye regler for Mellomkirkelig råd. 
 
Bakgrunnen for forslaget er å styrke rådet som et fagorgan i økumenisk og internasjonalt 
arbeid. Mye har endret seg siden Mellomkirkelig råd ble etablert i 1984. Det gir i dag liten 
mening å skille mellom lokale, nasjonale og internasjonale spørsmål innen økumenikk, 
religionsmangfold og sosialetikk. Som kirke lever vi midt i den globale landsby, og slike 
spørsmål angår i økende grad alle kirkens arbeidsområder. 
Det meldes samtidig om behov for en forenkling og effektivisering av den nasjonale 
rådsstrukturen. 
 
Det fremlagte forslaget vil ikke endre på formålet med Mellomkirkelig råd, men gjøre en liten 
forenkling: Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagråd for økumenisk og internasjonalt 
samarbeid. 
Et oppdatert regelverk skal bidra til å styrke fagfeltet og integrere økumenisk og 
internasjonalt arbeid bedre i Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispemøtets arbeid.  
 
Nidaros bispedømmeråd deler hovedintensjonen i de framlagte endringene, og takker 
samtidig for muligheten til å gi vårt høringssvar. Vårt svar prøver å forene ønsket om et 
mindre og mer effektivt råd med ønsket om fortsatt demokratisk forankring av rådets 
medlemmer. 
 
Nidaros bispedømmeråd har på sitt møte 29.10.2019 i sak 67/19 vedtatt følgende 
høringssvar: 
 
2.1 Innledende bestemmelse. 
Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til den foreslåtte endringen. 
  
2.2 Mellomkirkelig råds oppgaver – mandat. 
Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til den foreslåtte endringen. 
  
2.3 Mellomkirkelig råds sammensetning. 
Nidaros bispedømmeråd støtter forslaget om å utvide representasjonen fra andre partnere i 
tillegg til Kirkens Nødhjelp i rådet, for at de kan bringe med seg sin fagkompetanse og 
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samordne Den norske kirkes internasjonale og økumeniske samarbeid. Det gjelder 
Bibelselskapet og Sjømannskirken. 
 
Misjonsorganisasjonene vil også være viktigere partnere for Mellomkirkelig råd. 8 av 10 
menigheter har misjonsavtale, og mange menigheter har også vennskapsrelasjoner til andre 
menigheter. Sett fra kirkens grunnplan, menighetsnivået, vil derfor misjonsorganisasjonene 
representere viktige internasjonale relasjoner.  
 
Nidaros bispedømmeråd foreslår én av organisasjonene tilknyttet Samarbeid menighet og 
misjon (SMM), som SMM-rådet selv utpeker, som medlem av Mellomkirkelig råd. 
 
Nidaros bispedømmeråd ber Kirkerådet gjøre en vurdering av stemmerett for eventuelle 
medlemmer av MKR som ikke tilhører Den norske kirke, før saken endelig vedtas. 
 
Om representantene fra bispedømmene: 
 
Nidaros bispedømmeråd går inn for alternativ 2. 
Nidaros bispedømmeråd er opptatt av at den demokratiske forankringen til Mellomkirkelig 
råd ikke svekkes for mye, og alternativ 2 vil ivareta dette. 

 
Nidaros bispedømmeråd mener at representantene fra bispedømmene må være 
medlemmer av Kirkemøtet. Dette for å kunne opprettholde en nødvendig god forbindelse 
mellom Kirkemøtet og Mellomkirkelig råd. 
 
2.4 Mellomkirkelig råds leder. 

Nidaros bispedømmeråd går inn for alternativ 2 
 
2.5 Oppnevning til økumeniske organisasjoner. 
 Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til den foreslåtte endringen. 
 
2.6 Arbeidsutvalg. 
 Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til den foreslåtte endringen. 
 
2.7 Om årsmelding, generalsekretær og arbeidsform. 
 Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til den foreslåtte endringen. 
 
2.8 Mindre endringer og ikrafttredelse. 
 Nidaros bispedømmeråd går inn for alternativ 2. 
 
2.9 Endringer i andre regelverk gitt av Kirkemøtet. 
 Nidaros bispedømmeråd går inn for alternativ 1B og 2. 
 Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til de andre foreslåtte endringene. 
 
3 Overgangsordninger. 
 Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til den foreslåtte overgangsordningen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Steinar Skomedal  e.f.  
stiftsdirektør Olav D. Svanholm 
 rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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