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Svar på høring om regler for Mellomkirkelig råd 

Stavanger bispedømmeråd takker for den tilsendte høringen om regler for Mellomkirkelig 
råd. Stavanger biskop stemte for høringssvaret i bispedømmerådet og slutter seg til dette. 
Vedtaket om høringssuttalelsen var enstemmig.  
 
Stavanger bispedømmeråd mener det er hensiktsmessig at det finnes et utvalg som har 
særlig ansvar for Den norske kirkes internasjonale relasjoner, økumenikk og forholdet til 
andre tros- og livssynssamfunn. Bispedømmerådet ser behov for oppdatering av ordningene 
og støtter forslagene i høringen, med følgende kommentarer.  
 
Stavanger bispedømmeråd mener Bispemøtet ut fra ansvaret for kirkens lære bør få en 
tydeligere stemme i Mellomkirkelig råd. Vi vil foreslå at biskopene er representert i 
Mellomkirkelig råd ved preses og en annen biskop utpekt av Bispemøtet.  
 
Vi ser også at misjonsorganisasjonene har en virksomhet, kompetanse og erfaring som på 
mange punkter sammenfaller med Mellomkirkelig råds virksomhet. Dette bør også 
gjenspeiles i sammensetningen av rådet, så vi vil derfor også foreslå at leder av det 
nasjonale samarbeidsrådet for menighet og misjon får sete i Mellomkirkelig råd.  
 
Bispedømmerådet har en klar oppfatning av at det er viktig å ikke ha for mange 
representanter i rådet. Dette bør vektlegges videre. Bispedømmerådet vil derfor i hovedsak 
støtte alternativ 1, der antallet representanter fra bispedømmene reduseres til fire. Samtidig 
mener Stavanger bispedømmeråd at disse representantene fortatt bør velges av Kirkemøtet. 
Alternativ 1 bør justeres i tråd med dette.  
  
For at disse skal kunne være representanter for bispedømmene, bør valget av disse skje 
ved at hvert bispedømmeråd nominerer én kandidat, som Kirkemøtet så velger blant. 
Representantene skal være medlemmer av Kirkemøtet.  
 
Leder av Mellomkirkelig råd bør fortsatt velges av Kirkemøtet, men trenger ikke være velges 
blant de som har sete i bispedømmeråd og Kirkemøte.  
 
Konkret svar på høringsspørsmål 1-4: 
  
Ut fra saksframlegget til bispedømmerådet og oppsummeringen ovenfor mener Stavanger 
bispedømmeråd mener at Mellomkirkelig råd bør bestå av  



   

  2 av 2 
   
 

 

o En leder valgt av Kirkemøtet  
o Bispemøtets preses og én annen biskop valgt av bispemøtet  
o Fire representanter valgt av Kirkemøtet, ut fra et utvalg av kandidater 

bispedømmerådene har nominert, én fra hvert bispedømme.  
o Den norske kirkes representanter i økumeniske organisasjoner, som i dag.  
o En representant for Samarbeidsrådet for menighet og misjon nasjonalt og en 

representant for Kirkens nødhjelp  
 
Bispedømmerådet vil stille spørsmål ved om det er behov for en representant for 
Bibelselskapet og Sjømannskirken. Dette må vurderes både opp mot representasjon fra 
andre kristne organisasjoner med internasjonalt arbeid og ut fra hva representasjonen vil 
tilføre Mellomkirkelig råd.  
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jorunn Kraft Vistnes, e.f.  
stiftsdirektør Geir Skårland 
 Avdelingsleder, menighetsutvikling 
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