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Høringssvar fra Tunsberg bispedømme: Forslag til regler for 
Mellomkirkelig råd 

Tunsberg bispedømmeråd vil med dette gi følgende høringssvar til «Høring – forslag til 
regler for Mellomkirkelig råd»: 
 
Generelle bemerkninger 
Vi har tidligere i høringen om kirkeordning Den norske kirke høsten 2018 gitt vår støtte til 
forslaget om å styrke Mellomkirkelig råd (MKR) sin rolle som et fagutvalg. Vi trenger i Den 
norske kirke et nasjonalt organ som ivaretar de mange oppgavene om økumenikk og 
internasjonalt arbeid, og at dette gjøres på en faglig, grundig måte.  Vi imøteser derfor med 
glede at Kirkerådet legger frem et forslag til et nytt forenklet regelverk for MKR.  Vi tror at det 
fremlagte forslaget vil kunne føre til et mer fleksibelt, dynamisk og faglig MKR som vil kunne 
bidra til at arbeid med internasjonale og økumeniske spørsmål blir styrket og integrert bedre 
enn i dag i de andre kirkelige organer som Kirkemøtet, Bispemøtet og Kirkerådet.  
 
Sammensetningen av Mellomkirkelig råd (§ 3-4) 
Antall medlemmer i rådet: 
Vi mener at det er både fornuftig og ressursbesparende å redusere antallet medlemmer av 
rådet slik Kirkerådet foreslår.   
 
Synspunkter på forslaget til sammensetning for Mellomkirkelig råd: 
Vi støtter  forslag 1 A. 
 
Vi mener at representantene fra bispedømmene bør oppnevnes av Kirkerådet (alternativ 1). 
 
Representantene som oppnevnes av Kirkerådet fra bispedømmene bør velges blant 
medlemmene av Kirkemøtet. 
 
Det er i alle alternative forslagene, under punkt d) tatt med representant fra Kirkens 
Nødhjelp, Sjømannskirken og Bibelselskapet.  Vi tenker at det også i tillegg – for helhetens 
skyld- burde også sikre representasjon av de misjonsorganisasjoner som har et nært, 
forpliktende samarbeid til Den norske kirke gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM). 
Misjonsorganisasjonene tilknyttet SMM kunne f.eks. valgt ut en representant til MKR. 
 
Mellomkirkelig råds leder 
Vi mener at leder av Mellomkirkelig råd oppnevnes av Kirkerådet i henhold til forslag 1A. 
 
§ 5 Oppnevning og nominasjon til økumeniske organisasjoner 
Tunsberg bispedømmeråd er enig i forslaget til § 5 (at MKR legger frem for Kirkerådet 
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forslag til delegater og kandidater, og at Kirkerådet oppnevner. 
 
§ 7 Arbeidsutvalg 
Vi støtter også forslaget å redusere antallet medlemmer i arbeidsutvalget, og markere med 
dette sin enighet i forslagets utforming av § 6. 
 
Ikraftsettelse 
Ut fra våre tidligere svar vil det som naturlig følge av disse at alternativ 1 bør være det 
gjeldene. Det er også det mest praktiske.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Rolf Simeon Andersen                            Jan Otto Myrseth 

Stiftsdirektør                            biskop 
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