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Høringssvar Forslag til regler for Mellomkirkelig råd 

Oslo bispedømmeråd behandlet på sitt møte 4.11.2019 saken Høring forslag til regler for 
Mellomkirkelig råd. Bispedømmerådet fikk utsatt fristen for innsending av høringssvar til 13. 
november. 
 
Det ble fattet følgende vedtak (OBDR sak 83/19): 
 
Oslo bispedømmeråd takker for muligheten til å avgi høringssvar om regler for 
Mellomkirkelig råd og oversender høringssvar med de merknader som fremkom i møtet. 
 
Tre av bispedømmerådets medlemmer anbefaler alternativ 1 b for § 3: Mellomkirkelig råds 
sammensetning og § 4: Mellomkirkelig råds leder. 
Åtte av bispedømmerådets medlemmer anbefaler alternativ 2 for § 3: Mellomkirkelig råds 
sammensetning og § 4: Mellomkirkelig råds leder. 
 
Oslo bispedømmeråd anbefaler at medlemmene fra bispedømmene er medlemmer av 
Kirkemøtet. 
Oslo bispedømmeråd støtter at organisasjonene nevnt i høringsnotatet har ett medlem i 
Mellomkirkelig råd. 
Oslo bispedømmeråd støtter at alternativ 1b og 2 tas inn i Kirkemøtets forretningsorden. 
Oslo bispedømmeråd ber Kirkerådet vurdere å finne et navn på Mellomkirkelig råd som 
bedre kommuniserer rådets ansvarsområde. 
 
I §1 omtales Mellomkirkelig råd som Den norske kirkes fagråd for økumenikk og 
internasjonalt samarbeid. Teologisk nemd og Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) 
er i dag fagutvalg under Mellomkirkelig råd. I høringsnotatet foreslås det å videreføre 
ordningen med at lederne i disse faste underutvalgene møter i rådet med tale- og 
forslagsrett. Oslo bispedømmeråd ser behov for en nærmere avklaring av fagrådets mandat 
og oppgaver sett i relasjon til mandat for Teologisk nemnd og KISP.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Elise Sandnes e.f.  
stiftsdirektør  
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