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Nærmere bestemmelser om oppnevning av 
representanten fra misjonsorganisasjonene til 
Mellomkirkelig råd 
 
 

Sammendrag 
 
Kirkemøtet fastsatte 9. oktober 2020 nye regler for Mellomkirkelig råd. I reglenes § 3 
første ledd bokstav e) er det fastsatt at misjonsorganisasjonene tilknyttet Den norske 
kirke i fellesskap kan utpeke en representant etter nærmere bestemmelser fastsatt av 
Kirkerådet.  
 
I denne saken foreslås det å fastsette de nærmere bestemmelser om oppnevning av 
representanten fra misjonsorganisasjonene til Mellomkirkelig råd.  
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet fastsetter i medhold av regler for Mellomkirkelig råd § 3 første ledd 
bokstav e) følgende nærmere bestemmelser: 
 
SMM-rådet oppnevner en representant og en vararepresentant fra 
misjonsorganisasjonene for en periode på fire år. Den norske kirkes medlemmer i 
SMM-rådet deltar ikke i oppnevningen. 
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Saksorientering 
 

Kirkemøtet fastsatte 9. oktober 2020 nye regler for Mellomkirkelig råd. I reglene ble 
det fastsatt en ny sammensetning for Mellomkirkelig råd. En av endringene innebar 
at misjonsorganisasjonene tilknyttet Den norske kirke skulle bli representert i rådet. 
Den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner har inngått et samarbeid kalt 
Samarbeid menighet og misjon (forkortet SMM), med Samarbeidsråd for menighet 
og misjon som et felles samarbeidsorgan. De aktuelle misjonsorganisasjonene er 
NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, 
HimalPartner og Areopagos.  
 
I reglenes § 3 første ledd bokstav e) er det fastsatt at misjonsorganisasjonene 
tilknyttet Den norske kirke i fellesskap kan utpeke en representant etter nærmere 
bestemmelser fastsatt av Kirkerådet. Begrunnelsen ble gitt i saksorienteringen til 
Kirkemøtet: 
 

«Grunnen til at forslaget utformes på denne måten, er som nevnt at 
Samarbeidsrådet for menighet og misjon er under evaluering, og det anses 
som lite hensiktsmessig å fastsette bestemmelser i regelverk gitt av 
Kirkemøtet som forutsetter den nåværende organiseringen av samarbeidet 
mellom Den norske kirke og misjonsorganisasjonene» (sak KM 04/20 side 
12). 

 
Dermed fikk reglene en slik utforming, i stedet for at reglene for eksempel skulle 
fastsette at SMM-rådet skulle oppnevne en representant og vararepresentant for fire 
år. 
 
Høsten 2019 vedtok SMM-rådet at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av 
SMM. Kirkerådet ble orientert om evalueringen i sine møter i juni og september. For 
å sikre en god forankring og få innspill fra bispedømmerådene før endelige 
konklusjoner trekkes, ble en sak om oppfølging av evalueringen sendt på høring 
høsten 2020 med høringsfrist 15. januar 2021. Det ligger an til at samarbeidet 
videreføres, med noen justeringer.  
 
Det foreslås i denne saken å fastsette de nærmere bestemmelser om oppnevning av 
representanten fra misjonsorganisasjonene til Mellomkirkelig råd. Den enkleste 
måten å organisere at «misjonsorganisasjonene tilknyttet Den norske kirke i 
fellesskap kan utpeke en representant» på, vil være å overlate til SMM-rådet å foreta 
oppnevningen. Det legges til grunn at Den norske kirkes representanter i SMM-rådet 
ikke deltar i oppnevningen, siden det er misjonsorganisasjonene i felleskap i SMM-
rådet, som skal utpeke sin representant. 
 
Det følger av § 3 tredje ledd at det skal oppnevnes en vararepresentant for hver 
representant, og det følger av § 3 siste ledd at representanten og vararepresentanten 
skal velges for fire år. 
 
Det foreslås derfor å vedta at SMM-rådet oppnevner en representant og en 
vararepresentant fra misjonsorganisasjonene for en periode på fire år. Den norske 
kirkes medlemmer i SMM-rådet deltar ikke i oppnevningen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Saken medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, ut over å 
etablere en administrativ prosedyre for oppnevning av representant og 
vararepresentant for misjonsorganisasjonene. 


