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Høring - Kristne migranter 

2020 blir et unntaksår på mange områder på grunn av korona-pandemien. Kirkemøtet i april 
måtte utsettes og det planlegges en forkortet utgave i oktober uten komitebehandling av 
saker. 
Kirkerådet bestemte derfor på sitt møte 4-5 juni 2020 å arbeide alternativt med noen av 
sakene som var planlagt til behandling på årets Kirkemøte. 
Vedlagte sak om «Kristne migranter» er en av disse. Denne sendes nå på høring til 
bispedømmene. Kirkerådet vil oppsummere innspillene og legge saken fram for Kirkerådet i 
desember med sikte på et endelig vedtak i saken. Samtidig vil Kirkerådet få et forslag til 
handlingsplan på feltet til behandling. Deretter vil bispedømmene bli invitert til  felles arbeid 
for å nå målene i planen.  
 
Vedlagt følger saksdokumentet. Vi ber høringsinstansene reflektere over 

- Hva som er de viktigste perspektivene i saken 
- Hva som bør prioriteres i det videre arbeidet med saken 
- Andre kommentarer til saken og videre arbeid med den. 

 
Høringsuttalelse sendes elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.  
Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på kirken.no.  
 
 
Frist for å sende inn høringssvar er 15. oktober 2020.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
Direktør Jan Christian Kielland 
 avdelingsdirekør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Høringsbrev Kristne migranter 
Sak om Kristne migranter til høring i bispedømmene 
 
 
 
                                  
 
 
Mottakere: 
Agder og Telemark bispedømmeråd            Postboks 208 4662 

KRISTIANSAND S 
Borg bispedømmeråd            Bjarne Aasgt. 9 1606 

FREDRIKSTAD 
Hamar bispedømmeråd            Postboks 172 2302 HAMAR 
Nidaros bispedømmeråd            Kongsgårdsgata 

1a,Erkebispegården  
7013 TRONDHEIM 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd            Postboks 790 9258 TROMSØ 
Stavanger bispedømmeråd            Lagårdsveien 44 4010 STAVANGER 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd            Tolder Holmers vei 

11 
8003 BODØ 

Tunsberg bispedømmeråd            Postboks 10 Kaldnes 3119 TØNSBERG 
Møre bispedømmeråd            Moldetrappa 1 6415 MOLDE 
Bjørgvin bispedømmeråd            Postboks 1960 5817 BERGEN 
Oslo bispedømmeråd            Postboks 9307 

Grønland 
0135 OSLO 
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