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Nærmere bestemmelser om oppnevning av 
representanten fra misjonsorganisasjonene til 
Mellomkirkelig råd 
 
 

Sammendrag 
 
Kirkemøtet vedtok 9. oktober 2020 nye regler for Mellomkirkelig råd. I reglene har 
Kirkemøtet fastsatt at «misjonsorganisasjonene tilknyttet Den norske kirke i 
fellesskap [kan] utpeke en representant etter nærmere bestemmelser fastsatt av 
Kirkerådet».  
 
Kirkerådet behandlet 3. desember 2020 et forslag om å fastsette slike nærmere 
bestemmelser. Kirkerådet vedtok med 16 mot 1 stemme et forslag som ble fremmet i 
møtet som lød som følger: 
 

Kirkerådet fastsetter i medhold av regler for Mellomkirkelig råd § 3 første ledd 
bokstav e) følgende nærmere bestemmelser: 

 
Det norske misjonsselskap (NMS) representerer misjonsorganisasjonene i 
Mellomkirkelig råd. NMS oppnevner representant og vararepresentant for 
Mellomkirkelig råds valgperiode. 

 
Vedtaket Kirkerådet traff var ikke i overenstemmelse med Kirkemøtets bestemmelse 
om at «misjonsorganisasjonene tilknyttet Den norske kirke i felleskap [kan] utpeke 
en representant». Kirkerådet hadde således ikke hjemmel til å gjøre et vedtak hvor 
det ble bestemt at én av misjonsorganisasjonene skulle oppnevne en representant og 
vararepresentant til Mellomkirkelig råd.  
 
I denne saken foreslås det derfor å oppheve vedtaket fra desember 2020 og erstatte 
det med et vedtak som er i overenstemmelse med de regler Kirkemøtet har fastsatt. 
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Forslag til vedtak 
1. Vedtak av 4. desember 2020 om nærmere bestemmelser for utpeking av 

misjonsorganisasjonenes representant til Mellomkirkelig råd, oppheves. 
 
2. 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. 

 

Saksorientering 
 

Kirkemøtet vedtok 9. oktober 2020 nye regler for Mellomkirkelig råd. I reglene har 
Kirkemøtet fastsatt at «misjonsorganisasjonene tilknyttet Den norske kirke i 
fellesskap [kan] utpeke en representant etter nærmere bestemmelser fastsatt av 
Kirkerådet».  
 
Kirkerådet behandlet i møte 3. desember 2020 et forslag om å fastsette slike 
nærmere bestemmelser. Forslaget til vedtak lød som følger: 
 

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. 

 
Nærmere bakgrunn for forslaget ligger i sak KR 87/20. SMM-rådet består av 
misjonsorganisasjonene tilknyttet Den norske kirke samt direktør og internasjonal 
direktør i Kirkerådet. Det var derfor presisert i siste setning at de sistnevnte 
representantene ikke deltar i oppnevningen. 
 
Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg drøftet 1. desember 2020 sakene til Kirkerådets 
behandling på desembermøtet. Fra drøftingen kom det frem at Mellomkirkelig råds 
arbeidsutvalg mente «det er naturlig at NMS, som den største organisasjonen, møter 
i MKR. Å knytte det til én organisasjon, og ikke til leder av SMM-rådet, vil også sikre 
kontinuitet gjennom fireårsperioden» (sak MKR-AU 21/20). 
 
Leder av Mellomkirkelig råd, Kristine Sandmæl, fremmet på den bakgrunn følgende 
forslag til vedtak i møtet 3. desember 2020: 
 

Kirkerådet fastsetter i medhold av regler for Mellomkirkelig råd § 3 første ledd 
bokstav e) følgende nærmere bestemmelser: 

 
Det norske misjonsselskap (NMS) representerer misjonsorganisasjonene i 
Mellomkirkelig råd. NMS oppnevner representant og vararepresentant for 
Mellomkirkelig råds valgperiode. 

 
Forslaget ble vedtatt med 16 stemmer mot 1 stemme.  
 
Kirkemøtet vedtok imidlertid i reglene at det er «misjonsorganisasjonene (…) i 
felleskap» som kan utpeke (oppnevne) en representant og vararepresentant, men 
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Kirkemøtet overlot til Kirkerådet å fastsette nærmere bestemmelser om hvordan 
misjonsorganisasjonene i felleskap skulle utpeke representanten. Bakgrunnen for 
dette var at flere av høringsinstansene i høringen i forkant av Kirkemøtet, tok til orde 
for at misjonsorganisasjonene skulle bli representert i Mellomkirkelig råd. 
Kirkerådets vedtak var således ikke i tråd med Kirkemøtets forutsetninger i de 
fastsatte reglene. Det fremmes derfor forslag om at vedtaket fra 3. desember 2020 
oppheves, og at Kirkerådet treffer et nytt vedtak. 
 
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. Lederen av SMM-rådet velges i henhold til nåværende statutter 
for SMM for en periode på to år, så det vil ikke være noe automatikk i at det er 
lederen av SMM-rådet som eventuelt skulle bli valgt som representant. 
 
Misjonsorganisasjonene tilknyttet Den norske kirke etter reglene er Det norske 
misjonsselskap (NMS), Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, 
Stefanusalliansen, HimalPartner og Areopagos. Det anses som mest hensiktsmessig 
at disse organisasjonene i felleskap velger en representant og vararepresentant for 
Mellomkirkelig råds valgperiode gjennom SMM-rådet. En har ikke sett behov for å 
utrede nærmere alternative løsninger for hvordan disse organisasjonene i felleskap 
skal kunne foreta oppnevningen. 
 
Det fremmes på den bakgrunn forslag om at Kirkerådet i medhold av regler for 
Mellomkirkelig råd § 3 første ledd bokstav e) fastsetter 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. 

 

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


