MANDAT FOR TEOLOGISK NEMND (TN) UNDER MELLOMKIRKELIG RÅD (MKR)

1. STATUS
TN er Mellomkirkelig råds faste organ for drøfting av teologiske spørsmål som Den norske
kirke møter i forbindelse med arbeid for kirkens enhet og i møte med andre religioner og
livssyn.
TN skal betjene de sentralkirkelige råd og hører inn under MKR.

2. OPPGAVER
TN skal fungere som faglig og rådgivende organ for MKR samt saksbehandle og fremme
saker for rådet, ved bl.a. å:.
- gi råd i tilknytning til Den norske kirkes økumeniske ansvar, avtaler og kontakter.
- bistå Den norske kirkes representanter som deltar i økumenisk arbeid.
- holde seg orientert om aktuelle teologiske spørsmål i økumenikken og i møte med andre
religioner og bidra til å formulere og fremme Den norske kirkes syn.
- bidra til at informasjon om det teologiske arbeid som foregår i økumeniske fora, blir kjent i
Den norske kirke.
- foreslå tiltak innenfor nemndas arbeidsfelt.
Nemnda skal arbeide med de oppgaver som gis nemnda gjennom mål og planer vedtatt av de
sentralkirkelige råd. Nemnda forventes å sette aktuelle saker på dagsordenen.

3. SAMMENSETNING
TN består av 10 medlemmer og 3 varamedlemmer som oppnevnes av MKR.
Ved oppnevning skal det legges vekt på faglig kompetanse, og TN skal ha representanter fra
Menighetsfakultetet, Det teologiske fakultet og Misjonshøyskolen. Minst ett av medlemmene
skal være menighetsprest. Det skal tilstrebes en jevn fordeling mellom kvinner og menn, og at
ungdom bør være representert i nemnda. Ett av medlemmene skal foreslås av Samisk
kirkeråd. Medlemmene oppnevnes for fire år med mulighet for gjenoppnevning en gang.
Lederen for nemnda oppnevnes av MKR for to år av gangen. Lederen møter i MKR med taleog forslagsrett.

4. ARBEIDSUTVALG
TN skal ha et arbeidsutvalg bestående av leder og to medlemmer som velges av nemnda.
Arbeidsutvalget velges for to år av gangen. Arbeidsutvalget skal forberede nemndas møter og
ta seg av løpende saker mellom møtene.

5. SEKRETARIATET
Sekretariatet for de sentralkirkelige råd stiller sekretariatshjelp for nemnda. Nemnda kan ikke
pålegge sekretæren større arbeidsoppgaver uten at det er avklart med generalsekretæren i
MKR.

6. MØTER
TN møtes normalt to ganger årlig. Møtet er beslutningsdyktig når minst seks av medlemmene
er til stede. MKRs leder og generalsekretær har adgang til å delta på møtene uten stemmerett.
Eventuelle norske representanter i internasjonale kirkelige organer som Den norske kirke er
medlem av og som dekker komiteens arbeidsfelt, har anledning til å delta i møtene. Etter
behov kan arbeidsutvalget invitere andre personer til å delta i møtene.
Protokoll fra møtene sendes MKR, Kirkerådet, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.

7. ARBEIDSGRUPPER
Nemnda kan oppnevne arbeidsgrupper etter behov.

8. OFFENTLIGGJØRING AV UTTALELSER
MKRs leder og generalsekretær konsulteres før en uttalelse fra nemnda offentliggjøres. Så
snart uttalelsen er vedtatt, informeres MKRs øvrige medlemmer.

Vedtatt i MKRs møte 16.-17.02.04

