
Statutter for Mellomkirkelig råd 

Vedtatt av Kirkemøtet 1985 (KM 23/85). Sist endret på Kirkemøtet 2015. 

§ 1 

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (Rådet) er Kirkemøtets organ for økumeniske og 

internasjonale spørsmål. Rådet er opprettet som et utvalg i medhold av kirkeloven § 24 femte 

ledd. Rådet utfører oppgaver som pålegges av Kirkemøtet og koordinerer disse med 

Kirkerådet og Samisk kirkeråd, samt med Bispemøtet. 

§ 2.  

Rådets hovedoppgaver er: 

a. Å samordne og fremme kontakt og fellesskap mellom Den norske kirke og andre kirker i 

Norge og i utlandet. 

b. Å ivareta Den norske kirkes medlemskap i internasjonale kirkefellesskap og økumeniske 

organer. 

c. Å sørge for at Den norske kirke ivaretar sine oppgaver etter avtaler om kirkefellesskap og 

partnerskap med andre kirker, blant annet i samarbeid med bispedømmene. 

d. Å fremme kontakt og samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn i Norge og bidra til 

dialog mellom mennesker av ulik tro lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

e. Å arbeide med de teologiske og sosialetiske spørsmål som Den norske kirke møter i det 

økumeniske arbeid og avgi uttalelser som rådet selv står for, eller forberede uttalelser for 

Kirkemøtet. 

f. Å fremme økumenisk kunnskap og engasjement i Den norske kirkes menigheter og bistå 

ved opprettelsen av lokale felleskirkelige råd. 

  

§ 3  

Rådets årsmelding inngår i den samredigerte meldingen for De sentralkirkelige råd og legges 

fram for Kirkemøtet gjennom Kirkerådet. 

Planer for arbeidet legges fram for Kirkerådet til godkjenning. 



 

§ 4  

Rådet skal gjennom Kirkerådet legge fram for Kirkemøtet forslag til delegater til 

generalforsamlinger og rådsmøter i de økumeniske organisasjoner og forslag til medlemmer 

av de styrende organer i disse organisasjonene. 

Rådet skal oppnevne representanter for Den norske kirke til internasjonale konferanser og 

deltagere i styrer og utvalg som ikke omfattes av første ledd. 

Rådet kan oppnevne underutvalg til å utføre særskilte oppgaver etter behov og etter samråd 

med Kirkerådet. 

 

§ 5  

Rådet består av 

a. En representant for hvert bispedømme, etter forslag fra bispedømmerådet, valgt av 

Kirkemøtet. For hver av representantene velges en vararepresentant fra samme bispedømme. 

b. (utgår). 

c. En representant for Kirkens Nødhjelp med vararepresentant. Disse velges av Kirkens 

Nødhjelps styre. 

d. En biskop med vararepresentant oppnevnt av Bispemøtet. 

e. Den norske kirkes medlem(mer) av Det lutherske verdensforbunds råd. 

f. Den norske kirkes medlem(mer) av Kirkenes verdensråds sentralkomité. 

g. Den norske kirkes medlem(mer) av Konferansen av europeiske kirkers sentralkomité. 

Representantene i pkt a velges for fire år av gangen med mulighet til gjenvalg. 

Representantene i pkt c-d oppnevnes for fire år av gangen. 

Rådet trer i funksjon umiddelbart etter Kirkemøtet hvor valget har funnet sted. 

Ledere i faste underutvalg møter i Rådet uten stemmerett. 

  



§ 6  

Kirkemøtet velger ved særskilt avstemning leder for en periode på to år. Den som velges til 

leder, er samtidig valgt til medlem av Rådet for en periode på 4 år, med mindre lederen faller 

inn under § 5 e-g. 

Leder kan gjenvelges. Kirkemøtets valgkomité forbereder og gjennomfører valget av leder 

midt i valgperioden. Rådet velger selv nestleder for en periode på to år. 

Lederen er medlem av Kirkemøtet. Lederen møter fast i Kirkerådet med tale- og forslagsrett. 

Nestlederen er vararepresentant. 

 

§ 7  

Rådet skal ha et arbeidsutvalg som består av leder og nestleder, samt tre medlemmer med to 

varamedlemmer. Første varamedlem innkalles fast. 

Bispemøtets representant i Rådet skal være ett av de fem medlemmene. 

Arbeidsutvalget forbereder Rådets møter og treffer avgjørelser i de saker Rådet bestemmer. 

 

§ 8  

Generalsekretær for Rådet tilsettes av Kirkerådet etter uttalelse fra Rådet i henhold til 

Personalreglement for Kirkerådet. 

 

§ 9  

Rådet velger den arbeidsform som er hensiktsmessig for arbeidet. Rådet skal ha minst to 

møter i året. For øvrig gjelder bestemmelsene i Regler for Kirkerådets virksomhet så langt de 

passer. 

 

§ 10  

Endringer i Rådets statutter vedtas av Kirkemøtet etter innstilling fra Rådet og Kirkerådet. 
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