
Høring 
BID 2022



Hensikt med samlingen

•Få større forståelse for tema som er på høring 
og stille oppklarende spørsmål

•Være bedre forberedt til å gi skriftlig 
tilbakemelding på høringen

•Dette møtet er altså ikke en høring



Agenda

•Innledningsord og bønn
•Prosessen + oppklarende spørsmål
•Forslag til oppdaterte vedtekter + oppklarende 
spørsmål

•Avslutning med bønn og velsignelse



Innlednings-
ord og bønn



Hva er på
høring?



Hensikt med samlingen

•Få større forståelse for tema som er på høring 
og stille oppklarende spørsmål

•Være bedre forberedt til å gi skriftlig 
tilbakemelding på høringen

•Dette møtet er altså ikke en høring



Mandat
Landsmøtet ser et behov for en større utredning og drøftelse av 
kirkesamfunnets vedtekter i lys av baptistisk kirkeforståelse. Landsmøtet
ber derfor HS om å utnevne en komité til gjennomføring av en slik utredning...

- å samle de viktige tolkningene fra det bibelske materialet om kirken med 
tanke på å beskrive en baptistisk kirkeforståelse

- å fremlegge historiske perspektiver på hvordan en baptistisk kirkeforståelse
har vært fortolket og praktisert blant norske baptister

- drøfte forholdet mellom selvstendige menigheter i et forpliktende
fellesskap ut fra en baptistisk kirkeforståelse, herunder bør en drøfting av 
kirkesamfunnets nåværende eksklusjonsparagraf inngå

- vurdere Hovedstyrets og Landsmøtets betydning og funksjon
innenfor en baptistisk kirkeforståelse å bearbeide det foreliggende materiale
med sikte på å presentere et helhetlig forslag til vedtekter for Det 
Norske Baptistsamfunn.



Utdrag fra
mandat

…kirkesamfunnets vedtekter i lys av 
baptistisk kirkeforståelse…

- …tolkningene fra det bibelske materialet om kirken… beskrive
en baptistisk kirkeforståelse

- …historiske perspektiver..

- …selvstendige menigheter i et forpliktende
fellesskap.. 

- herunder…kirkesamfunnets nåværende
eksklusjonsparagraf

- vurdere Hovedstyrets og Landsmøtets betydning og
funksjon

- … presentere et helhetlig forslag til vedtekter for Det        
Norske Baptistsamfunn

Baptistisk kirkeforståelse

Forpliktet & selvstendig

Helhetlige vedtekter



Viktig
premiss i
arbeidet

Sikre og bygge
en robusthet
for fremtiden



Takk for engasjementet i høringsrunde 2!

•Vi mottok svar fra 50 av Det Norske 
Baptistsamfunns menigheter, i tillegg til 7 andre 
tilbakemeldinger

•Høringssvarene har hatt mye å si, både for 
innretningen av selve arbeidet, men også for 
innretningen av høringsrunde 3



Dokumenter fra høringsrunde 2

- Grunnlagsdokumentet vil legges frem for landsmøtet 
2022
- Mengden, bredden og kvaliteten i tilbakemeldinger som er mottatt, 

medfører at dette dokumentet ikke sendes ut på nytt i høringsrunde 
3

- Dokumentet «Forpliktende medlemskap i praksis» vil 
ikke videreføres som et frittstående dokument. 
- Forslagene er enten innarbeidet i forslag til oppdaterte vedtekter, vil 

overleveres til administrasjonen/ hovedstyret for videre arbeid, eller 
blir lagt til side



Høringsrunde 3

•Det bes om tilbakemeldinger på forslaget til 
oppdaterte vedtekter

Baptistisk kirkeforståelse Forpliktet & selvstendig

Mandat Hovedtema

Baptistisk identitet Menighetssyn/ 
kirkeforståelse Bibelforståelse “Når det er vanskelig

å være sammen”

Helhetlige vedtekter



Støttedokument til vedtektene
- Et vedlegg er utarbeidet med formål om å 

- Være et hjelpedokument for menighetene for å 
bedre kunne forstå innretningen på forslag til 
vedtekter

- Gi en overordnet oppsummering av områder som 
foreløpig er identifisert for å overleveres til 
administrasjonen/ hovedstyret, samt en kortfattet 
tilbakemelding på arbeidet med 
grunnlagsdokumentet



Det er en egen
mal for 
tilbakemeldinger



Vi har jobbet steg for steg

Definere og 
tydeliggjøre/ 

avgrense 

Innhente 
innspill

Produsere 
innhold/ 

dokumentasjon
Kvalitetssikre

Sende på 
høring til 

menighetene

Dette er siste planlagte høringsrunde knyttet til komiteens arbeid før landsmøtet 2022



Høringsfrist

8.Mai 2022

Husk egen ressursside på nettet hvor dokumenter er samlet, også oversettelser fortløpende 
når de er klare 



Oppklarende
spørsmål
Er det noe dere ikke forstår som vi kan
bidra til å oppklare?



Forslag til
oppdaterte
vedtekter



• Beskriver et helhetlig forslag til vedtekter 
for Det Norske Baptistsamfunn basert på 
de gjennomganger som er gjort og 
tilbakemeldinger som er mottatt

• I forslaget fremgår opprinnelige vedtekter i 
sort, og endringsforslag med farget tekst

Forslag til oppdaterte vedtekter



Paragrafer som berøres

• §2 Formål 

• §5 Medlemskap 

• §6 Landsmøtet 

• §7 Hovedstyret

• §12 Ansettelsesrådet (ny paragraf)



§2 Formål

• Grunnlagsdokumentets rolle i baptistsamfunnet 
foreslås tydeliggjort i formålsgrafen

• Det er prinsippene og ikke ord for ord-
formuleringer som er det sentrale 

• Det foreslås at endringer i 
grunnlagsdokumentet vedtas med samme 
flertall som for vedtektsendringer



§5 Medlemskap

• Både punkt b (forpliktelser) og punkt c (utelukkelse) 
foreslås endret 

• I punkt b foreslås prinsipper fra 
grunnlagsdokumentet samt det å sikre 
pastorgodkjenning å bli løftet opp som en uttalt del 
av våre forpliktelser, i tillegg til lovpålagt 
rapportering

• I punkt c er ulike forhold ved en eventuell 
utelukkelsessak foreslått tydeliggjort (vesentlighet, 
prosedyrer forvaltet av hovedstyret, hvordan en sak 
skal fremmes, flertall ved avstemming mm)



§6 Landsmøtet

• Det foreslås en tydeliggjøring knyttet til saker 
som skal til behandling i landsmøtet i punkt g, i 
tillegg til tilføyelse av et nytt punkt h for 
prinsipielle landsmøtevedtak 

• Prinsipielle landsmøtevedtak foreslås å ha 
ekstra krav til dokumentasjon og vurderinger, 
samt foreslås å vedtas med samme flertall 
som ved vedtektsendringer



•§7 Hovedstyret

• Det fremmes et forslag om en tydeliggjøring av 
at hovedstyrets medlemmer skal være medlem 
i en menighet tilhørende Det Norske 
Baptistsamfunn. 



•§12 Ansettelsesrådet

• I tråd med at pastorgodkjenningsordningen er 
foreslått tatt inn i vedtektene, foreslås det også 
å tydeliggjøre ansettelsesrådets rolle og de 
overordnede kriteriene som dette skal arbeide 
etter



Høringen ber 
om innspill på
Er menighetene 
enige/uenige i de 
prinsipper som fremmes?

Uavhengig av om man er 
enige/uenige; er det noe 
ved ordlyden som bør 
presiseres for å klargjøre 
ytterligere?



Det bes også om tilbakemelding på 
følgende innen 8.mai
• «Ingen kommentar»

• Hvem innspillet sendes inn på vegne av

• Samtykke til eventuell publisering



Husk å bruke
mal for 
tilbakemeldinger



Oppklarende
spørsmål
Er det noe dere ikke forstår som vi kan
bidra til å oppklare?



Avslutning
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