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2.2. MEKLINGSRÅDET  

Meklingsrådet er et rådgivende organ for Pinsebevegelsens menigheter og forkynnere som har behov for 
hjelp i konfliktsituasjoner. Rådet og leder av rådet velges av Samtaleforum etter innstilling fra 
Valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer (vedlegg 8B).  

 

VEDLEGG 8B: MEKLINGSRÅDET  

RETNINGSLINJER 
1. Meklingsrådets formål er å fungere som et rådgivende organ for Pinsebevegelsens menigheter og 
forkynnere som har behov for hjelp i konfliktsituasjoner.  
 
2. Meklingsrådet skal ha opp til åtte medlemmer som velges av Samtaleforum. Mellom Samtaleforum er 
Lederrådet Meklingsrådets øverste organ. Funksjonstiden skal være fire år, og medlemmene kan 
gjenvelges for to perioder med mulighet for en tredje periode. Det forutsettes at rådets medlemmer har 
relevant formalkompetanse og/eller realkompetanse knyttet til konfliktløsning og menighetsarbeid. 
Halvparten av rådets medlemmer må være, eller har vært, aktive menighetsledere/pastorer. Det 
etterstrebes kjønnsbalanse. Rådets medlemmer har taushetsplikt, og dets virkeområde omfatter hele 
landet. Meklingsrådets leder er i kraft av rollen medlem av Pinsebevegelsens personalråd. 
 
Under saksbehandling opptrer rådet fortrinnsvis i team på to og to. Når forslag til løsning skal vedtas og 
forelegges partene i konflikten, trekkes hele rådet inn. Meklingsrådet er beslutningsdyktig når minst fem 
medlemmer er til stede. Er det usikkerhet rundt forslag til løsning, løftes saken til Personalrådet. Dersom 
Meklingsrådet i arbeidet med konkrete saker finner behov for å komplettere sin kompetanse innenfor 
ulike områder, kan det knytte til seg personer med relevant faglig bakgrunn. Det kan også legges til rette 
for faglig skolering av Meklingsrådets medlemmer. 
 
3. Meklingsrådet er et organ som bare trer i funksjon etter direkte henvendelse med anmodning om hjelp. 
Den ene part kan ta kontakt med anmodning om hjelp, men partene må i utgangspunktet være enige om å 
tilkalle rådet for at saken skal kunne behandles. Rådet skal i hovedsak engasjeres etter anmodning fra 
menighetens eldsteråd/lederråd. 
 
4. Når Meklingsrådet er tilkalt, skal rådet ta kontakt med partene hver for seg, og samlet, for å få saken 
allsidig belyst. Det skal føres referat fra alle møter/samtaler som er godkjent av partene, slik at saken er 
etterprøvbar for Kontrollutvalget. 
 
Det må avklares om saken reiser juridiske spørsmål slik at meklingsrådet enten trekker seg ut for at saken 
kan behandles i rett instans eller at den løsning rådet foreslår ikke strider mot gjeldende lover og regler, 
eller de bestemmelser som menigheten er underlagt i sitt virke. Alle saker skal forsøkt løses på lavest 
mulige nivå. 
 
Når teamet fra Meklingsrådet har fått en oversikt over saken, gjøres det en forventningsavklaring og lages 
en plan/avtale sammen med partene som setter rammer for rådets involvering (se eksempel fra 
Personalrådet). Meklingsrådet kan arbeide sammen med menigheten inntil et halvt år. 
 
Fremleggelse av rådets forslag til løsning tilpasses sakens art og den situasjon som foreligger, enten i 
separate møter eller i plenum. De løsninger man kommer fram til, må være i samsvar med 
Pinsebevegelsens læresyn og praksis, og det må legges vekt på personvern og hensynet til den lokale 
menighets selvbestemmelsesrett. 
 



 
5. Meklingsrådet framlegger hvert år rapport over sin virksomhet for Lederrådet. Rapporten skal kunne 
angi antall saker som er behandlet, antall møter/samtaler som er avholdt og overordnet hva saken gjelder. 
I rapporten skal personvernet ivaretas.  
 
6. Meklingsrådets medlemmer får i utgangspunktet dekket sine utgifter i forbindelse med oppdraget av 
den menighet som ber om hjelp. Reisegodtgjørelse dekkes etter avtale, enten etter PFFs satser eller mot 
dokumenterte kostnader. Dog bør det alltid benyttes rimeligste reisemåte. Der medlemmer av rådet ikke 
er ansatt i fast stilling, eller blir trukket i lønn av arbeidsgiver, betales møtehonorar etter PFFs satser. I 
særskilte tilfeller kan Pinsebevegelsen sentralt kontaktes for avklaring om økonomiske bidrag. 
 
 

 


