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Valg av Kirkerådets medlemmer til Den norske kirkes  
lærenemnd  
Ved lov av 12. juni 1987 om endringer i lov av 29. april, 1953 nr. 1, om Den norske 
kirkes ordninger, er Den norske kirkes lærenemnd innført som et organ i Den norske 
kirke til å behandle saker som gjelder den evangelisk-lutherske lære. 

Ifølge § 27, bokstav a, i Kirkeloven av 1996, består Den norske kirkes lærenemnd av:   

a) Biskopene 
b) Tre teologisk sakkyndige, hvorav de tre teologiske fakulteter oppnevner en hver 
c) To teologisk sakkyndige, valgt av Kirkemøtet 
d) Fire leke medlemmer, valgt av Kirkemøtet 
 
De oppnevnte og valgte medlemmer skal ha personlige varamedlemmer. 

Det vises for øvrig til forskrifter for Den norske kirkes lærenemnd, inntatt i 
Lovsamling for Den norske kirke 7.4. 

Kirkemøtet 2010 skal velge medlemmene under pkt c og d. 

Medlemmene av Den norske kirkes lærenemnd skal i henhold til kirkelovens § 27 
velges for 4 år. Forskrifter om Den norske kirkes lærenemnd har nedfelt i § 5 at de 
valg som foretas skjer på første møte i et nytt Kirkemøtes valgperiode. Siden dette 
Kirkemøtets valgperiode kun er to år, har Kirkerådet vedtatt at oppnevning ved denne 
anledning skjer for en periode på 6 år. 

I henhold til forskriftens § 5 skal de oppnevninger som foretas av de teologiske 
fakulteter ha funnet sted innen to måneder før Kirkemøtets sammentreden. Ved valg 
av Kirkemøtets medlemmer, vil Kirkemøtet måtte påse at det blant sakkyndige og 
blant leke medlemmer er personer av begge kjønn. 

Kriterier for oppnevning 
Kriteriene for oppnevning er angitt i lovteksten ved begrepene ”teologisk sakkyndige” 
og ”leke”. Det er også bestemmelse om at Lærenemnda skal ha medlemmer av begge 
kjønn. 

a) Teologisk sakkyndighet 
Å være ”teologisk sakkyndig” er det overordnede kriterium for oppnevning til 
Lærenemnda. Dette går klart frem av Lærenemndas oppgave som er å gi uttalelse i 
”saker som gjelder den evangelisk-lutherske lære”. ”Teologisk sakkyndighet” blir i 
utredningen ”Den norske kirken og læren” NOU 1985:21, presisert å omfatte både ”et 
faglig-vitenskapelig og et kirkelig element”. Forståelsen avgrenses ikke til 
”spørsmålet om formell utdanning, men kan også ses i sammenheng med kunnskaper 
ervervet på annen måte”. 

Teologisk sakkyndighet blir dermed et overordnet kriterium alle nemndas medlemmer 
må forutsettes å oppfylle. 

Når det i lovteksten spesifikt omtales ”teologisk sakkyndige” ved siden av biskopene 
og nemndas leke medlemmer, vil det være mest naturlig at en med teologisk 
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sakkyndig her mener personer med formell teologisk utdanning og kompetanse, der 
avlagt teologisk embetseksamen utgjør et minimumskrav. 

2 av de 5 teologisk sakkyndige skal velges av Kirkemøtet. Disse bør ”dekke et vidt 
fagfelt hva angår kompetanse på relevante fagområder”. 

Kirkemøtet gis med dette anledning til å ”trekke inn annen sakkyndighet og således 
sikre den nødvendige faglige bredde”. Kirkemøtet vil ha et særlig ansvar for å se til at 
organet blir ”allsidig sammensatt”. 

b) Leke medlemmer 
Ut fra den teologiske innsikt og sakkyndighet som finns blant lekfolk uten formell 
teologisk utdanning og på bakgrunn av det læreansvar som tilligger de troendes 
alminnelige prestedømme, er det fastsatt at Lærenemnda skal ha 4 leke medlemmer, 
alle valgt av Kirkemøtet. Spørsmålet etter teologisk sakkyndighet i vid forstand er 
dermed det vesentlige spørsmål også når det gjelder de leke medlemmer i nemnda. 

Det er blant de leke medlemmer naturlig også å vurdere annen relevant kompetanse 
som vil være nyttig for nemndas arbeid og som kunne ivaretas av de leke medlemmer. 

Den forvaltningsmessige kontekst Lærenemndas arbeid vil foregå i, tilsier at både 
juridisk kompetanse og kompetanse innen personalforvaltning kunne være ønskelig i 
nemnda. 

Som leke medlemmer kan i prinsippet uordinerte teologer velges, ettersom de 
uordinerte teologer er å betrakte som leke. Nedenstående forslag har ikke med 
uordinerte teologer blant de leke kandidatene. 

c) Kvinner – menn 
Lovteksten inneholder en bestemmelse om at Lærenemnda skal ha medlemmer av 
begge kjønn. Det er ikke fastsatt nærmere regler for fordeling. Det vil imidlertid være 
ønskelig at det i nemnda finnes kvinner både blant de teologisk sakkyndige og blant 
nemndas leke medlemmer. 

De teologiske fakulteter har for perioden 2010-2015 oppnevnt følgende medlemmer 
til Lærenemnda: 

• Misjonshøgskolen:  Medlem: Professor dr theol Knut Holter 
Varamedlem: Professor dr theol Bård Mæland 

• Det teologiske fakultet 
    Universitetet i Oslo: Medlem: Professor Kjetil Hafstad 
    Varamedlem: Professor Svein Aage Christoffersen 
• Det teologiske  
   Menighetsfakultet:  Medlem: Rektor Vidar L. Haanes 
    Varamedlem: Professor Gunnar H Heiene 
 

Kirkerådets anbefaling 
Følgende personer foreslås valgt av Kirkemøtet for perioden 2010 – 2015:  

Medlem     Varamedlem 
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Teologisk sakkyndig 
Harald Hegstad, MF    Trond Skar Dokka,TF 
Ulla Schmidt, KIFO    Stephanie Dietrich, Diakonhjemmet 
 

Leke       
Jofrid Myhre     Helge Aarseth 
Ådne Berge     Terje Hærås 
Elsa Skarbøvik    Inger Johanne Wremer 
Jenny Skumsnes Moe    Kari Jordheim 
 
Det vedlegges CV for de teologisk sakkyndige sammen med adekvate opplysninger 
om de foreslåtte leke medlemmer.  
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Kandidatpresentasjon leke medlemmer av Lærenemnda 
Ådne Berge, Sandnes, f. 1950 
Siviløkonom 
Div kirkelige verv: Forstanderskapet MF, Landsstyreleder Santalmisjonen/Normisjon 
Kirkerådet 1998 – 2006, KAs landsråd, Styremedlem Kirkens Landsfond, Styreleder i 
Norkirken, Sandnes 

Terje Hærås, Skien, f. 1954 
Personalsjef Telemark fylkeskommune 
Div verv: leder Agder og Telemark bdr, repr.sk. Vårt Land, Leder av DNKs 
evalueringsnemnd, atyremedl. MF 
 
Kari Jordheim , Oslo, f. 1957 
Høyskolelektor, Diakonhjemmet 
Div verv: hovedstyret Stiftelsen Diakonissehuset, Lovisenberg, prosjektkomite Dnks 
nord-sør informasjon, hovedstyret Kirkens Sosialtjeneste, Misjonsalliansen. 
 
Jenny Skumsnes Moe, Hamar, f. 1986 
Student 
Div verv: Medlem av MKR, Council Lutherske Verdensforbund, Utvalg for 
ungdomsspørsmål, leder siden 2008, Hamar bdr 
 
Jofrid Myhre , Moss, f. 1964      
Jurist, seksjonssjef Skatteetaten 
Div kirkelige verv: Jeleøy menighetsråd, Borg bispedømmeråd 
 

Elsa Skarbøvik, Tolvsrød, f. 1948 
Inspektør v Tolvsrød ungdomsskole 
Div verv: kommunestyr, fylkesting og stortingspolitiker, styremedlem 
Strømmestiftelsen, Menighetsfakultetet, Søndre Slagen menighetsråd.  
   
 
Helge Aarseth, Molde, f. 1947 
Advokat 
Div. verv: leder Den norske advokatforening, , Molde menighetsråd, MKR, Medlem 
av Rådet Lutherske Verdensforbund, medlem av lærenemnda for DNK 
     
Inger Johanne Wremer, Trollåsen, f. 1943 
Direktør HSH 
Div. verv: visepresident LVF, styreleder i Endowment Fund i LVF, styreleder KV 


