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Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder 

 
Kirkemøtet 2009 fastsatte med hjemmel i lov av 7.juni 1996 nr 31 om Den norske 
kirke § 25 fjerde ledd, nye regler for valg av Kirkeråd i 2010.  
 
I henhold til § 1-1 § skal Kirkemøtet på sitt første møte i bispedømmerådenes 
valgperiode velge et Kirkeråd bestående av 10 leke medlemmer, hvorav en er kirkelig 
tilsatt, og 4 prester, alle med personlige varamedlemmer. Alle bispedømmeråd skal 
være representert i rådet. Ved siden av de foran nevnte medlemmer skal rådet ha som 
medlem en biskop med varamedlem valgt av Bispemøtet (jf. kirkeloven § 25 første 
ledd).  
Videre heter det i § 1-2. at Kirkerådet velges for en periode på to år, og trer i funksjon 
umiddelbart etter Kirkemøtet 2010.  
 
Valget er forberedt av en nominasjonskomité, valgt av Kirkemøtet 2009 (jf § 2 i 
valgreglene). Nominasjonskomiteen har hatt følgende sammensetning: 
 
Medlem    Personlig varamedlem 
 
Leke  
Jorund Andersen   Marit Tingelstad 
Nils Tore Andersen   Hans Petter Jahre 
Solveig M.M Liland   Tove Kyllingstad 
 
Lek kirkelig tilsatt 
Jørn Fevang (leder)   Sverre Krutnes 
 
Geistlig 
Petter Dahle    Svein Malmbekk 
 
Nominasjonskomiteen har lagt følgende regelverk til grunn for sitt 
nominasjonsarbeid: 
 
Nominasjon av lederkandidater  
§ 3-1. Nominasjonskomiteen foreslår kandidater til leder av Kirkerådet, blant 
Kirkemøtets valgte medlemmer.  
§ 3-2. Bispedømmerådene kan komme med forslag på lederkandidater overfor 
nominasjonskomiteen.  
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Nominasjonskomiteen har på selvstendig grunnlag vurdert de innkomne forslag, og 
fremmer med dette forslag på tre lederkandidater, men gjør samtidig oppmerksom på 
§ 3-3 hvor det heter at Det kan fremmes forslag til kandidater under Kirkemøtet.  
§ 3-3.  
 
Nominasjon av kandidater fra bispedømmerådene  
§ 3-4. Nominasjonskomiteen ber bispedømmerådene foreslå 4 av sine medlemmer 
som kandidater, minimum to og maksimum 3 skal være leke medlemmer. Fra 
bispedømmene i Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bør minst en av de 
foreslåtte kandidatene være same. Kandidatene føres opp i prioritert rekkefølge.  
§ 3-5. Nominasjonskomiteen fremlegger på grunnlag av bispedømmerådenes 
prioriteringer forslag på 3 kandidater fra hvert bispedømmeråd. Listen skal inneholde 
21 leke kandidater, 3 kandidater som er lek kirkelig tilsatt og 9 prester.  
§ 3-5. Nominasjonskomiteen fremlegger på grunnlag av bispedømmerådenes 
prioriteringer forslag på 3 kandidater fra hvert bispedømmeråd. Listen skal inneholde 
21 leke kandidater, 3 kandidater som er lek kirkelig tilsatt og 9 prester.  
 
Kommentarer 
Nominasjonskomiteen har henvendt seg til bispedømmerådene og fulgt ønskene så 
langt det har vært mulig. Det understrekes imidlertid at ikke alle ønsker kan 
imøtekommes siden det i regelverket er fastsatt en bestemt fordeling mellom 
kategoriene lek, lek kirkelig tilsatt og geistlig, i tillegg kommer hensynet til 
kjønnsbalanse og alder (jf § 4-2. Nominasjonskomiteen skal tilstrebe at begge kjønn 
er representert med ikke mindre enn 40 prosent på den samlede kandidatliste og at 
listen inneholder kandidater som er under 30 år. ) Dette har bl.a resultert i at 
kandidater som har sagt ja til å stille, likevel ikke er blitt nominert. 
 
Det skal nomineres 9 av 11 geistlige. Etter press klarte nominasjonskomiteen å 
nominere 9 kandidater. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at etter at 
nominasjonsarbeidet var avsluttet har en geistlig kandidat måttet trekke seg. Dette 
gjelder Olav Gading fra Møre, han er tildelt Olavsstipend og vil ha permisjon fra 
stillingen i deler av 2011. Dette har som konsekvens at det kun er 8 geistlige 
kandidater, og at det kun er nominert to kandidater fra Møre bispedømme.  
 
Også til dette valget kan det fremmes forslag til kandidater under Kirkemøtet (§ 3.6). 
 
Kandidatlisten er satt opp i alfabetisk rekkefølge og følger også de øvrige 
bestemmelsene i § 4-1. Kandidatlisten vil bli supplert dersom det fremmes nye 
kandidater under Kirkemøtet. 
 
Nominasjonskomiteen legger frem forslag på følgende kandidater: 
(nærmere opplysninger om kandidatene følger i vedlegg til dokumentet) 

 

a. Kandidater til leder av Kirkerådet (alfabetisk) 
 

Kristin Gunleiksrud, 49 år, Asker 
Svein Arne Lindø, 57 år, Hommersåk 
Ola T Lånke, 62 år, Rennebu 



 

b. Kandidater til Kirkerådet fra bispedømmerådene (alfabetisk) 
 
Oslo 
 Kristin Gunleiksrud, L 
 Anfin Skaaheim, L 
 Elisabeth Thorsen, G 
  
Borg 

Arne Leon Risholm, G 
Jan Erik Sundby, LK 
Andreas Henriksen Aarflot, L 
 

Hamar 
 Ingrun Jule, L 
 Lars Erlends Kielland, G 
 Anne-Lise Brenna Ording, L 
  
Tunsberg 
 Harald Askeland, L 
 Helene Bjerkestrand, L 
 Terje Fonk, G 
 
Agder og Telemark 
 Karen Junker, L 

Jan Olav Olsen, L 
 Stein Reinertsen, G 
 
Stavanger 
 Leif Christian Andersen, L 
 Berit Espeset, G 
 Svein Arne Lindø, L  
 
Bjørgvin 
 Egil Morland, L 
 Tone Synnøve Ø Steinkopf, LK 
 Roar P. Strømme, G 
 
Møre 
 May Lisbeth Aurdal,L 
 Målfrid Synnøve Isene, L 
  
Nidaros 
 Kjartan Bergslid, G 

Ola T Lånke, L 
 Aina Toven Malum, L 
 
 
Sør Hålogaland 

 Dagrun Olavsrud Antonsen, L 
 Marit Haave Dvergsdal, L 
 Unny Nome Sivertsen, L 
 
Nord Hålogaland 
 Ivar Jarle Eliassen, LK 
 Ingrid Røstad Fløtten, L 
 Andreas Gotliebsen, L 


