
 

_________________________________________________________________________________ 

 

  

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkemøtet KM 2.8/06

Saksorientering 

 

Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds 
leder 

 
Statutter for Mellomkirkelig råd ble vedtatt av Kirkemøtet 1985, med endringer vedtatt av 
Kirkemøtet 1992, 1994, 1996 og 2000. Statuttene for Mellomkirkelig råd er inntatt i 
Lovsamling for Den norske kirke, kap. 7.5. 
 
I henhold til gjeldende statutter for Mellomkirkelig råd § 5 skal rådet ha en representant fra 
hvert bispedømme, valgt av Kirkemøtet. For hver representant skal det velges en 
vararepresentant fra samme bispedømme. Minst 5 av representantene skal være medlemmer 
av bispedømmerådet i bispedømmene de representerer. Kirkemøtet skal i tillegg velge ett 
medlem med varamedlem på fritt grunnlag. Vi viser imidlertid til sak KM 10/06, hvor det 
fremmes forslag om statuttendring slik at det ikke lenger skal være krav om at minst 5 
medlemmer er medlemmer i bispedømmerådet i det bispedømmet de representerer.  
 
Øvrige medlemmer av Mellomkirkelig råd skal oppnevnes av andre instanser eller sitte i 
Rådet ex officio, jf. statuttenes § 5, pkt. b - h. 
 
Nominasjonskomiteen som iflg. Regler for valg av Kirkerådet, § 2-1 ble oppnevnt av 
Kirkemøtet 2005 til å forberede valget av Kirkerådet, har også forberedt valget av 
Mellomkirkelig råd. (Jf. Dok. 2.7 - Valg av Kirkeråd) 
 
Nominasjonskomiteen vil påpeke følgende: 
 
a)  Nominasjonskomiteens forslag til kandidater til leder av Mellomkirkelig råd og kandidater 

til øvrige medlemmer og varamedlemmer er fremlagt på grunnlag av bispedømmerådenes 
forslag på kandidater og under hensyntagen til statuttene.  

 
b)  Nominasjonskomiteen har i sitt arbeid vektlagt erfaring og egenskaper hos kandidatene 

som vil gjøre dem i stand til å ivareta funksjonen i Mellomkirkelig råd. Forslaget 
inneholder også kandidater med forskjellig erfaringsbakgrunn. 

 
c)  Nominasjonskomiteen har lagt vekt på å finne så jevn fordeling som mulig mellom 

kjønnene og i alder. 
 
d)  Leder av Mellomkirkelig råd velges særskilt. Valget av leder vil finne sted først.  Den som 

blir valgt til leder er samtidig valgt til medlem av Mellomkirkelig råd for hele perioden. 
 
e)  Kirkemøtet har anledning til å fremme forslag på andre kandidater enn de 

Nominasjonskomiteen har foreslått. 
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Nominasjonskomiteen legger frem forslag på følgende: 
(Nærmere opplysninger om kandidatene følger i vedlegg til dokumentet.) 
 

A. Kandidat til leder av Mellomkirkelig råd: 
 
Ingrid Vad Nilsen, prost, 49 år, Vinger og Odal, Hamar 
 

B. Kandidater til Mellomkirkelig råd fra bispedømmene (prioritert): 
Kandidater som er medlem av bispedømmerådene står oppført med kursiv.  
 
Oslo:  

1. Tale Hungnes (U) 
2. Inger Anne Naterstad 

 
Borg:  

1. Benedicte Aschjem  
2.  Lino Lubiana 

 
Hamar:  

1. Jenny Skumsnes Moe (U) 
2. Morten Erik Stensberg 

 
Tunsberg:  

1. Helene Bjerkestrand (U) 
2. Kjell G. Staalesen 

 
Agder og Telemark:  

1. Berit Hagen Agøy  
2. Jan Olav Olsen 

 
Stavanger:  

1. Kjetil Aano 
2. Norodd Stavenjord 

 
Bjørgvin:  

1. Henny Koppen 
2. Gunnhild Bergset 
 

Møre:  
1. Erlend Rogne (U) 
2. Astrid Ulvestad Øygard 

 
Nidaros:  

1. Einar Vegge 
2. Gunn Ågot Leite 
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Sør-Hålogaland:  
1. Rolf Steffensen 
2. Ole Øistein Lindebø  

 
Nord-Hålogaland:  

1. Oddhild Johnsen Klevberg 
2. Stein Ovesen  

 
Førstekandidater: 7 kvinner – 4 menn – 4 kandidater under 30 år 
 

C. Kandidater på fritt grunnlag 
Gyrid Espeland  
Kjell Bertel Nyland 
Harold Holtermann 
 
 
 


