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DEN NORSKE KIRKE 

Kirkemøtet 
KM 2.6/09 

Saksorientering 

 

Valg av nominasjonskomité for KM 2010-2011 

 
 
Kirkemøtet 2009 skal i følge Regler for valg av Kirkeråd § 2-1 velge en nominasjonskomité 
til å forberede neste Kirkemøtes valg av nytt Kirkeråd for perioden 2010-2011. Ved tidligere 
valg har nominasjonskomiteen også forberedt valg av Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd. 
Det forutsettes derfor at nominasjonskomiteen som velges, forbereder valget i 2010 til alle tre 
råd. 
 
Etter gjeldende regler i § 2-1 skal nominasjonskomiteen bestå av fem personer, hvorav tre 
leke medlemmer, en kirkelig tilsatt og en prest. 
 
Kandidatene til nominasjonskomiteen bør representere forskjellige deler av landet. En god 
fordeling mellom kvinner og menn må sikres. Videre bør minst en ung person være 
representert i nominasjonskomiteen.  
 
Regler for valg av Kirkeråd forutsetter ikke at nominasjonskomiteens medlemmer 
nødvendigvis skal være medlemmer av Kirkemøtet, dette har imidlertid vært praksis med ett 
unntak, nemlig ved valg av nominasjonskomité i 2001. Det ble da valgt inn kun tre 
medlemmer med sete i Kirkemøtet, med den begrunnelse at det kunne være nyttig å få 
synspunkter og refleksjoner fra personer med andre erfaringer og med kompetanse fra andre 
områder innen kirken. 
 
Nominasjonskomiteen gikk tilbake til den opprinnelige praksis i 2005, slik at alle 
medlemmene ble valgt blant Kirkemøtets medlemmer/varamedlemmer. Disse representerer en 
bred og allsidig bakgrunn og erfaring, og ikke minst viktig er den store erfaring og forståelse 
for bispedømmerådets og Kirkemøtets arbeid som medlemmene sitter inne med. 
 
Kirkemøtes valgkomité vil under Kirkemøtet 2009 legge frem forslag på fem kandidater med 
personlige varamedlemmer til nominasjonskomité. I nominasjonskomiteen valgt i 2005 var 
følgende bispedømmer representert: Oslo, Stavanger, Bjørgvin, Nidaros og Sør-Hålogaland. 
Selv om det formelt ikke er noe til hinder for at medlemmene i nominasjonskomiteen kan 
foreslås som kandidater til de organer det skal fremmes forslag til, foreslås det her kandidater 
fra det sittende Kirkemøte som ikke er på valg til det forestående Kirkemøtevalget. 
 
Følgende kandidater vil ligge til grunn for valgkomiteens utarbeidelse av forslag: 
 
 
Medlem     Varamedlem 
Geistlig: 
Petter Dahle, Møre    Svein Malmbekk, [Sør-Hålogaland]  
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Lek kirkelig tilsatt: 
Jørn Fevang, Tunsberg   Sverre Krutnes, Sør-Hålogaland 
 
Leke representanter: 
Jorund Andersen, Agder og Telemark Marit Tingelstad, Hamar 
Nils-Tore Andersen, Borg   Hans Petter Jahre, Oslo 
Solveig M.M. Liland, Nord-Hålogaland Tove Kyllingstad, Stavanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


