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KM 2.1/00 Valg av dirigentskap Saksorientering I Kirkemøtets
forretningsorden, § 3-2, heter det: Etter Kirkemøtets åpning velges for hvert
møte dirigentskap på tre medlemmer, hvorav en geistlig, alle med personlige
varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert. Dirigentene velges med
vanlig flertall. Dersom noen av kandidatene ikke oppnår dette ved første valg,
foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har fått størst
stemmetall.
KIRKERÅDETS ANBEFALING: Kirkerådet foreslår følgende dirigentskap
(i alfabetisk rekkefølge):

- Torgils Aurdal, Sør-Hålogaland Personlig varadirigent: Per Halstein Nielsen,
Nidaros

- Ole Martin Norderhaug, (hoveddirigent), Hamar Personlig varadirigent: Ola
Smeplass, Sør-Hålogaland

- Kari Sørheim, Bjørgvin Personlig varadirigent: Bente Skipenes Østrem,
Nord-Hålogaland

**

KM 2.2/00 Valg av tellekorps 

Saksorientering I Kirkemøtets forretningsorden, § 3-3, er det bestemt at
tellekorps, protokollkomite og valgkomite skal velges så snart dirigentene har
overtatt ledelsen av møtet. Protokollkomite og Valgkomite ble valgt av
Kirkemøtet 1998 for hele perioden. Tellekorpset skal bestå av 5
representanter fra sekretariatet.

KIRKERÅDETS ANBEFALING: Kirkerådet foreslår følgende som
tellekorps under Kirkemøtet 2000:

- Berit Nyborg (leder) - Kirsten Somby Boine - Gunn Heidi Dybdahl -
Mathias Pettersen - Tore Laugerud



Mathias Pettersen - Tore Laugerud

**

KM 2.3/00 Fordeling av nye medlemmer i komiteene Saksorientering
Kirkemøtet 1998 foretok fordeling av Kirkemøtets medlemmer på de enkelte
komiteene.

Liv Asdahl Solberg har gått ut av Tunsberg bispedømmeråd og følgelig også
av Kirkemøtet. Hennes etterfølger i bispedømmerådet, Jørn Fevang, ønsker å
sitte i komité D, mens Siren Eriksen, Tunsberg, som nå er medlem i komité D,
ønsker å overta plassen til Liv Asdahl Solberg i komité C.

KIRKERÅDETS ANBEFALING: Kirkerådet anbefaler følgende fordeling på
komiteene:

- Jørn Fevang - Komité D - Siren Eriksen - Komité C

**

KM 2.4/00 Valg av komiteledere Saksorientering Kirkemøtet skal etter
forretningsordenens § 5-3 velge ledere for de enkelte komitéene.

KIRKERÅDETS ANBEFALING: Kirkerådet anbefaler følgende valg av
komiteledere:

- Komité A: Jens Damsgaard - Komité B: Oddmund Brundtland - Komité C:
Liv Gautestad - Komité D: Klaus Iversen - Komité E: Per L. Kjos - Komité F:
Jorunn Kapstad

**

KM 2.5/00 Valg av leder i Kirkerådet 2001-2002 

Saksorientering I henhold til Regler for valg av Kirkerådet skal rådets leder
velges for en periode på 2 år. Kirkemøtet 1998 valgte leder for perioden
1999-2000. Kirkemøtet 2000 skal foreta valg på leder av Kirkerådet for
perioden 2001-2002. Kirkemøtets valgkomité ble bedt om å forberede valget
for Kirkemøtet 2000. Valgkomitéen har ment at det prinsipielt bør være mer
enn én kandidat ved valg. Valgkomitéen har derfor arbeidet for å finne fram
til 2 kandidater. Sittende leder Gunvor Kongsvik har sagt seg villig til å stille
til gjenvalg. Ingen av de andre som Valgkomitéen har forespurt, ønsker å
stille til valg.

KIRKERÅDETS ANBEFALING: Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge
Gunvor Kongsvik som leder i Kirkerådet for perioden 2001-2002.

**



KM 2.6/00 Valg av leder i Mellomkirkelig råd 2001-2002 

Saksorientering I henhold til Statutter for Mellomkirkelig råd § 6 skal rådets
leder velges for en periode på 2 år. Kirkemøtet 1998 valgte leder for perioden
1999-2000.

Kirkemøtet 2000 skal foreta valg på leder i Mellomkirkelig råd for perioden
2001-2002.

Kirkemøtets valgkomité ble bedt om å forberede valget for Kirkemøtet 2000.

Valgkomitéen har ment at det prinsipielt bør være mer enn én kandidat ved
valg. Valgkomitéen har derfor arbeidet for å finne fram til 2 kandidater.

Sittende leder Tormod Engelsviken har sagt seg villig til å stille til gjenvalg.

Ingen av de andre som Valgkomitéen har forespurt, ønsker å stille til valg.

KIRKERÅDETS ANBEFALING: Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge
Tormod Engelsviken som leder i Mellomkirkelig råd for perioden 2001-2002.

**

KM 2.7/00 Valg av leder i Samisk kirkeråd 2001-2002 Saksorientering I
henhold til Statutter for Samisk kirkeråd § 6 skal rådets leder velges for en
periode på 2 år. Kirkemøtet 1998 valgte leder for perioden 1999-2000.

Kirkemøtet 2000 skal foreta valg på leder i Samisk kirkeråd for perioden
2001-2002.

Kirkemøtets valgkomité ble bedt om å forberede valget for Kirkemøtet 2000.

Valgkomitéen har ment at det prinsipielt bør være mer enn én kandidat ved
valg. Valgkomitéen har derfor arbeidet for å finne fram til 2 kandidater.

Sittende leder Ole Mathis Hetta har sagt seg villig til å stille til gjenvalg.

Ingen av de andre som Valgkomitéen har forespurt, ønsker å stille til valg.

KIRKERÅDETS ANBEFALING: Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge
Ole Mathis Hetta som leder i Samisk kirkeråd for perioden 2001-2002.

**

KM 2.8/00 Protokollkomiteen – supplerende valg 

Saksorientering Protokollkomité ble valgt av Kirkemøtet 1998 for hele
perioden.

Liv Asdahl Solberg ble valgt som medlem i Protokollkomitéen. Hun har gått
ut av Tunsberg bispedømmeråd og følgelig også av Kirkemøtet. Kirkemøtet



ut av Tunsberg bispedømmeråd og følgelig også av Kirkemøtet. Kirkemøtet
2000 må derfor velge nytt medlem. 

Alf Rolin, Borg, ble valgt som hennes varamedlem, og har sagt seg villig til
stille som kandidat til nytt medlem. Siren Eriksen, Tunsberg, stiller som
kandidat til å være hans varamedlem.

KIRKERÅDETS ANBEFALING: Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge
følgende til Protokollkomitéen for resten av perioden:

- Alf Rolin, medlem - Siren Eriksen, varamedlem

**

KM 2.9/00 Valgkomiteen – supplerende valg Saksorientering Valgkomitéen
ble valgt av Kirkemøtet 1998 for hele perioden.

Peder Nustad, Oslo, ble valgt til varamedlem i Valgkomitéen. Han er gått ut
av Oslo bispedømmeråd og følgelig også ut av Kirkemøtet.

Det må derfor velges nytt varamedlem til Valgkomitéen for resten av perioden.

KIRKERÅDETS ANBEFALING: Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge
Ida Merete Natrud, Borg, som nytt varamedlem i Valgkomitéen.

**

KM 2.10/00 Kirkerådet – supplerende valg Saksorientering Halvar Botnen har
flyttet ut av Sør-Hålogaland bispedømme, og går følgelig ut av
bispedømmerådet. Kjell Dalmo har rykket opp som medlem i
bispedømmerådet.

Halvar Botnen ble av Kirkemøtet 1998 valgt som varamedlem av Kirkerådet.
Det må derfor velges nytt varamedlem fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd i
Kirkerådet.

Sør-Hålogland bispedømmeråd har foreslått Kjell Dalmo som nytt
varamedlem fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd i Kirkerådet.

KIRKERÅDETS ANBEFALING: Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge
Kjell Dalmo som nytt varamedlem i Kirkerådet.

**

KM 2.11/00 Mellomkirkelig råd – supplerende valg Saksorientering Ole
Martin Norderhaug, Hamar, ble av Kirkemøtet 1998 valg som medlem av
Mellomkirkelig råd. Ole Martin Norderhaug har bedt seg fritatt fra vervet som
medlem av Mellomkirkelig råd grunnet stort arbeidspress som ordfører i
Trysil.



Hamar bispedømmeråd har foreslått Knut Yngvar Sønstegaard som nytt
medlem fra Hamar bispedømme i Mellomkirkelig råd.

KIRKERÅDETS ANBEFALING: Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge
Knut Yngvar Sønstegaard som nytt medlem fra Hamar bispedømme i
Mellomkirkelig råd.

**

Kirkens Nødhjelps representantskap 2001 – 2003 KM 2.12/00

Saksorientering Iflg. Kirkens Nødhjelps statutter skal Den norske kirkes
sentralt oppnevnte medlemmer i representantskapet oppnevnes av kirkens
høyeste organ, dvs. Kirkemøtet. Dette er også i samsvar med
oppnevningsreglementet som er vedtatt for Kirkerådet og Kirkemøtet.

Den norske kirke skal oppnevne 6 medlemmer med personlige
varamedlemmer, hvorav 1 representant for Samisk kirkeråd og 1
ungdomsrepresentant under 25 år.

Fra Den norske kirke vil i tillegg Bispemøtet oppnevne 1 biskop og hvert
bispedømmeråd oppnevne 1 medlem hver.

Det er Mellomkirkelig råd som fremmer forslag overfor Kirkemøtet på
medlemmer og varamedlemmer.

MELLOMKIRKELIG RÅDS ANBEFALING: Mellomkirkelig råd anbefaler
Kirkemøtet å oppnevne følgende medlemmer og personlige varamedlemmer
til Kirkens Nødhjelps representantskap for perioden 2001- 2003:

Medlemmer, personlige varamedlemmer: Sissel Hodne Steen (gjenvalg),
Arne Kjell Raustøl (gjenvalg) Gunvor Kongsvik (gjenvalg), Brit Kringstad
(gjenvalg) Åge Petter Christiansen (gjenvalg), Børre Arnøy (ny) Berit
Wenaas (gjenvalg), Kari Skavoll (ny) Øystein Gjerdrum (gjenvalg), Synnøve
Brevik (ny) Lene Hopland Bergset (ny – ungdom), Jostein Hole Kobbeltvedt
(ny - ungdom)


