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SAK KR 17/03 OPPNEVNINGER 

1. Supplerende oppnevning av 1. og 3. varamedlem til Nemnd for kvinne- og
likestillingsspørsmål

Kirkerådet vedtok under sak 21/02 "Nemnder i de sentralkirkelige råd" å
forlenge rådenes funksjonsperiode ut over opprinnelig 4-årsperiode (1999 –
2002) til ut 2003. Rådet vedtok videre at nemndenes plass og funksjon skulle
evalueres i løpet av dette året, før eventuelle nye nemnder oppnevnes. Det er
imidlertid behov for å foreta supplerende oppnevning for Nemnd for kvinne-
og likestilling for resten av perioden.

Nemnd for kvinne- og likestillingsspørsmål har hatt følgende sammensetning:
Gry Friis Eriksen (leder), Reimunn Førsvoll, Kai Lindseth, Kari Lindtveit,
Tove-Lill Labahå, Berit H. Gjerløw, Ann Helen Fjeldstad Jusnes og biskop
Ola Steinholt. Varamedlemmer har vært Kjersti Marie Lægdene, Jorunn
Økland, Anne Dalen og biskop Gunnar Stålsett. 

Gjerløw har gått ut av nemnda, Lindtveit aldri har møtt og Lindseth vil
sannsynligvis ikke kunne møte dette siste året. Nemnda har derfor bedt om at
leder i samarbeid med sekretariatet finner "fortrinnsvis mannlige kandidater i
1. og 3. varaplass og oversender navneforslag til Kirkerådet." (Sak NFKL
29/02 c)

Foreliggende forslag er høyskolelektor Olav Hindal og høyskolelektor Peder
Nustad. Begge bor i Oslo-området.

 

 
Forslag til vedtak:

Kirkerådet oppnevner Olav Hindal og Peder Nustad til varamedlemmer av



Kirkerådet oppnevner Olav Hindal og Peder Nustad til varamedlemmer av
Nemnd for kvinne- og likestillingsspørsmål for inneværende periode og i
følgende rekkefølge: 

–

–

 

 
2. Oppnevning av medlemmer og leder til Kirkerådets evalueringsnemnd
for perioden 2003-2006

Ordningen med ordinasjon og tilsetting av prester som ikke er cand.theol.
trådte i kraft 1. februar 2000.

I medhold av "Nærmere regler om ordinasjon og tilsetting av prester som ikke
er cand.theol.", fastsatt av Kirkerådet 25. januar 2000, oppnevner Kirkerådet
etter forslag fra de respektive instansene en evalueringsnemnd som består av
fem medlemmer:

ett medlem fra de teologiske fakultetene, 
ett medlem fra de praktisk-teologiske seminarene, 
ett medlem fra Presteforeningen og 
to leke medlemmer oppnevnt av og blant Kirkemøtets medlemmer.

Alle oppnevnes med personlige varamedlem. Valget skjer for 4 år og følger
Kirkerådets funksjonsperiode.

Kirkerådet skal også velge leder for nemnda for en periode på 2 år.

Evalueringsnemndas oppgave er på grunnlag av regelverket å vurdere og
eventuelt godkjenne om en person uten graden cand.theol. kan ordineres og
tilsettes som prest i Den norsk kirke.

 

Kirkemøtet 2002 oppnevnte følgende blant sine medlemmer for perioden
2003-2006:

Medlem                           Personlig varamedlem

- Kari Sørheim                - Bente Hjertenæs



- Per L. Kjos                  - Knut Lundby

 

Evalueringsnemnda for perioden 2000-2002 har bestått av følgende
medlemmer:

Medlem                                                      Personlig varamedlem

- Trond Skard Dokka                                 - Oskar Skarsaune

- Halvor Nordhaug                                      - Øyvind Eide

- Tor Johan Grevbo 1.2.00-1.7.01              - Jan Olav Aarflot 1.2.00-1.7.01

- Jan Olav Aarflot 1.7.01-31.12.02

- Gunvor Heiene                                          - Jorunn Kapstad

- Klaus Iversen                                            - Per L. Kjos

 

 

Kirkerådet har bedt om forslag på medlemmer med varamedlemmer fra
henholdsvis de teologiske fakultetene, de praktisk-teologiske seminarene og
fra Den norske kirkes Presteforening.

Kirkerådet har mottatt følgende forslag i prioritert rekkefølge:

                                       Medlem:                              Varamedlem:

De teologiske 
fakultetene:                      Trond Skard Dokka             Gunnar Heiene
                                       TF                                        MF

De praktisk-teologiske     Øyvind Eide                          Halvor Nordhaug
seminarene:                      Misjonshøgskolen                 MF

Presteforeningen:              Jan Olav Aarflot                    Ingeborg Midttømme

 

Forslag til vedtak:

1. Kirkerådet oppnevner som medlemmer av Evalueringsnemnda følgende
personer for perioden 2003 – 2006:



Medlem:                                                          Varamedlem: 

Trond Skard Dokka                                        Gunnar Heiene

Øyvind Eide                                                     Halvor Nordhaug

Jan Olav Aarflot                                               Ingeborg Midttømme

 

1.

2. Kirkerådet oppnevner Per L. Kjos som leder av Evalueringsnemnda for
perioden 2003-2004.

 

 

 
3. Oppnevning av Kirkerådets vararepresentant i Mellomkirkelig råd og
i Samisk kirkeråd for perioden 2003-2006

Kirkerådet har én representant i Mellomkirkelig råd og én representant i
Samisk kirkeråd for å ivareta kontakt og kommunikasjon på tvers av rådene. 

Benedicte Aschjem ble i Kirkerådets arbeidsutvalgs møte 10.01.03 oppnevnt
til Kirkerådets representant i Mellomkirkelig råd. 

Svein Malmbekk ble i Kirkerådets arbeidsutvalgs møte 10.01.03 oppnevnt til
Kirkerådets representant i Samisk kirkeråd. 

Kirkerådet skal i tillegg oppnevne én vararepresentant til Mellomkirkelig råd
og én vararepresentant til Samisk kirkeråd.

 

 
Forslag til vedtak: 

Kirkerådet oppnevner som vararepresentant i Mellomkirkelig råd for perioden
2003-2006:

Kirkerådet oppnevner som vararepresentant i Samisk kirkeråd for perioden
2003-2006: 



 

 

 

 

 


