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Valg av leder til Mellomkirkelig råd 

 
I § 5 i Statutter for Mellomkirkelig råd beskrives rådets sammensetting, og i § 6 heter det 
at: 

Kirkemøtet velger ved særskilt avstemning leder for en periode på to år.  Den som 
velges til leder, er samtidig valgt til medlem av Rådet for en periode på 4 år, med 
mindre lederen faller inn under § 5 e-g. 

Leder kan gjenvelges.  Kirkemøtets valgkomite forbereder og gjennomfører 
valget av leder midt i valgperioden.  Rådet velger selv nestleder for en periode på 
to år. 

Såfremt lederen ikke er valgt medlem av Kirkemøtet, møter lederen på 
Kirkemøtet med tale- og forslagsrett.  Nestlederen er vararepresentant. 

Som det fremgår av bestemmelsene er det Kirkemøtets valgkomite som forbereder 
ledervalget midt i valgperioden. 
 
KM valgte i 2012 (KM 02/12) følgende valgkomite: 
 
Medlem     Varamedlem 
Berit Espeseth, Stavanger   Sigurd Skollevoll, Nord-Hålogaland 
Geir Ivar Bjerkestrand, Agder og Telemark Kari Vatne, Møre 
Ola T. Lånke, Nidaros    Sigmund Rye Berg, Hamar 
Aud Kvalbein, Oslo    Bjørn Solberg, Borg   
Hilde Solveig T. Johnsen, Tunsberg  Julie-Ane Ødegaard, Bjørgvin 
 
Kjetil Aano ble under Kirkemøtet i 2012 valgt som leder for MKR for en to-års periode.  
Han var medlem av MKR i kraft av sitt verv i Kirkenes Verdensråd (KV), hvor han var 
valgt inn i sentralkomiteen.  Under KVs generalforsamling høsten 2013 ble han ikke 
gjenvalgt. 
 
Aano hadde altså sete i MKR i henhold til statuttenes § 5f: Den norske kirkes medlem av 
Kirkenes Verdensråds sentralkomité.  Nå når vervet er falt bort, har han ikke lenger sete i 
MKR, og han kan ikke fremmes som lederkandidat. 

DEN NORSKE KIRKE 

Kirkemøtet 
KM 2.6/14 

Saksorientering 



 

Ny leder til MKR må finnes i Rådets midte, og valgkomiteen besluttet i møte 28. januar 
2014 å fremme forslag om Erling J. Pettersen som ny leder. 

Forslag til vedtak  

 
Valgkomiteen anbefaler Kirkemøtet å velge Erling J. Pettersen til leder av 
Mellomkirkelig råd for perioden 2014-2016. 
 

 


