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Valg av medlemmer og varamedlemmer til Den 
norske kirkes kontrollutvalg 

 

 
Saksorientering 
 
Kirkemøtet vedtok i 2016 å opprette et kontrollutvalg for Den norske kirke som blant 
annet skulle overta de oppgavene protokollkomitéen utførte mellom kirkemøtene samt 
ivareta de nye behov for tilsyn med økonomiforvaltningen som oppstår etter at 
rettssubjektet Den norske kirke opprettes. 
 
I Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg § 1 heter det om kontrollutvalgets valg og 
sammensetning: 
 

I det første møte i sin valgperiode velger Kirkemøtet medlemmer og 

varamedlemmer til Den norske kirkes kontrollutvalg (heretter kontrollutvalget). 

Medlemmene velges for hele valgperioden.  

 

Medlemskap i Den norske kirke er et vilkår for å være medlem eller varamedlem 

av kontrollutvalget 

. 

Kontrollutvalget skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. 

Kirkemøtet velger leder og nestleder, samt deres varamedlemmer, blant Kirkemøtets 

medlemmer.  

 

Utelukket fra å bli valgt inn i kontrollutvalget, er medlemmer av Kirkerådet og 

de øvrige sentralkirkelige råd, ansatte i den sentralkirkelige administrasjon, daglig 

leder av bispedømmerådenes virksomhet samt Den norske kirkes revisor.  

 
 
Kirkerådet ba i sitt møte i oktober 2016 Kirkemøtets valgkomité om å fremme 
kandidater til kontrollutvalget på bakgrunn av innhentede forslag fra 
bispedømmerådene. I fremtiden er det lagt til grunn at denne funksjonen vil ivaretas 
av Kirkemøtets nominasjonskomité, som forbereder valg til blant annet de 
sentralkirkelige råd, og velges av det siste kirkemøte i valgperioden. 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkemøtet KM 02.5/17 

Trondheim, 25.-31. januar 2017 

 



  

Siden Kirkemøtet i 2017 er det første etter at reglene for kontrollutvalget trer i kraft, og 
kontrollutvalgets funksjonsperiode følger Kirkemøtets valgperiode, vil medlemmene i 
kontrollutvalget velges for en treårsperiode, frem til Kirkemøtet i 2020.  
 
 

Forslag til vedtak 
 
Valgkomitéen anbefaler Kirkemøtet å velge følgende kandidater til medlemmer av Den 
norske kirkes kontrollutvalg: 
 
 

Medlem    Personlig varamedlem 
Leder:  Ann Kristin Sørvik   Marta Hofsøy   
Nestleder:  Reimar Brun    Per Winsnes    

Laila Riksaasen Dahl  Frøydis Indgjerdingen    
Brit Skjelbred   Reidar Åsgård    
Ola T. Lånke    Reinert Hetland    

  



  

Presentasjon av kandidatene 
 
Medlem Varamedlem 
 
Leder 
Ann Kristin Sørvik, Averøy 
f. 1957 
Selvstendig næringsdrivende, 
tidligere ordfører 

 
 
Marta Hofsøy, Tromsø 
f. 1992 
Medlem av Tromsø kommunestyre 

 
Nestleder 
Reimar Brun, Myre 
f. 1952 
Pensjonert lærer 

 
 
Per Winsnes, Trondheim 
f. 1948 
Pensjonert lærer og leder for 
rekruttering og samfunnsansvar i 
Rosenborg Ballklubb 

 
Laila Riksaasen Dahl, Nittedal 
f. 1947 
Biskop emerita 

 
Frøydis Indgjerdingen, Oslo 
f. 1986 
Ass.gensekr Norske kirkeakademier, 
Tidl. leder i Kirkerådets utvalg for 
ungdomsspørsmål (Ufung) 

 
Brit Skjelbred, Trondheim 
f. 1949 
Fylkesmann i Sør-Trøndelag 

 
Reidar Åsgård, Engerdal 
f. 1943 
Jurist, tidligere medlem av KM, 
ordfører og lektor 

 
Ola T. Lånke, Rennebu 
f. 1948 
Tidligere medlem av KM og 
stortingsrepresentant i kontroll- og 
konstitusjonskomitéen 

 
Reinert Hetland, Sandnes 
f. 1954 
Revisor 

 


