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Valg av Klagenemnd for Den norske kirke 
  

 

Saksorientering 
 

Kirkemøtet 2016 vedtok regler som etablerer Den norske kirkes klagenemnd. Etter 
disse reglene er det fastsatt at Kirkemøtet i sitt første møte i sin valgperiode velger 
medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda. 
 
I saksorienteringene til sak KM 07/16 er det lagt til grunn at det er Kirkemøtets 
nominasjonskomité som forbereder valget.  
 

I henhold til § 1 i Regler for Den norske kirkes klagenemnd skal nemnda ha følgende 
sammensetning: 
 

Fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant medlemmene skal det være 
minst to personer av hvert kjønn og tilsvarende for varamedlemmene. 
 
         Klagenemnda består av følgende medlemmer: 
 

- En leder som er eller har vært dommer i de alminnelige domstoler eller i 
Arbeidsretten 

- Ett medlem som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap 
- Ett medlem som har teologisk doktorgrad 
- Ett medlem som er prest og har særlig kompetanse i kirkerett 
- Ett øvrig medlem. 

 

Kirkemøtet velger leder av klagenemnda. Klagenemnda velger selv sin 
nestleder. 

 
Utelukket fra å bli valgt inn i klagenemnda er biskoper, medlemmer av 
Kirkerådet og de øvrige sentralkirkelige råd, ansatte i den sentralkirkelige 
administrasjon samt ansatte i bispedømmeadministrasjonene. 
 
Nominasjonskomiteen foreslår gjenvalg på alle unntatt leder og dennes vara. 
Disse to ønsker ikke gjenvalg. 



  
 

 

Forslag til vedtak 
Nominasjonskomiteen anbefaler Kirkemøtet å velge følgende medlemmer og 
varamedlemmer til Den norske kirkes klagenemnd for perioden 2020-2023: 
 
Medlem       Varamedlem 
 
En leder som er eller har vært dommer i de alminnelige domstoler eller i Arbeidsretten 
Gustav Søvde      Sverre Sigurd Aarmo 
 
Ett medlem som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap  
Thom Magne Rafoss     Ruth-Line Meyer Walle-Hansen 
 
Ett medlem som har teologisk doktorgrad    
Hilde Brekke Møller     Kristin Graff-Kallevåg 
 
Ett medlem som er prest og har særlig kompetanse i kirkerett  
John Egil Rø      Erik Haualand 
 
Ett øvrig medlem  
Inger Kari Søyland     Solveig K. Bratseth 
       
 

  



  

Presentasjon av kandidater 
 
 

Dommer, leder av nemnda 
Gustav Søvde, Skien 
f. 1951  
Nylig pensjonert tingrettsdommer, for 
tiden ekstraordinær lagdommer, leder i 
menighetsrådet i Skien menighet, 
medlem av fellesrådet i Skien, medlem 
av bystyret i Skien.   
 

Varamedlem  
Sverre Sigurd Aarmo, Sarpsborg 
f. 1959 
Tidligere advokat, tingrettsdommer i 
Sarpsborg tingrett fra 2004 
 

Jurist 
 
Thom Magne Rafoss, Oslo 
f. 1951 
 Jurist og tidl. avdelingsdirektør i 
avdeling for tru, livssyn og kulturvern 
(tidl.: kirkeavdelingen) i kultur- 
departementet, tidl. timelærer i 
kirkerett ved Det praktisk-teologiske 
seminar 

 
 
Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, 
Bærum 
f. 1961 
Seksjonsleder juridiske spørsmål i 
Utdanningsforbundet 
 

 
Med teologisk doktorgrad 
 
Hilde Brekke Møller, Oslo 
Født 1977 
PhD, studiedirektør ved MF 
vitenskapelig høyskole for teologi, 
religion og samfunn 

 
 
 
Kristin Graff-Kallevåg, Oslo 
Født 1978 
PhD, Førsteamanuensis ved MF 
vitenskapelig høyskole for teologi, 
religion og samfunn 

 
Prest 
 
John Egil Rø, Oslo 
f. 1958 
Seniorprest i Vestre Aker prosti, tidl. 
stiftsdirektør, timelærer i kirkerett på 
Det teologiske menighetsfakultet 
 

 
 
 
Erik Haualand, Øvre Eiker 
f. 1953 
prost i Eiker, Tunsberg bispedømme, 
erfaring som hovedtillitsvalgt og 
verneombud i to bispedømmer 

Øvrig medlem 
 
Inger Kari Søyland, Ålgård 
f. 1961 
Kirkeverge i Klepp, 
tidl. leder i Stavanger bispedømmeråd 

 
 
Solveig K. Bratseth, Trondheim 
f. 1958 
Direktør i Stiftelsen kirkens familievern, 
tidl. medlem i Nidaros bispedømmeråd 
 

 
 
 

 
 


