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KM 06.2/21 Valg av tellekorps 
 

 

I Kirkemøtets forretningsorden § 3-4 er det bestemt at det skal oppnevnes et 
tellekorps bestående av 5 medlemmer fra sekretariatet. 
 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å oppnevne følgende tellekorps for Kirkemøtet 2021: 

 

Øyvind Meling, leder 

Berit Hagen Agøy 

Jan Christian Kielland 

Jan Rune Fagermoen 

Kristian Myhre 

 

 
Kirkemøtets vedtak 
Kirkemøtet valgte følgende tellekorps: 

 

Øyvind Meling, leder 

Berit Hagen Agøy 

Jan Christian Kielland 

Jan Rune Fagermoen 

Kristian Myhre 

 

Valgt ved akklamasjon. 

 

KM 06.3/21 Supplerende fordeling av medlemmer på Kirkemøtets 

komiteer 
 

 
Kirkemøtets medlemmer og andre med tale og forslagsrett ble fordelt på komiteer for 
hele valgperioden under KM 2020.  En supplerende liste som hensyntar forfall mm. 



 

fremlegges i møtet. Møtende varaer går inn i samme komite som det medlemmet de 
erstatter i møtet. 
 
Siden det var flere kandidater til ledervervet i Mellomkirkelig råd, ble ikke leder 
plassert i komité. Det foreslås at leder Kristine Sandmæl møter i komite F. 
 
Oslo bispedømmeråd har bedt om at Gard R. Sandaker-Nilsen og Marius Berge bytter 
komite for resten av perioden. Det betyr at Sandaker-Nielsen går til komite D og Berg 
til komite F.  
 

 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet anmoder Kirkemøtet om å gi sin tilslutning til det fremlagt forslaget til 
komitesammensetning. 
 

Kirkemøtets vedtak 
 
Kirkemøtet ga sin tilslutning til det fremlagt forslaget til komitesammensetning. 
 

 

KM 06.4/21 Valg av ny vara i Mellomkirkelig råd 
 

ammendrag 
Etter gjeldende regler for Mellomkirkelig råd skal Mellomkirkelig råd ha fire representanter 

med personlige varaer som er valgt av og blant Kirkemøtets medlemmer. (§ 3 b). Kai Steffen 

Østensen ble valgt på KM 2020 (KM 03.10/20). Han har nå trådt ut av Agder og Telemark 

bispedømme og hans valgte vara, Inga Stoveland Dekko, Tunsberg, tiltrer i hans sted. 

Kirkemøtet må derfor i møtet 2021 velge ny vara. 

 

Valgkomiteen har under Kirkemøtet hatt to møter. Komiteen har spurt og fått mange som er 

villige til å stille. Komiteen har prioritert å fremme kandidater fra bispedømmer som ikke har 

representant i Mellomkirkelig råd allerede. 

 

Valgkomiteen fremmer følgende kandidater i alfabetisk rekkefølge: 

 

Lalim, Marta Bjørnøy, Hamar, lek ÅF 

Nordnes, Odvar, Sør-Hålogaland, lek ÅF 

Sølvfæstersen, Oddgeir, Nord-Hålogaland, NL 

Westermoen, Markus, Agder og Telemark, NL 

 

• Første valgomgang: Markus Westermoen og Marta Bjørnøy Lalim fikk flest 

stemmer.  

 

• Andre valgomgang: Markus Westermoen (43 stemmer) og Marta 

Bjørnøy Lalim (58 stemmer). 3 blanke stemmer. 107 stemmeberettigede. 
 

  



 

Kirkemøtets vedtak 

 
Kirkemøtet valgte Marta Bjørnøy Lalim ble valgt som vara i Mellomkirkelig råd.  

  

  

Valgt ved akklamasjon.  


