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Oppnevning til styret i Norges Kristne Råd 2017-19 
 
Sammendrag 
 
Rådsperioden for nåværende styre i Norges går nå ut, og det skal oppnevnes nye 
medlemmer fra Den norske kirke for perioden 2017-19. Det er Kirkerådet som 
oppnevner medlemmene fra Dnk i Norges Kristne Råds styre etter forslag fra 
Mellomkirkelig råd. 
 
Nåværende medlemmer fra Dnk er: 

Medlem: Vara: 
Generalsekretæren i MKR Ass. generalsekretær 
Preses  Visepreses 
Petter Normann Dille Per Kristian Sætre 

 
Det er presedens for at generalsekretæren i MKR er fast medlem av styret med ass. 
generalsekretær som vara.  
 
Bispemøtet er også representert i styret. Det foreslås at Kirkerådet delegerer til 
Bispemøtet å oppnevne en representant med vara på BMs møte 12. desember. 
 
Det er ønskelig at et medlem av Kirkerådet sitter i styret i Norges Kristne Råd. Dette 
blir enda viktigere i tiden framover nå som Den norske kirke ikke lenger er statskirke. 
Kirkerådet vil være viktig for det økumeniske fellesskapet i Norge – og omvendt.  
 
Saken ble behandlet i MKRs møte 29.-30. november, sak MKR 46; og det var fremmet 
følgende forslag til vedtak: 
 
Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet at disse oppnevnes til styret i Norges 
Kristne Råd for perioden fra Rådsmøtet 2017 til og med Rådsmøtet 2019: 
 
Medlem: Vara: 
Generalsekretæren i MKR Ass. generalsekretær 
Medlem oppnevnt av BM Varamedlem oppnevnt av BM 
Medlem av Kirkerådet Medlem av Kirkerådet 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet KR 74/16 

Stavanger, 07-09. desember 2016 



  

Mellomkirkelig råds vedtak legges frem i Kirkerådets møte. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet oppnevner disse til styret i Norges Kristne Råd for perioden fra Rådsmøtet 
2017 til og med Rådsmøtet 2019: 
 
Medlem: Vara: 
Generalsekretæren i MKR Ass. generalsekretær 
Medlem oppnevnt av BM Varamedlem oppnevnt av BM 
Kirkerådets leder Kirkerådets nestleder 
 
 
 
 
 
Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Utgiftene til deltakelse på NKRs styremøter dekkes innenfor de ordinære budsjettene 
til Mellomkirkelig råd.  


