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Valg og oppnevninger KM 2016
Sammendrag
Kirkemøtet 2016 skal foreta følgende valg og oppnevninger:
- Valg av dirigentskap for møtet
- Valg av tellekorps
- Valg av protokollkomite for perioden 2016 - 2020
- Valg av valgkomite for perioden 2016 – 2020
- Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer for perioden
- Valg av komiteledere for møtet
- Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder
- Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelog råds leder
- Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder
Det er en egen nominasjonskomite som forbereder valg til Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk
kirkeråd, de øvrige valg forberedes av Kirkerådet.

Forslag til vedtak
Kirkerådet vedtar å legge de foreslåtte valgene med de nødvendige endringer/suppleringer frem for
Kirkemøtet 2016.

Saksorientering
Kirkemøtet 2016 skal foreta følgende valg og oppnevninger:
- Valg av dirigentskap for møtet
- Valg av tellekorps
- Valg av protokollkomite for perioden 2016 - 2020
- Valg av valgkomite for perioden 2016 - 2020
- Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer
- Valg av komiteledere for møtet
- Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder
- Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelog råds leder
- Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder
Valg av de sentralkirkelige råd med rådsledere forberedes av en egen nominasjonskomité, til de øvrige
valg er det Kirkerådet som fremmer kandidatforslag. Under Kirkemøtet er det en egen valgkomité som
forbereder valgene til de sentralkirkelige råd.
Alle foreslåtte kandidater er forespurt, og gitt tilbakemelding om at de er villige til å ta imot vervet.
Merk at navn med rød skrift, er nye i forhold til tidligere sakspapirer.
1. Forslag dirigentskap 2016
I henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 3-2 skal møtet hvert år velge et dirigentskap på tre
medlemmer med personlige varamedlemmer, begge kjønn skal være representert.
Dirigent
Dag Landmark, Hamar
Lill Tone Grahl-Jacobsen, Tunsberg
Gunnar Winther, Nidaros

Varadirigent
Ole Kristian Bonden, Hamar
Marit Hermstad, Sør-Hålogaland

2. Forslag tellekorps
Det skal oppnevnes et tellekorps bestående av 5 representanter fra sekretariatet (forr.ord § 3-4).
Øyvind Tobiassen (leder)
Berit Hagen Agøy
Ole Inger Bekkelund
Tore Johnsen
Paul Erik Wirgenes
3. Forslag protokollkomite 2016 - 2020
I det første møte i perioden skal det blant Kirkemøtets medlemmer velges 3 medlemmer med
personlige varamedlemmer til en protokollkomite (forr.ord. § 3-5).
Protokollkomiteen skal
- godkjenne og underskrive Kirkemøtets vedtaksprotokoll ved avslutningen av Kirkemøtet
- påse at Kirkerådets, Mellomkirkelig råds og Samisk kirkeråds avgjørelser er i samsvar med
Kirkemøtets vedtak
- gjennomgå protokoller fra Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd med dertil hørende
arbeidsutvalg og legge frem innstilling for Kirkemøtet.

I lys av mandatet kan ingen av medlemmene samtidig være medlemmer av noen av de sentralkirkelige
råd. Ingen av de foreslåtte personer er nominert til verv i rådene.
Kirkemøtesak 14/16 Etablering av kontrollorgan for Kirkemøtet kan medføre endret mandat for
Protokollkomiteen, men i henhold til forslaget i nevnte sak, vil det være behov for en protokollkomite
som fungerer under Kirkemøtene.
Medlemmer
Løsnesløkken, Ragnar, Hamar
Rolf Magne Haukalid, Stavanger
Oddhild Klevberg, Nord-Hålogaland

Varamedlemmer
Steinar Aanstad, Tunsberg
Kai Steffen Østensen, Agder og Telemark
Beate Husa, Bjørgvin

4. Forslag valgkomite
Kirkemøtet velger innen sin midte en valgkomite på 5 medlemmer, alle med personlige
varamedlemmer. Valgkomitéen leder valgene under Kirkemøtet og forestår valgoppgjøret.
Det er en fordel at valgkomiteens medlemmer ikke selv står på valg, ingen av de foreslåtte
kandidatene er nominert til de sentralkirkelige råd. Verken Kirkemøtets forretningsorden § 3-5 eller
Regler for valg av Kirkeråd har bestemmelser om sammensetningen av komitéen, forslaget under har
en prest, en lek kirkelig og tre leke hvorav en under 30 år. Dette samsvarer med sammensetningen av
nominasjonskomiteen.
Faste medlemmer
Linn Strømme Hummelvold, Tunsberg
Hege Midthun, Hamar
Marianne Skadal, Borg
Henrik Magnus Kierbech, Nord-Hålogaland
Jon Roar Bruholt, Nidaros

Varamedlemmer
Lars Tore Anda, Stavanger
Marit Sofie Teistedal, Stavanger
Maren Elgsaas Jenssen, Møre
Reimar Brun, Sør-Hålogaland
Marius Økland, Bjørgvin

5. Forslag på sammensetning av Kirkemøtets komiteer
Kirkemøtets medlemmer skal fordeles på 6 komiteer. På bakgrunn av innkomne forslag fra
bispedømmerådene er Kirkemøtets medlemmer fordelt på komiteene slik at det er en forholdsvis jevn
fordeling på alle komiteene mht kjønn, kategorier (lek. geistlig og lek kirkelig tilsatt),
bispedømmerådsrepresentasjon, biskoper og medlemmer under 30 år, jf forretningsorden § 5-2. Det
må likevel bemerkes at en del ønsker ikke kunne imøtekommes, 6 bispedømmeråd manglet en eller
flere komiteer som første prioritet, og ønsker fra lek kirkelig tilsatte og prester hadde til dels liten
spredning. Svært mange hadde komite A som sitt primære ønske. Her er det konsekvent kun tatt inn
to fra hvert bispedømmeråd, når vi ser bort fra biskopene. Med tanke på at denne komiteen senere
også skal behandle tunge liturgiske saker, er det gitt plass for to lek kirkelig tilsatte, begge kantorer
samt 4 prester. Representasjonen av leke er likevel godt ivaretatt.
Der hvor vara møter, er vedkommende plassert i henhold til det faste medlems ønsker. Forslag til
komitesammensetning ligger som vedlegg.
6. Forslag komiteledere

Komite A – Karin-Elin Berg, Borg
Komite B – Ann Christin Elvemo, Nord-Hålogaland
Komite C – Ann-Kristin Sørvik, Møre
Komite D – Harald Hegstad, Oslo
Komite E – Finn Ragnvald Huseby, Hamar

Komite F – Kjetil Drangsholt, Agder og Telemark

Valg av sentralkirkelige råd med leder
En egen nominasjonskomite forbereder valg av de sentralkirkelige råd med rådsledere. Komiteen har
avsluttet sitt arbeid mht rådsledere, mens forslag til rådsmedlemmer foreløpig ikke er avsluttet.

