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Sammendrag 
 

Kirkenes verdensråds (KV) neste generalforsamling arrangeres 8.-16. september 
2021 i Karlsruhe i Tyskland,. Tema for generalforsamlingen er «Christ’s Love Moves 
the World to Reconciliation and Unity». 
 
Medlemskirkene oppnevner 80 % av delegatene, og KVs sentralkomite oppnevner de 
resterende 20 % på sitt møte i mars 2020. Sentralkomiteen vil balansere deltagelsen.  
Den norske kirke har fått to delegater (mot tre i Busan). I tillegg kan vi foreslå 
kandidater til ekstradelegater, som vil bli vurdert innenfor 20 %-kvoten. Den norske 
kirke kan også oppnevne en rådgiver for delegasjonen. 
 
Mellomkirkelig råd drøftet på sitt møte i september prinsipper og prosess for 
utvelgelse av delegatene, og MKR/AU drøftet konkrete navn på sitt møte i oktober. 
  
På sitt møte 26.-27. november fattet MKR følgende vedtak i sak MKR 31/19:  
 
Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet å fatte følgende vedtak: 
 
1. Kirkerådet oppnevner følgende personer som delegater til generalforsamlingen i 

Kirkenes verdensråd i 2021: 
1. Ingeborg Midttømme   
2. Kjetil Fretheim 

 
2. Kirkerådet nominerer i tillegg følgende kandidater som ekstradelegater:  

3. Hanne Punsvik Øygard (Samisk kirkeråds forslag) 
4. Marianne Brekken 

 
3. Kirkerådet oppnevner Berit Hagen Agøy som rådgiver for delegasjonen. 
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Forslag til vedtak 
 

1. Kirkerådet oppnevner følgende personer som delegater til generalforsamlingen i 
Kirkenes verdensråd i 2021: 
1. Ingeborg Midttømme   
2. Kjetil Fretheim 

 
2. Kirkerådet nominerer i tillegg følgende kandidater som ekstradelegater:  

3. Hanne Punsvik Øygard (Samisk kirkeråds forslag) 
4. Marianne Brekken 

 
3. Kirkerådet oppnevner Berit Hagen Agøy som rådgiver for delegasjonen. 
 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Utgifter til deltakelse på generalforsamlingen dekkes innenfor budsjettet i budsjettgruppe 2.  
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Saksorientering 
 
Bakgrunn 
 
Kirkenes verdensråds (KV) neste generalforsamling arrangeres i Karlsruhe i 
Tyskland, 8.-16. september 2021. Tema for generalforsamlingen er «Christ’s Love 
Moves the World to Reconciliation and Unity». 
    
Det totale antall delegater er redusert fra 825 i Busan til 775. Medlemskirkene 
nominerer 80 % av delegatene, og KVs sentralkomite oppnevner de resterende 20 % 
på sitt møte i mars 2020. Sentralkomiteen vil balansere deltagelsen.  
 
Den norske kirke har fått to delegater (mot tre i Busan). I tillegg kan vi foreslå ekstra 
delegater. Vi kan også oppnevne en rådgiver for Den norske kirkes delegasjon. 
 
Fristen for å gi KV beskjed om navn på delegater og rådgiver samt forslag på 
ekstradelegater er 31.12.2019. Dette innebærer at Kirkerådet på sitt møte i desember 
gjør vedtak i saken, etter forslag fra Mellomkirkelig råd.   
 
KV opplyser at kirker med to eller flere delegater bes om å ta hensyn til en rettferdig 
kjønnsfordeling og representasjon av leke, ungdom, mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og urfolk. 
 
Ordinære delegater 
Den norske kirkes to delegatene bør ha ulikt kjønn. Det er naturlig at en biskop er 
med, og at den andre foreslås av MKR/KR ut fra KVs retningslinjer. Begge de to 
ordinære kandidatene må være forberedt på å kunne være Den norske kirkes 
kandidat til sentralkomiteen, eventuelt også eksekutivkomiteen, noe som må tas 
hensyn til ved oppnevningen. 
 
I samråd med preses foreslås biskop Ingeborg Midttømme som delegat. Det er ikke 
naturlig at det er preses denne gangen, ettersom neste preses sannsynligvis vil være 
tidligere generalsekretær i KV. Han vil være til stede under generalforsamlingen i 
kapasitet som dette. Midttømme har lang og solid økumenisk og internasjonal 
erfaring, bl.a. som styremedlem i Kirkens Nødhjelp og som aktiv i 
søsterkirkesamarbeid og i det internasjonale, økumeniske klimaarbeidet. 
 
Vi har to kandidater til den andre plassen, som bør innehas av en som ikke er 
ordinert. 
 
Kjetil Fretheim er prorektor og professor i diakoni og etikk på MF, og han har en 
solid teologisk og samfunnsfaglig kompetanse. Han har tidligere vært leder av KISP 
og kjenner MKRs og KVs arbeid godt.  
 
Tale Hungnes er politikk- og samfunnssjef i Amnesty International Norge, og hun 
har bakgrunn fra Kirkens Nødhjelp og har vært medlem av Mellomkirkelig råd. Hun 
har omfattende og grundig kompetanse om internasjonale spørsmål. 
 
Både Fretheim og Hungnes er solide kandidater som vil kunne bringe mye 
kompetanse til generalforsamlingen og eventuelt også til sentral- og 
eksekutivkomiteen. Begge er svært motiverte, men Hungnes tar et forbehold om at 
det er litt krevende å skulle binde seg til verv som kan vare ti år fram i tid. 
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Av hensyn til dette siste og kjønnsbalansen, foreslås det å oppnevne Fretheim. Det vil 
også være flott å få en delegat som er sentralt plassert i en av de kirkelige 
utdanningsinstitusjonene. 
 
 
Forslag til nominasjon av ekstradelegater 
Den norske bør også sende inn forslag på ekstradelegater. Disse kan brukes til å 
balansere de hensyn det ikke var rom for blant de ordinære kandidatene. Disse 
kandidatene må vi argumentere for overfor sentralkomiteen. 
 
Det foreslås at den første ekstradelegaten er en urfolksrepresentant, og at Samisk 
kirkeråd foreslår navn. 
 
Vi vil også foreslå at nåværende medlem av sentralkomiteen, Marianne Brekken, blir 
delegat. Hun er også medlem av Assembly Planning Committee, og det vil være 
nyttig om hennes kompetanse kunne nyttiggjøres som delegat.   
 
Rådgiver 
Den norske kirke kan også oppnevne en rådgiver for delegasjonen. Dette bør være en 
person med særlig økumenisk kompetanse. KV foreslår en «ecumenical officer», og i 
vår sammenheng er dette MKRs generalsekretær. Det foreslås derfor at Berit Hagen 
Agøy blir rådgiver for delegasjonen. 
 
Andre deltakere 
I tillegg til de formelle delegatene og rådgiver, vil det være naturlig at flere fra Den 
norske kirke deltar under generalforsamlingen. Det meste av programmet er åpent 
for alle. Dette kan gjelde rådsledere, nåværende sentralkomitemedlem (om hun ikke 
blir delegat) og andre. 
 
 
 


