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Valg og oppnevninger til KM 2020 
  

 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2020 skal foreta følgende valg og oppnevninger: 
 
  - Valg av dirigentskap for møtet 
  - Valg av tellekorps 
  - Valg av protokollkomite for perioden 2020 - 2023 
  - Valg av valgkomite for perioden 2020 – 2023 
  - Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer for perioden  
  - Valg av komiteledere og nestledere for 2 år 
  - Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder 
  - Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder 
  - Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder 
  - Valg av Den norske kirkes klagenemnd 
  - Valg av De norske kirkes kontrollutvalg 
   
Det er en egen nominasjonskomite som forbereder valg til Kirkerådet, 
Mellomkirkelig råd, Den norske kirkes klagenemnd og Den norske kirkes 
kontrollutvalg. Samiske kirkelig valgmøte fremmer forslag til Samisk kirkeråd, de 
øvrige valg forberedes av Kirkerådet. 
 
De navnene som står i rødt er spurt, men har pr dato ikke svart. 
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
 

Kirkerådet vedtar å legge de foreslåtte valgene med de nødvendige 
endringer/suppleringer frem for Kirkemøtet 2020. 
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Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Kirkemøtet 2020 skal foreta følgende valg og oppnevninger: 
 
  - Valg av dirigentskap for møtet 
  - Valg av tellekorps 
  - Valg av protokollkomite for perioden 2020 - 2023 
  - Valg av valgkomite for perioden 2020 - 2023 
  - Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 
  - Valg av komiteledere og nestledere for 2 år 
  - Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder 
  - Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder 
  - Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder 

- Valg av Den norske kirkes klagenemnd 
  - Valg av De norske kirkes kontrollutvalg 

 
 
Valg av Kirkerådet og Mellomkirkelig råd med rådsledere, valg av Den norske kirke 
klagenemnd og kontrollutvalg forberedes av en egen nominasjonskomité. Samisk 
kirkeråd er forberedt av Samisk kirkelig valgmøte i juli 2019.  Til de øvrige valg er det 
Kirkerådet som fremmer kandidatforslag. Under Kirkemøtet er det en egen 
valgkomité som forbereder valgene. 
Alle foreslåtte kandidater er forespurt, og gitt tilbakemelding om at de er villige til å 
ta imot vervet. Der vi ikke har fått svar enda er navnet i rødt.  
 
De forskjellige listene er forkortet med: 
Åpen folkekirke - ÅF  
Nominasjonskomiteens liste: NL 
Bønnelisten: BL 
 
1. Forslag dirigentskap 2020 
 
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     Personlig vara 
Lill Tone Grahl-Jacobsen, Tunsb. ÅF Rolf Steffensen, Sør-Hål. Prest 
Kai Steffen Østensen, Agd-Telem. ÅF Ole Jacob Flæten, Borg, ÅF 
Iselin Vistekleiven, Hamar, NL  Hanne Braathen, Nord-Hål. BL 
 

     
2. Forslag tellekorps 
 
Det skal oppnevnes et tellekorps bestående av 5 representanter fra sekretariatet 
(forr.ord § 3-4). 
  
Øyvind Meling, leder  
Ole Inge Bekkelund  
Siv Birkeland  
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Risten Turi Aleksandersen  
Berit Hagen Agøy 
 
 
3. 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. Det var tre av komiteene som ingen prester 
hadde som førstevalg og det samme med to komiteer for kirkelig lek tilsatt. Fem av 11 
lek kirkelig tilsatt ønsker komité B og 7 av 11 prester har komité D som 
førsteprioritet. 
 
Der hvor vara møter, er vedkommende plassert i henhold til det faste medlems 
ønsker. Forslag til komitesammensetning ligger som vedlegg.  
 
 
4. Forslag komiteledere og nestledere for 2 år 
 

Komité Leder Nestleder 
A Berg, Karin Elin, Borg, ÅF Baartvedt, Nora, Bjørgvin, ÅF (Ung) 
B Thor Magne Seland, Stavanger, ÅF Gulbrandsen, Jon Henrik, Nidaros, prest 
C Skjelbred, Brit, Nidaros, NL Hedberg, Jo, Tunsberg, BL 
D Hegstad, Harald, Oslo, NL Knutsen, Tove Karoline, N-H, ÅF 
E Myklebust, Olav, Møre, ÅF Solstrøm, Kurt, S-H, Samisk 
F Alstad, Gunhild Tomter, Hamar, ÅF Pedersen, Arild Kvernmo, Nidaros, ÅF 

   
 
 

5. Forslag valgkomite 2020-2023 
 
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.  
 
Medlem Varamedlem 

Fylling, Astrid, Bjørgvin, lek krk  Pedersen, Per Gunnar, A-T, lek krk 

Gjeset, Agnes Sofie, Nidaros, ÅF Jakobsen, Hanne, S-H, NL 

Milje, Dag Tormod, Stavanger, prest Lillebø, Anne Anita, Oslo, prest 

Nordkvelde, Heidi, Tunsberg, ÅF, Ung Eriksen, Helene L. Borg, ÅF, Ung 

Rabbevåg, Frode, Møre, NL Nyhus, Inger M. Kragh, Hamar, NL 

 
 

 
6. Forslag protokollkomite 2020 - 2023 
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I henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 3-5 skal det i første møte i perioden 
blant Kirkemøtets medlemmer velges tre medlemmer med varaer til 
protokollkomiteen.  Protokollkomiteen velges for fire år. 
 
Protokollkomiteen skal: 
 

1. Se til at ingen vedtak lider av innholdsmessige feil. 
 

2. Se til at alle vedtak er truffet i samsvar med forretningsordenens 
bestemmelser og at også andre saksbehandlingsregler er fulgt, slik at 
vedtakene ikke lider av tilblivelsesfeil. 

 
3. Etter alle plenumssesjoner hvor det er fattet vedtak, gjennomgå og signere 

vedtakene. 
 

4. Ved Kirkemøtets avslutning foreta en samlet gjennomgang av Kirkemøtets 
vedtaksprotokoll og eventuelt godkjenne den i henhold til Kirkemøtets 
forretningsorden, jf. §1-7. 

 
På et tidlig tidspunkt under Kirkemøtet drøfter protokollkomiteen, referentene og 
Kirkemøtets sekretariat de praktiske rutinene for arbeidet. 
 
I lys av mandatet kan ingen av medlemmene samtidig være medlemmer av noen av 
de sentralkirkelige rådene. De foreslåtte kandidater er ikke nominert til noen av 
rådene. 
 

 
Medlem Varamedlem 

Heskestad, Liv Heidrun S. Stavanger, NL Landmark, Kjersti Jåvold, Oslo, ÅF 

Mikkelsen, Arild Tunsberg, ÅF Miljeteig, Odny Irene, Bjørgvin, ÅF 

Rønning, Trond, Hamar, BL Sølvfæstersen, Oddgeir N-H, NL 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


