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Oppnevning av eksternt medlem av Finansutvalget 
 
 

Sammendrag 
 

Kirkerådet behandlet på desember-møtet ny investeringsstrategi for Den norske 
kirkes kapital, jf KR 110/21. Kirkerådet vedtok samtidig opprettelse av et rådgivende 
finansutvalg som skal bistå til at kapitalforvaltningen er forsvarlig ivaretatt og ihht 
fastsatte retningslinjer og strategi. Mandatet gir Kirkerådet adgang til å oppnevne 
eksternt medlem til utvalget.   
 
 

Forslag til vedtak 
 

Som eksternt medlem av Finansutvalget oppnevner Kirkerådet professor Dr Oecon 
NHH Ola Honningdal Grytten.   
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 

I forbindelse med arbeidet med ny investeringsstrategi gjorde Kirkerådet i sak KR 
110/21 vedtak om opprettelse av et rådgivende finansutvalg.  
 
Flertallet i utvalget er sammensatt av personer fra Kirkerådet hvorav minst ett av 
medlemmene skal være folkevalgt fra Kirkerådet. 
 
Kirkerådet utpekte på desember-møtet (KR 110/21) Karl Johan Kirkebø til medlem 
av utvalget.  
 
Kirkerådet har videre adgang til å utpeke et eksternt medlem om man finner dette 
formålstjenlig.  
 
Valgt investeringsrådgiver er medlem, uten stemmerett. 



  
 
Finansutvalget skal følge opp at porteføljen er i henhold til strategi, og årlig drøfte 
strategi og retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. Utvalget skal årlig 
avgi rapport til Kirkerådet.   
 
For finansutvalgets mandat og utfyllende opplysninger om investeringsstrategien og 
tilhørende retningslinjer viser vi til dokumenter Kirkerådet tidligere har behandlet: 
 
 KR 110/21 Ny investeringsstrategi for Den norske kirkes kapital 
 KR   11/22 Retningslinjer for samfunnsansvarlig finansforvaltning  
 
 
KANDIDATPRESENTASJON 

 
Ola Honningdal Grytten (født 1964) er professor i økonomisk historie ved Institutt 
for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hans hovedområder er 
makroøkonomisk historie, finansiell historie, historisk entreprenørskap og 
arbeidsmarkedshistorie.   
 
Ola Honningdal Grytten er professor II ved Hauge School of Management (NLA). 
Han var i perioden 2001-2010 spesialrådgiver for Norges Bank, og igjen fra 2017. 
Grytten var i perioden 2012-2018 professor II ved NTNU Ålesund. Han har vært 
medlem av beredskapsgruppen for Sveriges Riksbank.  
 
I august 2021 ble Grytten utnevnt til leder av ekspertutvalget som skal vurdere 
grunnlaget for å sammenligne næringsinntekter i jordbruket med lønn for 
arbeidstakerne. Utvalget skal levere sin innstilling som NOU innen 1.7.2022. 
 
Ola Honningdal Grytten har sagt seg villig til å være medlem av Den norske kirkes 
finansutvalg.   
 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 

Opprettelse av finansutvalg er knyttet til KR 110/21 om ny investeringsstrategi. Det 
ble for KR 110/21 informert om at det blir noen mindre kostnader knyttet til driften 
av utvalget.  
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