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Oppnevning av medlemmer til Kontaktgruppa 
Islamsk Råd Norge - Mellomkirkelig råd (2014-

17) 

 

Sammendrag  

Forrige gang MKR behandlet oppnevninger til kontaktgruppa for Mellomkirkelig råd og 

Islamsk Råd Norge, var i saken MKR 49/11 «Formalisering av Kontaktgruppa med IRN 

og oppnevning av medlemmer». Den gang ble det oppnevnt medlemmer for kun to nye 

år, 2012-13, for at halvparten fra og med 2014 kunne skiftes ut med nye personer, og at 

den andre halvparten kunne fortsette i to nye år (ut 2015) for å sikre nødvendig 

kontinuitet i gruppa. Det ble også slått fast at personer som oppnevnes for en 

fireårsperiode, kan gjenoppnevnes én gang. 

   

I vedtaket fra MKR-49/11 heter det: 

 

«MKR oppnevner for perioden 2012-2013 følgende personer som medlemmer til 

kontaktgruppa mellom MKR og IRN:  
Anne Hege Grung  

Sunniva Gylver  

Hanna Barth Hake  

Olav Dag Hauge  

Knut Kittelsaa  

Line Marie Onsrud  

Jan Opsal  

Mellomkirkelig råds generalsekretær (ex officio)  

Kirkelig Dialogsenters daglig leder (ex officio)  

Vara: Oddbjørn Leirvik  

 

I tillegg oppnevner Norges Kristne Råd to observatører og Kirkens Nødhjelp én observatør til 

kontaktgruppa.» 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

MKR 42/13 
Oslo, 27.-28. november 2013 
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Følgende resonnement ligger bak forslaget til ny oppnevning: 

 

Etter innspill fra IRN er det behov for å redusere antallet MKR-representanter noe. 

Leirvik og Bart Hake foreslås derfor ikke erstattet. Kittelsaa (Trondheim) foreslås 

erstattet av Ivar Flaten, sokneprest i Fjell i Drammen. Opsal (MHS) foreslås erstattet av 

Gerd Marie Ådna (MHS). Onsrud foreslås erstattet av Carsten Schuerhoff, sokneprest i 

Haugerud i Groruddalen i Oslo. Grung (TF) og Gylver (MF) foreslås gjenoppnevnt for to 

nye år.    

 

Forslag til vedtak  

 
Mellomkirkelig råd oppnevner følgende personer til kontaktgruppa for MKR og IRN:  

 

Mellomkirkelig råds generalsekretær (ex officio) (for perioden 2014-2017) 

Kirkelig Dialogsenters daglig leder (ex officio) (for perioden 2014-2017) 

Domprosten i Oslo (ex officio) (for perioden 2014-2017) 

Gerd Marie Ådna (for perioden 2014-2017) 

Ivar Flaten (for perioden 2014-2017) 

Carsten Schuerhoff (for perioden 2014-2017) 

Anne Hege Grung (for perioden 2014-2015) 

Sunniva Gylver (for perioden 2014-2015) 

 
I tillegg oppnevner Norges Kristne Råd to observatører og Kirkens Nødhjelp én observatør til 

kontaktgruppa. 
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