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Saksdokumenter:  

Ingen 

Valg av nestleder i MKR  

Sammendrag  

Mellomkirkelig råd skal ifølge § 6 i sine statutter selv velger nestleder for en periode på 

to år. Det skal velges nestleder for perioden 2014 til KM 2016.  

 

Nestleder er også ett av medlemmene i MKR/AU.  

 

Nestlederen er vararepresentant for MKRs leder som møter fast i Kirkerådet med tale- og 

forslagsrett. Nestleder er også p.t. vara for MKRs leder i Kirkens Nødhjelps 

representantskap og Sjømannskirkens generalforsamling.  

 

Da Kjetil Aano ifølge valgreglene ikke kan gjenvelges som leder på KM 2014 fordi han 

opphørte å være ex-officio-medlem innenfor sin valgperiode (på to år), og man derfor 

ikke vet sikkert hvem som blir leder de neste to årene, fattet MKR/AU følgende vedtak i 

sak MKR/AU 10/14, pkt. 1: 

 

«MKR/AU foreslår for MKR på februarmøtet å velge Kristine Sandmæl som 

nestleder fram t.o.m. Kirkemøtet i april. MKR/AU foreslår at rådet velger nestleder 

for resten av perioden etter at man ser hvem Kirkemøtet velger som leder». 

 

Etter AU-møtet har valgkomiteen for Kirkemøtet fremmet ett forslag til leder av MKR, 

nemlig biskop Erling Pettersen.  

 

Det legges derfor fram tre alternative forslag til valgprosess for MKR for valg av 

nestleder til MKR: 

 

1) MKR/AUs forslag. Tanken her var at MKRs representanter som er til stede på 

KM, møtes og fremmer forslag til valg av nestleder. Dette sendes så til de andre 

medlemmene i MKR for uttalelse og evt. avstemning.  

 

2) MKR/AU velger nestleder på februar-møtet for perioden fram til neste MKR-

møte. Da kan alle medlemmene i MKR delta i den videre valgprosessen på møtet i 

september. 
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3) Man går ut ifra at Erling Pettersen blir valgt på Kirkemøtet og velger derfor 

nestleder for resten av perioden (til KM 2016).    

 

Kristine Sandmæl har sagt seg villig til å være kandidat som nestleder uansett hvilket 

alternativ MKR velger. Men det er selvfølgelig også på MKR-møtet mulig å foreslå andre 

kandidater til nestleder. I så fall bør vedkommende ha blitt spurt på forhånd og sagt seg 

villig til å stille til valg.  

 

Forslag til vedtak  

MKR velger xx til nestleder i Mellomkirkelig råd for perioden xx.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


