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Oppnevning av delegater til KEKs generalforsamling 
31. mai - 6. juni 2018 i Novi Sad, Serbia 

 

Sammendrag 
 
Den norske kirke vil ha fire delegater på generalforsamlingen til Konferansen av europeiske 
kirker (KEK) i 2018.  
 
På sitt møte 7. februar drøftet MKR/AU kriterier for oppnevningen og mulige navn på 
kandidater til delegasjonen. Dette ble foreslått retningslinjer for å foreslå kandidater: 
 

• MKRs leder  

• Bispemøtet oppnevner en representant – fortrinnsvis biskopen som sitter i 
MKR 

• Ungdom 

• XX 
 
Per i dag sitter Andreas Henriksen Aarflot i KEKs styre (Governing Board). Det er 
ventet at andre nordiske representanter vil gå ut av styret ved generalforsamlingen, og det 
kan derfor være aktuelt å foreslå nominasjon til en ny periode i KEKs styre for å ivareta 
kontinuiteten i den nordiske representasjonen. Andreas Henriksen Aarflot har bidratt med 
mye arbeid, ikke minst i forhold til KEKs nye konstitusjon og bidrar fortsatt med 
rådgivning i arbeidet med regelverket. Han sitter også som KEKs representant i 
eksekutivkomiteen i CCME (Churches Commission for Migrant in Europe). Aarflot vil 
være en ung, lek kandidat.  
 
Som den fjerde representanten ble nestleder i MKR, Harald Hauge, foreslått som 
kandidat på MKR/AU-møtet.  
Sekretariatet ble bedt om å ta med forslagene fra MKR/AU til delegater fra Den norske 
kirke til KEKs generalforsamling i den videre behandling av saken.  
 
Sekretariatet vil foreslå en kandidat til, Ingvill Thorson Plesner.   
 
Thorson Plesner er seniorforsker på Norsk senter for menneskerettigheter. Hennes 
spesialområder dekker blant annet minoritetsrettigheter og diskrimineringsvern, herunder 
nasjonale minoriteter og religions- og livssynsminoriteter. Dette er en kompetanse som 
delegasjonen vil være veldig godt tjent med ut fra de saker som står på generalforsam-
lingens dagsorden. Hun har tidligere representert MKR i en arbeidsgruppe i KEKs Church 
and Society-kommisjon og har særlig jobbet med hvordan kirkene engasjerer seg i 
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menneskerettighetsspørsmål. På følgende lenke kan dere lese mer om henne: 
https://www.jus.uio.no/smr/personer/vit/ingvillp/  
 
Når vi setter sammen delegasjoner prøver vi å sikre en balanse i kjønn, lek/ordinert, og at 
ulik fagkompetanse og miljøer er representert. Kjønnsbalansen denne gangen vil avhenge 
av hvilken kandidat Bispemøtet foreslår.  
 

 

Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet følgende kandidater til oppnevning av Den 
norske kirkes delegasjon til KEKs generalforsamling i 2018:  
 

1. MKRs leder Kristine Sandmæl (kvinne, ordinert) 
2. Bispemøtets representant (?, ordinert) 
3. Andreas Henriksen Aarflot (mann, lek, ung) 
4. Alternativer: 

Harald Hauge (mann, ordinert) 
Ingvill Thorson Plesner (kvinne, lek) 

 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Invitasjon til generalforsamlingen foreligger ennå ikke, men KEK har informert kirkene om 
antall delegater. På grunn av tidspunktene for rådsmøtene i høst, er det derfor ønskelig å 
foreta oppnevning tidlig. Invitasjon og informasjon om generalforsamlingen er forventet 
utsendt våren 2017.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Utgifter til deltakelse for Den norske kirkes delegasjon på KEKs generalforsamling 
budsjetteres for 2018. Utgifter til nordisk-baltisk forberedelsesmøte for delegatene må også 
påregnes. Det er ventet at KEK vil be om økonomiske støtte til selve arrangementet.  
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