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Valg av medlemmer og varamedlemmer til Den 
norske kirkes klagenemnd 

 

 
Saksorientering 
 
I prop. 55 L (2015-2016) foreslo Regjeringen ved Kulturdepartementet endringer i 
kirkeloven § 27 som la til rette for at Kirkemøtet selv kunne oppnevne en nemnd for 
behandling av enkelte saker. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2017. 
 
Kirkemøtet vedtok i 2016 regler for Den norske kirkes klagenemnd med hjemmel i 
kirkeloven §27 (KM 07/16) for behandling av klager mv. i de saker som reglene tilsier. 
Om nemndas valg og sammensetning heter det der: 
 

I det første møtet i sin valgperiode velger Kirkemøtet medlemmer og 
varamedlemmer til Den norske kirkes klagenemnd (heretter klagenemnda). 
Medlemmene velges for hele valgperioden.  

 
Medlemskap i Den norske kirke er et vilkår for å være medlem eller varamedlem 

av klagenemnda.  
 
Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant 

medlemmene skal det være minst to personer av hvert kjønn og tilsvarende for 
varamedlemmene. 
 

Klagenemnda består av følgende medlemmer: 
 

- En leder som er eller har vært dommer i de alminnelige domstoler eller i 
Arbeidsretten 

- Ett medlem som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap 
- Ett medlem som har teologisk doktorgrad 
- Ett medlem som er prest og har særlig kompetanse i kirkerett 
- Ett øvrig medlem 

 
Kirkemøtet velger leder av klagenemnda. Klagenemnda velger selv sin nestleder. 
 
Utelukket fra å bli valgt inn i klagenemnda er biskoper, medlemmer av Kirkerådet  

og de øvrige sentralkirkelige råd, ansatte i den sentralkirkelige administrasjon samt 
ansatte i bispedømmeadministrasjonene. 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkemøtet KM 02.6/17 

Trondheim, 25.-31. januar 2017 

 



  

 
 
Kirkerådet ba i sitt møte i oktober 2016 Kirkemøtets valgkomité om å fremme 
kandidater til klagenemnda på bakgrunn av innhentede forslag fra 
bispedømmerådene. I fremtiden er det lagt til grunn at denne funksjonen vil ivaretas 
av Kirkemøtets nominasjonskomité, som forbereder valg til blant annet de 
sentralkirkelige råd, og velges av det siste kirkemøte i valgperioden. 
 
Siden Kirkemøtet i 2017 er det første etter at reglene for klagenemnda trer i kraft, og 
nemndas funksjonsperiode følger Kirkemøtets valgperiode, vil medlemmene i 
klagenemnda velges for en treårsperiode, frem til Kirkemøtet i 2020.  
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Valgkomitéen anbefaler Kirkemøtet å velge følgende medlemmer til Den norske kirkes 
klagenemnd: 
 
 
Medlem    Varamedlem 
 
En leder som er eller har vært dommer i de alminnelige domstoler eller i Arbeidsretten 
 
Tore Lindseth   Svein Åril 
 
 
Ett medlem som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap 

 
Thom Magne Rafoss  Ruth-Line Meyer Walle-Hansen 
 
 
Ett medlem som har teologisk doktorgrad 
 
Hilde Brekke Møller  Egil Morland 
 
 
Ett medlem som er prest og har særlig kompetanse i kirkerett 
 
John Egil Rø    Erik Haualand 
 
 
Ett øvrig medlem 

 
Inger Kari Søyland   Solveig K. Bratseth 
  



  

 
Presentasjon av kandidater 
 

 

 

Medlem Varamedlem 

Dommer, leder av nemnda 
Tore Lindseth, Arendal 
f. 1945 
Tidligere norsk og internasjonal 
dommer, sorenskriver og assisterende 
fylkesmann 

 
Svein Åril, Arendal 
f. 1946 
Tidligere dommerfullmektig, advokat og 
fylkesmann i Aust-Agder 

Jurist 
Thom Magne Rafoss, Oslo 
f. 1951 
Jurist og avdelingsdirektør i avdeling for 
tru, livssyn og kulturvern (tidl.: 
kirkeavdelingen) i Kulturdepartementet 

 
Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, Bærum 
f. 1961 
Seksjonsleder juridiske spørsmål i 
Utdanningsforbundet 

Med teologisk doktorgrad 
Hilde Brekke Møller, Oslo 
Født 1977 
PhD, studiesjef ved Det teologiske 
menighetsfakultet 

 
Egil Morland, Fjell 
Født 1950 
PhD, førsteamanuensis ved NLA, tidl. 
medlem av Kirkerådet 

Prest 
John Egil Rø, Oslo 
f. 1958 
Sokneprest i Ullern menighet, tidl. 
stiftsdirektør, timelærer i kirkerett på 
Det teologiske menighetsfakultet 

 
Erik Haualand, Øvre Eiker 
f. 1953 
prost i Eiker, Tunsberg bispedømme 

Øvrig medlem 
Inger Kari Søyland, Rennesøy 
f. 1961 
Assisterende generalsekretær i NMS, 
tidl. leder i Stavanger bispedømmeråd 

 
Solveig K. Bratseth, Trondheim 
f. 1958 
Nestleder i Sykepleierforbundet, tidl. 
medlem i Nidaros bispedømmeråd 
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