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Oppnevning av delegasjonsleder til LVFs 
generalforsamling 2023 
 
 

Sammendrag 
 
Kirkerådet skal etter anbefaling fra Mellomkirkelig råd, oppnevne leder for Den norske 
kirkes delegasjon til Det lutherske verdensforbunds (LVF) generalforsamling i 2023. 
 
Kirkerådet skal også foreslå kandidater fra Den norske kirke til LVFs råd. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
1. Kirkerådet oppnevner Kristine Sandmæl som leder av Den norske kirkes delegasjon 

til Det lutherske verdensforbunds generalforsamling i 2023. 
 
2. Kirkerådet foreslår følgende kandidater til rådet i Det lutherske verdensforbund, i 

prioritert rekkefølge: Kristine Sandmæl og Nora Antonsen 

 
Delegasjonen gis fullmakt til å vurdere alle delegatene som kandidater til rådet, 
dersom dette skulle vise seg nødvendig under generalforsamlingen. 

 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Delegasjonsleder 
Kirkerådet skal, etter anbefaling fra Mellomkirkelig råd, oppnevne leder for Den norske 
kirkes delegasjon til Det lutherske verdensforbunds generalforsamling i 2023. 
 
Mellomkirkelig råd behandlet denne saken på sitt møte 13. oktober og fattet følgende vedtak 
i MKR-sak 28/22: 

 



  
MKR foreslår for Kirkerådet å oppnevne MKRs leder, Kristine Sandmæl, som leder for 
delegasjonen til generalforsamlingen. 

 
 
Kandidater til LVFs råd 
Innen 30. november vil LVF ha forslag fra medlemskirkene om mulige kandidater til rådet i 
LVF. Rådet er LVFs øverste organ mellom generalforsamlingene og møtes til et årlig møte i 
om lag en uke. Den norske kirke har vanligvis én plass i rådet.  
 
LVF forventer at medlemskirkene i Norden samordner seg og legger fram et felles forslag fra 
den nordiske regionen. En slik samordning vil først kunne skje på et møte i Sverige i slutten 
av januar. Det er derfor uheldig at kirkene bes om å melde inn kandidatforslag til LVF 
allerede innen 30. november. Men dette må forstås slik at det senere er mulig å justere 
innmeldte forslag. Innenfor den nordiske regionen må de samlede kandidater ivareta 
prinsippet om 40-40-20 med tanke på kjønns- og ungdomsrepresentasjon. Det må også 
være en balanse mellom lek og ordinert. 
 
Det er Kirkerådet som formelt foreslår rådskandidaten(e) fra Den norske kirke, etter forslag 
fra Mellomkirkelig råd.  Delegatene er: 
 
1. Kristine Sandmæl, Mellomkirkelig råds leder  
2. Kristin Gunleiksrud Raaum, Kirkerådets leder  
3. Olav Fykse Tveit, preses  
4. Nora Antonsen, ungdom  
5. Are Markku Tjihkkom, samisk representant (har meldt forfall og ny oppnevning vil bli 

foretatt)   
6. Tron Fagermoen, leder av Teologisk nemnd   
 
Alle delegater er forespurt om de er aktuelle som kandidater til rådet, og Kristine Sandmæl, 
Kristin Gunleiksrud Raaum, Nora Antonsen og Tron Fagermoen har sagt seg villige til å bli 
vurdert. 
 
Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg har (etter fullmakt fra rådet) vurdert kandidatene og 
anbefaler Kirkerådet å foreslå, i prioritert rekkefølge, Kristine Sandmæl og Nora Antonsen 
(MKR/AU-sak 13/22). Disse meldes inn til LVF innen fristen, ut fra en forståelse om at dette 
er mulig å endre etter Kirkerådets behandling. 
 
Delegasjonen trenger en fullmakt til å håndtere valget under generalforsamlingen og være 
åpne for at alle delegatene kan vurderes, dersom det skulle bli aktuelt.  

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Utgiftene til deltakelse på generalforsamlingen og i rådet er innarbeidet i Kirkerådets 
budsjettforslag for 2023. 

 
 
 
 
 


