
Protokoll Kirkerådets Arbeidsutvalg 12. januar 2022
Tid: 12. januar 2022 kl 14.00
Sted: F jernmøte

Til stede: Kristin Gunleiksrud Raaum
Karin-Elin Berg
Olav Fykse Tvei t
Rol f Steffensen
Karl Johan Kirkebø

Fra sekretariatet: Ingrid Vad Nilsen
Jan Rune Fagermoen
Øyvind Meling

Sak er
K R-AU 01/ 22 Godk jenn in g av in nk al l in g og sak sl i ste

Vedtak: Innkalling og saksliste godk jent
Enstemmig

K R-AU 0 2/ 22 Oppn evn in g av m edl em m er ti l LH B T – u tval get for
per i oden 20 22-20 23

LHBT-utvalgets mandatperiode gikk ut 31.12.2021. På si tt møte i desember vedtok
Kirkerådet (KR 114/ 21) å forlenge mandatet frem ti l 31.12.2023.
Kirkerådet vedtok i samme sak å gi Kirkerådets AU mandat ti l å oppnevne utvalget.

For sl ag ti l vedtak :
Kirkerådets arbeidsutvalg oppnevner følgende LHBT-utvalg for perioden 01.01.2022-
31.12.2023:

Kristine Sandmæl, leder
Alex Ramstad Døsvik
Linn M aria Kierul f
Kristian Eger Mollestad
Daniel Sk jevik-Aasberg
Karen M arie Ulvestad-Grandahl
Jan Otto M yrseth

Vedtak:
Kirkerådets arbeidsutvalg oppnevner følgende LHBT-utvalg for perioden 01.01.2022-
31.12.2023:

Kristine Sandmæl, leder
Alex Ramstad Døsvik
Linn M aria Kierul f
Kristian Eger Mollestad
Daniel Sk jevik-Aasberg
Karen M arie Ulvestad-Grandahl
Jan Otto M yrseth

Enstemmig



 
KR-AU 03/21 Dirigentskap og komiteledere på Kirkemøtet 
 
I tråd med Kirkemøtets forretningsorden § 3-2 velger Kirkemøtet dirigentskap for 
hvert møte. 
 
Kirkemøtets forretningsorden §5-3 bestemmer at leder og nestleder i den enkelte 
komite velges for en periode på to år. 
 
Det er Kirkerådet som fremmer saken for Kirkemøtet. Kirkerådet får en sak på sitt 
møte i mars med forslag til personer. Etter KR-AUs møte vil Kirkerådets sekretariat 
spørre om folk er villig til å stille til valg. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken drøftet 
 
Vedtak: 
Saken drøftet 
 
KR-AU 04/21 Eventuelt 
Det ble stilt spørsmål ved formalitetene rundt å trekke seg fra Kirkerådets AU og 
AGU i valgperioden. 
 
Administrasjonens vurdering er: 

 Det presiseres at det ikke er snakk om at et kirkerådsmedlem trekker 
seg fra vervet som medlem av Kirkerådet midt i valgperioden. Det aktuelle 
rådsmedlemmet har varslet at hun trekker seg fra to utvalg under Kirkerådet, 
Kirkerådets arbeidsutvalg og Kirkerådets arbeidsgiverutvalg.  
  
Medlemskap i Kirkerådets arbeidsutvalg og Kirkerådets arbeidsgiverutvalg er 
regulert på en annen måte enn medlemskap i Kirkerådet. Forskrift om regler 
for Kirkerådets virksomhet § 8 nr. 1 sier at «Kirkerådet kan velge et 
arbeidsutvalg. Antall medlemmer i arbeidsutvalget avgjøres av Kirkerådet». 
Mandatet for arbeidsgiverutvalget slår tilsvarende fast at 
«Arbeidsgjevarutvalet har 4 medlemmer, valt av og mellom Kyrkjerådet sine 
medlemmer». Valgperioden og mulighet til å fratre fra verv i perioden, er ikke 
nærmere regulert i disse reglene/dette mandatet. Kirkerådet legger derfor til 
grunn at det vil være mulig å fratre slike verv, uten å måtte søke om fritak.  
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