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Supplerende oppnevning av delegat til Kirkenes 
verdensråd generalforsamling og kandidater til ny 
sentralkomite 
 
 

Sammendrag 
 
Supplerende oppnevning av delegat 

Den norske kirke fikk mulighet til å oppnevne to delegater samt å foreslå tilleggs-
delegater for å ivareta representativ balanse på generalforsamlingen i Kirkenes 
verdensråd i september 2022. Til sammen har Den norske kirke fått fire delegater. 
Den ene av disse har måttet trekke seg av private grunner. Den norske kirke har 
derfor fått mulighet til å oppnevne en ny delegat for å ivareta 
urfolksrepresentasjonen.  
 
KVs generalforsamling finner sted i Europa, og samisk representasjon er viktig for 
vertskapsregionen. I samråd med lederne i Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd 
foreslås Kristina Labba, generalsekretær i Samisk kirkeråd, som kandidat.  
 
Kandidater til ny sentralkomite 
KVs generalforsamling skal velge sentralkomite for neste mandatperiode. Nye 
medlemmer av sentralkomiteen velges blant delegatene på generalforsamlingen. Den 
norske kirkes delegater er forespurt om de er villige til å stille som kandidater til ny 
sentralkomite. Ettersom KV krever en balansert sammensetning av kvinner og menn, 
yngre, ordinerte og leke medlemmer samt urfolk og personer med nedsatt 
funksjonsevne, vil endringer i forslag til kandidater ofte forekomme på selve 
generalforsamlingen. Det er derfor ønskelig at Den norske kirke stiller de av 
delegatene som er villige til å være kandidater, til rådighet i valget.  
 
Mellomkirkelig råds vedtak 
På sitt møte 27. januar fattet MKR følgende vedtak i sak MKR 10/22: 
 
Mellomkirkelig råd foreslår følgende for Kirkerådet: 
 

1. Kristina Labba oppnevnes som delegat til KVs generalforsamling.  
 

2. Ingeborg Midttømme og Kjetil Fretheim er Den norske kirkes prioriterte 
kandidater til sentralkomiteen (ikke prioritert rekkefølge). 
 

3. Delegasjonen gis fullmakt til å forhandle om kandidater til sentralkomiteen og 
vurdere alle delegatene i denne sammenheng. 



  
 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Kirkerådet oppnevner Kristina Labba som delegat til KVs generalforsamling.  
 

2. Ingeborg Midttømme og Kjetil Fretheim er Den norske kirkes prioriterte 
kandidater til sentralkomiteen (ikke prioritert rekkefølge). 
 

3. Delegasjonen gis fullmakt til å forhandle om kandidater til sentralkomiteen og 
vurdere alle delegatene i denne sammenheng. 

 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Utgifter til KVs generalforsamling ligger i budsjettet for 2022. Utgifter til en 
eventuell plass i KVs sentralkomite må påregnes. Det er tatt høyde for dette i 
budsjettet. 
 
 
 
 
 
 


