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Rapportering fra rådene 
Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. De sentralkirkelige råd har tilnærmet seg utfordringene i 
visjonen på følgende måte i 2007: 
 

1. TROSOPPLÆRING  
Tildelingsbrevets resultatmål 2.2.:  
Utvikle kirkens trosopplæring og støtte det miljøskapende og forebyggende arbeidet blant barn og unge. 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
Arbeidet på feltet er preget av stadig større innflytelse fra Trosopplæringens forsøksarbeid. 
Arbeid knyttet til kirke-skole/barnehage arbeid har tatt relativt mye arbeidskapasitet dette året pga mange endringer i skolesektoren som følge av bla 
Kunnskapsløftet, formålsparagrafarbeidet, oppfølging av dommen fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og endringer i barnehageloven.  
Voksenundervisningen har de siste årene lidd under ressursmangel. Ikke desto mindre er det stadig behov for å utvikle konsept for nettopp denne 
opplæringen. Arbeidet i Nordisk kirkelig studieråds norske komité og i Kontaktforum for kateketikk forsøker å inspirere til slik utvikling. I kjølvannet av de 
ulike reformene kirken nå står midt oppe i, vil avhengigheten av frivillige stadig være påtrengende. En styrking av dette feltet bør derfor være en prioritert 
oppgave. 
Mål for feltet:  Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
1) Bevisstgjort og utrustet menighetene til økt satsing på 
konfirmasjon  

Dette er et langsiktig arbeid, som nå ser ut til å ha gitt forsiktige resulter i form av bedre 
tilbud og en liten økning i konfirmasjonsprosenten. Rådgiverne på bispedømmekontorene 
er gode pådrivere i dette arbeidet. Den sterke fokuseringen på trosopplæring generelt, har 
selvfølgelig også innflytelse på denne satsningen. 

2) Kirke-skole/barnehage 
Fulgt opp arbeidet i forbindelse med ny formålsparagraf 
for barnehage og skole og den ventede dommen fra Den 
europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 
vedrørende KRL-faget. 

Feltet har fått mye fokus gjennom året knyttet til arbeidet med nytt formål for barnehagen 
og opplæringen. KR har i samarbeid med IKO Kirkelig pedagogisk senter vært en aktiv 
medspiller i prosessen fram mot NOU 2007:6 Formål for framtida og har avgitt høring i 
saken. 
I kjølvannet av dommen fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, fulgte debatten 
om skolegudstjenester.  

3) Utviklet voksenundervisning med mangfold Feltet har kommet i skyggen av annet arbeid dette året. Til tross for at det er viktig 
område. Det er beklagelig at vi ikke har ressurser til å styrke satsingen her. 

4) Påbegynt utarbeidelse av plan for trosopplæring.  Ansvaret for dette arbeidet ligger hos Styringsgruppen for Trosopplæringsreformen. 
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Seksjon for kirke og samfunn er med i arbeidet med planutviklingen. Planarbeidet tar 
utgangspunkt i erfaringsmaterialet fra forsøksmenighetene og de muligheter 
rapporteringsverktøyet gir til innsamling av erfaringer og prosesser. 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) Produsert heftet ”Konfirmant 2008” 
 
 
 
 
 
Vært medarrangør av nordisk konfirmantkonferanse sept 07 

Konfirmant 2008 ble produsert i samarbeid med alle bispedømmene og Kirkens Nødhjelp. 
Dette er 5. gangen KR koordinerer dette samarbeidsprosjektet med informasjon fra Den 
norske kirke om konfirmasjon. Hvert bispedømme har 3 sider til disposisjon og KN har 2 
sider. Det ble trykket i 66.000 eksemplarer og sendt til alle født i 1993 etter 
Folkeregisterets adresselister foruten menighetskontorene og aktuelle kirkelig tilsatte. 
Tilbakemeldingene fra bispedømmene har så langt vært positive. 
 
19.- 21. september arrangerte Kateketforeningen og KR nordisk 
konfirmantlederkonferanse med vel 60 deltagere på Sjusjøen. Etter 3 årlige konferanser 
ble det bestemt å avholde tilsvarende konferanser hvert annet år. 

2) Arbeidet gjennom adhoch grupper og nettverksbygging og 
samtidig bidratt til utvikling av materiell på feltet. Utviklet tiltak 
for å heve kompetansen på feltet kirke-skole/ barnehage 
samarbeid blant kirkelig tilsatte og bidratt med informasjon bla 
ved hjelp av KRs nettside, kirken.no 

KR har stått i nær kontakt med ulike institusjoner og fagmiljøer i dette arbeidet. 
Ressursdokumentet ”Utfordring og muligheter” er sendt til alle bispedømmekontorene. 
Det samme gjelder materiell i forbindelse med debatten rundt skolegudstjenester. 
For øvrig avventer en Stortingsvedtak både i formålssaken og i saken knyttet til endringer 
i KRL-faget som følge av Strasbourg-dommen.  

3) Vært medarrangør av Nordisk Kirkelig Studieråds nordiske 
konferanse ”Tilbake i tjeneste” i Trondheim okt 07 
 
Ferdigstille materiell til studiegrupper knyttet til bruk av 
skjønnlitteratur 

Den planlagte konferansen ble avlyst til fordel for en konferanse i Norge 08/09 med 
erfaringer fra Trosopplæringsreformen. Nordisk kirkelig studieråd flyttet 2007-
konferansen til Filmfestivalen i Gøteborg 08. Norge deltar med både innledere og 
deltagere på denne. 
KR var deltagere på en konsultasjon om voksenundervisning 28.-29.september 07 i regi 
av Porvoo Contact Group. 
 
Arbeidet har tatt unødvendig lang tid i påvente av ressursmateriell fra teologisk hold. 
Dette arbeidet er nå påbegynt og lovet ferdig i første kvartal 08. Dermed skulle hele 
materialet være klart for utlegging på nett før sommeren 08. 
 

4) Planen har blitt utarbeidet i et samarbeid mellom seksjon for 
kirke og samfunn og trosopplæringssekretariatet. 

Arbeidet med ny plan for trosopplæringen har kommet godt i gang. Vårens kompetanse-
nettverkskonferanse hadde planarbeid som tema. Og det er arrangert møter f eks med alle 
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som arbeider med planer/reformer i KRs sekretariat, bispedømmerådgivere på feltet og 
andre med tanke på koordinering og for å få innspill til den videre prosessen. 

III. Behov for eventuelle endringer av Kirkerådets tiltak, planer og strategier og videre planer for feltet. 

2008 Feltet kirke-skole/barnehage bør flyttes til kap 8 Kirke og samfunn. Det er viktig at også KRs planer gjennomsyres av forståelsen for at 
samarbeid kirke-skole/ barnehage er noe annet enn trosopplæring. 

 

2. GUDSTJENESTELIV 
Tildelingsbrevets resultatmål 2.1. 
Gjennomføre Kirkemøtets vedtak og ivareta felleskirkelige oppgaver for øvrig. 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
Arbeidet følger i all hovedsak oppsatt framdriftsplan. Det arbeides fortsatt etter målsetningen om at både liturgitekster, ny salmebok, tekstbok og rubrikker 
skal behandles på Kirkemøtet i 2009. Like viktig som reformens tekster er reformens ”handlingsdel”; hvordan grunntanker og holdninger for gudstjenestelivet 
er bygget opp. I fremtidige høringer vil også prøving av den nye gudstjenesten være like viktig som høring av innholdet i gudstjenesten. 
 
Nemnd for gudstjenesteliv har vært ledet av Finn Wagle og har koordinert et stort arbeid i 5 underutvalg slik at ca. 60 personer har vært involvert i 
utredninger og drøftelser gjennom året. All oppmerksomhet har vært rettet mot å arbeide ferdig tekster og veiledninger slik at Kirkerådet kan få saken til 
behandling på møtet i februar 2008. I løpet av 2007 har alle underutvalgene med unntak av Salmebokutvalget (underutvalg 5) avsluttet sitt arbeid og levert 
sine innstillinger. Salmeutvalget følger sin plan frem til avsluttende møte i mars 2008. 
 
Forberedelser til implementering av gudstjenestereformen er i perioden gitt lite oppmerksomhet. Målsetningene om å utvikle en egen kommunikasjonsplan 
samt starte et systematisk arbeid med å forberede menighetene er ikke påbegynt. 
 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål på delmål 

 
1) Gjennomført vedtatt reform av kirkens 
gudstjenesteliv 
- samlet og vurdert alle utprøvinger, erfaringer og 
innspill fra menighetene 

Utført av NFG 

2) Videreført arbeidet med å utvikle ny salmebok for Utført av NFGs underutval 5. I løpet av året er det også etablert en egen Koralbokkomité, 
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Den norske kirke som er kommet godt i gang. 
3) Utviklet ny tekstbok for Den norske kirke Et forslag foreligger til behandling i NFG. Forslaget er sendt til en ekstra 

gjennomarbeiding i de teologiske fakultetene. Forslag behandles videre av NFG våren 
2008. 

4) Videreført arbeidet med nye liturgiske bøker Utført, forberedelser til anskaffelsesprosess pågår og det siktes mot å etablere avtaler med 
et forlag våren 2008. 

5) Gjort reformen kjent blant kirkens medlemmer og gitt 
alle mulighet til å påvirke arbeidet. Det utvikles en 
overordnet kommunikasjonsplan for reformen 

Gjennomført kun i begrenset grad bl a grunnet vakanse i stillingen som nettjournalist i 
Kirkerådet. På salmebokområdet er det likevel gjort kjent behov som har ført til et 
overveldende stort materiale, både av innsendte salmer, oversettelser av et utvalg 
utenlandske tekster og nye melodier. 

6) Forberedt menighetene på mottagelse av reform av 
kirkens gudstjenesteliv 

Ikke gjennomført 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering. 
1) Reformprosessen ført fram etter oppsatt framdrifts- og 
møteplan 
- Nemnd for Gudstjenesteliv klargjort nødvendige dokumenter til 
behandling i Kirkerådet 
- Underutvalgene blitt gitt nødvendig sekretærstøtte og ressurser 
til gjennomføring av planlagte tiltak 
- Alle underutvalg ferdigstilt og oversendt endelig materiale til 
Nemnd for Gudstjenesteliv  
- Alt materiale fra utprøvinger og evalueringer i menighetene 
samlet i underutvalgene 
- Underutvalgene vurdert alle utprøvinger og innspill, utarbeidet 
høringsdokumenter og levert endelig materiale til Nemnd for 
gudstjenesteliv, NFG. 
 

I stor grad gjennomført 
 
Tekster, veiledninger og alminnelige bestemmelser er ikke ferdigstilt, men NFG har 
mottatt fra underutvalgene utkast som bearbeides ferdig våren 08. 
Hvert utvalg har hatt egen sekretær. I tillegg har en rekke personer vært frikjøpt for å 
skrive/utvikle konkret tekstmateriale. 
Gjennomført, bortsett fra salmeutvalget som skal levere sitt utkast til NFG våren 08. 
 
Gjennomført 
 
Gjennomført 

2) Utvikling av ny salmebok i to bind fortsatt etter oppsatt plan. 
Det økumeniske samarbeidet videreført.  

Gjennomført 

3) Utarbeidelse av ny tekstbok videreført i henhold til vedtak i 
kirkerådet (29/06) 

Gjennomført 

4) Utarbeidelse av nye liturgiske bøker videreført i henhold til 
oppsatt plan 

Innhold og bok-struktur begynner å ta form, men valg av bokformater, digitale medium, 
design og utprøvinger av tekstformater utstår til valg av forlag er gjort. 
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Et stort arbeid gjenstår ved utforming av bønner, utvikling av ordinariemusikk og 
utvikling av spillebok for organister og kantorer. 

5) Kommunikasjon: 
- involvert menigheter i arbeidet med å foreslå salmer til ny Norsk 
salmebok 
- engasjert menighetsråd og gudstjenesteutvalg 
- styrket kommunikasjonen gjennom en tydelig visuell profil 
- utviklet og implementert hensiktsmessig kommunikasjonsplan 
- gjennomført tiltak for å styrke kommunikasjon med kirkens 
medlemmer ihht egen kommunikasjonsplan for 
gudstjenestereformen 

 
Utført 
 
Gjennomført kun i begrenset grad 
Dette er ikke gjennomført  
Ikke gjennomført 
Reformen er kommunisert gjennom nettsider, Kirkeaktuelt og annen medieomtale.  

6) Utarbeidet en felles strategi for implementering av Reform av 
kirkens gudstjenesteliv, Plan for kirkemusikk, ny Plan for diakoni 
og Plan for trosopplæring. 

Arbeid er påbegynt, men ikke ferdigstilt 

 

3. UNG I KIRKEN 
Tildelingsbrevets resultatmål 2.2 
Utvikle kirkens trosopplæring og støtte det miljøskapende og forebyggendet arbeid blant barn og unge. 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
Satsningen på Ung i kirken har i hovedsak blitt fulgt opp på en god måte også i 2007. På grunn av delt stilling med diakonirådgiver første halvår 
måtte enkelte områder nedprioriteres noe. Fra sommeren ble det ansatt ungdomsrådgiver i full stilling,, men på grunn av farspermisjon kom ikke 
denne fullt ut i funksjon før ved årsskiftet. Det skjer  mye på mange områder i ungdomsarbeidet i og i tilknytning til Den norske kirke, samtidig 
som det er et felt med vesentlig større potensiale gjennom målrettet satsning.  
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Styrket arbeidet i forhold til gruppen 18-30 år Samarbeidsprosjektet med Menighetsfakultetet har gått gjennom hele året, og vil 

sluttføres frem mot UKM og KM08. Prosjektet er lokalt forankret i ressursgrupper i Nord-
Hålogaland, Stavanger og Oslo bispedømmer. Innspill og erfaringer derfra vil utgjøre et 
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viktig materiale for arbeidet.  
2) Videreutviklet nettverk og styrket samarbeidet med 
organisasjoner/institusjoner som driver ungdomsarbeid 
innen Den norske kirke 

Samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner har hatt to møter i 2007. På 
oppfordring har KRIK kommet til som nytt medlem.  

3) Arbeidet aktivt i forhold til tverrfaglig utvikling og 
refleksjon omkring ungdomsarbeid, spesielt i forhold til 
teologiske, ekklesiologiske, diakonale og pedagogiske 
aspekt 

Satsningen på ungdomsteologi som fag har blitt videreført, særlig gjennom en studietur til 
London i oktober 2007, med god deltagelse av ungdomsrådgiverne på 
bispedømmekontorene og fra de kristne organisasjonene. Tiltaket var en del av 
samarbeidsprosjektet med MF ”Ungdom i kirken”. 

4) Styrket Ungdommens kirkemøte som et viktig 
fornyende organ i Den norske kirke 

Ungdommens kirkemøte ble planlagt og gjennomført i Ulsteinvik. Utvalg for 
ungdomsspørsmål, UfUNG, deltok i planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av 
møtet.   

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) 
startet et forarbeid med tanke på arbeid i gruppen 18-30 som sak 
til Ungdommens kirkemøte og Kirkemøtet. 
- har kommet i dialog med ansatte på feltet for å hente inn deres 
erfaringer og refleksjoner 
- utfordret organisasjoner og institusjoner (utdanning og diakoni) 
til å ha spesielt fokus på denne aldersgruppen 
- arbeidet i forhold til gudstjenestereformen med tanke på 
gudstjenestens plass som fellesnever mellom de ulike 
aldersgrupper, ”fra studentgudstjeneste til høymesse” 

 
Gjennomført ved samarbeidsprosjektet med MF 
 
Gjennomført ved ressursgruppene og under studieturen, samt som forberedende sak på 
UKM (se ovenfor).  
Delvis gjennomført på studieturen, men må følges opp ytterligere i 2008.  
 
Ikke gjennomført på grunn av permisjon i ungdomsrådgiverstillingen. 

2) 
- samlet erfaringer fra besøksrunde til org som arbeider med unge 
i kirken i 06, i en rapport med refleksjon og forslag til tiltak 
- sørget for tilbakemelding og presentasjon av ulike tiltak som 
vurderes etablert 
- sørget for at Utvalg for Ungdomsspørsmål (UfUNG) og 
Samarbeidsråd for barn og ungdom er sentrale i disse prosessene 
der dette er aktuelt 

 
Gjennomført. Følges opp i 2008 
 
Delvis gjennomført gjennom 18-30-satsningen. På grunn av ansattressursen er dette ikke 
fulgt opp ytterligere.  
 
UfUNG har vært inkludert i 18-30-arbeidet gjennom arbeidet med UKM.  

3) 
- Videreutviklet Forum for ungdomsteologi  

 
Arbeidet er videreført på en ny måte gjennom samarbeidet med Menighetsfakultetet om 
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- bidratt i andre aktuelle sammenhenger hvor det drives 
fagutvikling og systematisering av erfaringer knyttet til kirkelig 
ungdomsarbeid 
- samarbeidet med trosopplæringsreformen og andre om utvikling 
av feltene barneteologi og ungdomsteologi 

prosjektet Ungdom i kirken. 
Ungdomsfeltet har bidratt med foredrag om ”Kirkelig demokrati – for ungdom?” på 
konferanse om Kirkelig demokrati og valgordninger i regi av KA og Kirkerådet.  
 
Begrenset oppfølging.  

4) 
- lagt arbeid i at det fremmes gode saker ut fra de unges behov 
- funnet gode måter å formidle impulser fra Ungdommens 
kirkemøte til sekretariat og valgt Kirkerådet. 

 
UfUNG er aktivt med i saksforberedelsene til UKM.  
Ungdomsrepresentantene er fulgt tett opp under Kirkemøtet og med en forberedende 
samling i forkant av Kirkemøtet. Møtet er også fulgt opp ved informasjon i ulike 
sammenhenger. 

III. Behov for eventuelle endringer av Kirkerådets tiltak, planer og strategier i forhold til resultatmål og videre planer for feltet. . 

2008 Økt fokus på unges representasjon i kirkelige råd, særlig på lokalt nivå, fram mot menighetsrådsvalget i 2009.  
Følge opp fagutviklingen innen ungdomsteologi med økte ressurser til satsning på å være kirke for og blant unge.  

2009 Økt fokus på unges representasjon i kirkelige råd, særlig på lokalt nivå, fram mot menighetsrådsvalget i 2009. 
Følge opp fagutviklingen innen ungdomsteologi med økte ressurser til satsning på å være kirke for og blant unge. 

2010 Starte arbeidet med å formalisere ungdomsdemokratistrukturene som del av Den norske kirkes offisielle strukturer. 
Følge opp fagutviklingen innen ungdomsteologi med økte ressurser til satsning på å være kirke for og blant unge. 

 

4. DIAKONI 
Tildelingsbrevets resultatmål 2.3 
Styrke kirkens diakonale og sosiale arbeid 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
Den store begivenheten i 2007 var at ny Plan for diakoni i Den norske kirke ble vedtatt av Kirkemøtet. Det var stort engasjement fra bredden i 
det diakonale miljø i forkant av KM-behandlingen. Det er en stor utfordring at det er så få diakonstillinger i vår kirke. Mye kan fortsatt gjøres når 
det gjelder helhetstenkning og samvirke mellom menighetsdiakonien og den spesialiserte diakoni, her vil diakoniplanen være et nyttig redskap. 
På grunn av ansettelsen av ny ungdomsrådgiver omfatter diakonirådgiverstillingen fra høsten av igjen en hel stillingsressurs. Dette er en svært 
gledelig styrking av innsatsen på feltet.  
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Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) Plan for diakoni ferdigstilt og vedtatt av Kirkemøtet. 
Program for implementering forberedt. 

Planen ble vedtatt av Kirkemøtet i 2007. Noe planer for implementering ble lagt, men 
fordi det ikke fulgte budsjett med, ble dette kun skissemessig. 

2) Utfordringer mht behov for økt kompetanse i 
menighetene som konsekvens av revidert diakoniplan er 
definert. Planer for å komme disse behov i møte har blitt 
lagt. 

En del behov er kjent. Det har vært vurdert fra KA sin side å foreta en mer systematisert 
kartlegging. 

3) Nettverksbygging innen norsk, nordisk, europeisk og 
verdensvid diakoni er videreført. Relasjoner til 
institusjonsdiakonien i Norge styrket og videreutviklet. 

Nettverksbygging i forhold til norsk og nordisk diakoni samt til institusjonsdiakonien er 
videreført og dels styrket. I forhold til europeisk og verdensvid diakoni har dette vært 
nedprioritert grunnet manglende ressurser. Mellomkirkelig råd har opprettholdt noe av 
dette. 

4) Hatt fokus på bemanning innen diakonien i forhold til 
tradisjonelle stillinger og samarbeidsløsninger 

Det kunne vært ønskelig med sterkere fokus. Også her har det vært et spørsmål om bruk 
av ressurser, samt resignasjon i feltet i forhold til at alle stillinger har gått til andre felt. 

5) Bidratt til at vedtak i sak KM 08/04: Diakonen og den 
ordinerte tjeneste følges opp. (Jf. Kap. 10, punkt 1) 

Det har vært en nyttig dialog med leder for utredningsgruppen, både i forhold til 
utforming av Plan for diakoni og i forhold til anliggender i utredningen. 

6) Øke bevisstheten omkring rusforebygging i Dnk Særlig i tilknytning til alkoholvaneundersøkelsen er det arbeidet med ny oppfølging av 
sak KM 10/93. 

7) Bidratt til å forebygge overgrep og til å legge 
forholdene til rette for god håndtering av 
overgrepsproblematikk i Den norske kirke      

Samarbeidsrådet mot overgrep har vært en aktiv medarbeider i dette feltet 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) Ny, begrenset høring gjennomført før nytt utkast blir fremmet 
for Kirkerådet i juni. Det har blitt etablert en arbeidsgruppe som 
planlegger implementering, jf  2.6 

Ny, begrenset høring ble gjennomført ettervinteren 2007. Tilbakemeldingene viste at man 
var fornøyd med endringene som var gjort. Nye viktige momenter kom til. KR  vedtok å 
videresende planen til behandling i Kirkemøtet. Da det var stor uvisshet om hvor vidt det 
ville bli midler til implementering, og hvor stort et evt budsjett ville bli, ble det ikke 
opprettet noen arbeidsgruppe for planlegging av implementering. 

2) En enkel undersøkelse gjort høst 07, planarbeidet startet Samtaler ble ført med bispedømmenes diakonirådgivere og med 
diakoniutdanningsinstitusjonene om hvilke behov man så i forbindelse med planen. En 
foreløpig plan for de mest aktuelle behov ble lagt. 
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3) Styrket samarbeidet med institusjonsdiakonien, blant annet 
gjennom Fagutvalg for diakoni og kontakt med 
Diakoniledermøtet.  
Videreført Kirkerådets funksjon som koordinerende organ og 
avklart forhold til aktuelle nettverk. 

Fagutvalget for diakoni har vist seg å være en god plattform for drøftelser av mulige 
samarbeidsformer. Med økte ressurser kunne dette utvikles i raskere takt. Diakonirådgiver 
har deltatt på en sak i Diakoniledermøtet, direktøren i KR er nå fast medlem i dette møtet. 
Et uformelt nettverk er etablert med nestledere i del diakonale institusjoner og 
diakonirådgiver. Kontaktmøter med tanke på videreføring av Kirke-helse samarbeidet har 
vært holdt. 

4) En ad hoc gruppe etablert for kartlegging og planlegging for 
videre arbeid 

En slik gruppe er ikke blitt opprettet. 

5) Ha gitt innspill til arbeidet. (Jf. Kap. 10, punkt 1) Innspill har vært gitt til utredningsgruppen. Utviklingen i utredningsarbeidet har også vært 
samholdt med aktuelle vurderinger og tiltak i det diakonale feltet. 

6) Arrangert ledertreningskonferanse med sikte på å etablere et 
internt og eksternt nettverk for Den norske kirke. 
 
 
Arb. med oppfølging av alkoholvaneundersøkelsen utført av IRIS 
for AlkoKutt.   

Konferansen ble arr. 30. og 31. okt. og var fulltegnet i god tid før påmeldingsfristens 
utløp. Vi fikk et snitt på 4,4 av 5 mulige poeng som evaluering fra deltakerne på 
spørsmålet om konferansens nytteverdi for egen arbeidshverdag. Budsjettet ble holdt 
innfor oppsatt ramme fordi man  fikk forhandlet frem gode avtaler. 
 
Alkoholvaneundersøkelsen ble ferdigstilt og offentliggjort i samarbeid med Av.og.til (tidl. 
AlkoKutt) og forskningsinst. IRIS i løpet av våren. 10. des. ble det arr. et internseminar 
om IGOR-metoden (et samtaleopplegg for å komme til omforent avtale om hvilken 
praksis man skal ha mht alkoholbruk i et lokalmiljø) i samarbeid med IRIS med 
etterfølgende  info. til de ansatte i de sentralkirkelige råd. Arb. med å utarbeide en 
informasjonsbrosjyre om IGOR-metoden og videre oppfølging av sak KM10/93 er 
påbegynt. 

7) Ferdigstilt flyer om overgrepsproblematikk og hefte for 
frivillige om overgrepsproblematikk. 
Administrert rapportering fra bispedømmekontorene omkring 
overgrepsproblematikk. 
Evaluert oppnevningsperioden for Den norske kirkes 
samarbeidsråd for overgrepsproblematikk (SRO) 

Teksten til flyer er nær ferdigstilt, men har ikke kunnet bli trykket da det har vært 
uenighet i forhold til Kontaktpersonordningen, noe som omtales i flyeren. Heftet om 
frivillige og overgrepsproblematikk vurderes ferdigstilt etter en konferanse om temaet i 
april 2008. Pga ressursmangel, ble rapportering for 2006 overført til rapportering for 
2007. En intern evalueringsprosess er i gang, arbeidet avsluttes våren 2008. 

III. Behov for eventuelle endringer av Kirkerådets tiltak, planer og strategier i forhold til resultatmål og videre planer for feltet. . 

2008 Innføring av Plan for diakoni vil være viktigste fokus i 2008. Helhetstenkning omkring innføring av nye planer og reformer må videreføres. 
Feltet ”vern om skaperverket” må finne gode former. Helhetstilnærming i forhold til den spesialisert diakoni må videreføres. 
Samarbeidsråd for overgrepssaker må gis en tjenlig form. 
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2009 Diakonstillingene må i fokus. Plan må legges for opptrapping av antall stillinger, program for kompetanseheving legges. Prosjekt med 
utprøving av nye arbeidsområder og metoder. Øke samarbeide med institusjonsdiakonien. Videreføring av arbeidet med overgrepssaker i 
en evt ny form. 

2010 Del-evaluering av tiltak i forbindelse med Diakoniplanen. Arbeidet settes inn i arbeidet med helhetsplanlegging i menigheten. Arbeidet med 
flere diakonstillinger må følges opp. 

 

5. SAMISK KIRKELIV  
Tildelingsbrevets resultatmål 2.1 
Gjennomføre Kirkemøtets vedtak og ivareta felleskirkelige oppgaver for øvrig. 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
Det har skjedd et skifte av generalsekretær i august 2007. Videre har stillingen som opplæringskonsulent vært vakant i 2. halvår av 2007. 
Arbeidet for å øke bruk av samisk språk i kirken, har vært en viktig arbeidsfelt  Samisk kirkeråd er likevel i en startfase i arbeidet med å finne 
egnede arbeidsformer før bruken av sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk er innarbeidet i forvaltningsoppgavene og gudstjenestefeltet. 
Målsettingen har vært at samisk kirkeliv skal ha gjennomarbeidet gudstjenestemateriell på de tre hovedsamiskspråkene. For ungdomsfeltet var 
det vedtatt en ambisiøs årsplan. Ungdomsarbeidet har vært drevet som prosjekt fra år til år. Dette har gjort at arbeidet ikke har hatt nødvendig 
kontinuitet. Noen av tiltakene for ungdomsfeltet er ikke gjennomført. Samisk trosopplæring hatt økonomisk forutsigbarhet i reformens forsøks- 
og utviklingsfase. Et samarbeid mellom trosopplæringssekretariatet og samisk avdeling har vært positivt og nødvendig for å samordne 
overlappende oppgaver. Systematisk jobbing og omprioriteringer mellom ulike tiltak i årsplanen har gjort det mulig å få fremdrift på de 
langsiktige målene med samisk trosopplæring i arbeidet med nettsted og verdikonferanse. Disse tiltakene skal komme det utøvende 
menighetsutviklingsarbeidet til gode.  Liturgier og salmer på samisk er en grunnleggende premiss for samisk kirkeliv, samt rekruttering fra alle 
samiske områder til utdanning og tjeneste i kirken. Mangeårig satsing på urfolksarbeidet gjennom Kirkenes Verdensråd er viktig og må fortsette. 
Rådgiver i Samisk kirkeråd ble av Mellomkirkelig råd oppnevnt som medlem av coregroup for KVs program "Just and inclusive communities" 
hvor urfolksprogrammet inngår. Samisk kirkeråd har i samarbeid med Mellomkirkelig råd arbeidet for å få på plass en ny urfolkskonsulent i KV. 
Samisk kirkeråds leder deltok på LVFs rådsmøte i Lund i mars som representant fra LVFs urfolkskonsultasjon i Karasjok i september – 06. 
LVFs rådsmøte vedtok for første gang plan for sitt urfolksarbeid fra og med 2007. Samisk kirkeråd hadde møte med LVF i juni angående 
etablering av urfolksprogram som oppfølging av LVFs generalforsamling i 2003. Lokalisering av sekretariatet har tatt beslag i mye av ressursene 
i sekretariatet. En høringsrunde om lokalisering av sekretariatet er på gang blant utvalgte instanser. Plan for samisk kirkeliv er påbegynt i 2007 

 15



og vil bli samordnet med øvrig planarbeid i kirken. Arbeidet for samisk kirkeliv mellom de ulike nivåene i kirken,  viser at det er nødvendig å 
samordne overlappende oppgaver. Slik sett vil plan for samisk kirkeliv som er under utarbeidelse, bli et viktig verktøy for et mer samlet innsats 
for samisk kirkeliv i hele Dnk.  
 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) SPRÅK: Økt bruken av samisk språk i De 
sentralkirkelige råd (DSR) og i Den norske kirke (Dnk) 
for øvrig 

Samisk avdeling har utarbeidet tekst til oversetteravtale og avtalen er gjennomprøvd. 
Bruk av tolk i konferanser er gjennomprøvd. Videre er det igangsatt et arbeid for å 
kartlegge hvilke nivå bruk av samisk språk skal ha i DSR og DNK som helhet. Arbeidet 
fortsetter til neste år og betinger et samarbeid med de tre nordligste bispedømmeråd og 
andre.  Arbeidet vil også avklare hva det innebærer av økonomiske ressurser.  

2) GUDSTJENESTE: Arbeidet for å systematisere og 
videreutvikle samisk gudstjenesteliv. 

Nordsamiske liturgier har vært arbeidet med i mange år. I mai 2007 avsluttet nordsamisk 
liturgiutvalg sitt arbeid. Liturgiene foreligger som manus. Det gjenstår å få innlevert de 
musikalske delene av liturgiene. Trykking av liturgier er ikke gjennomført pga 
musikkdelen.  
Brosjyre med tekstforslag og bønner for samenes nasjonaldag/samefolkets dag 2008 er 
ferdigstilt. Ressursgruppa for samisk gudstjenesteliv er ferdig med sitt arbeid og rapport 
foreligger.   

3) UNGDOM: Samisk ungdom skal føle seg hjemme i 
kirken og gis mulighet til engasjement og tjeneste. 

Samisk ungdomsutvalg  har holdt sine fastsatte møter og en ungdomskonsulent har vært i 
engasjement på timebasis for å drive i et omfang som tilsvarer 20 % stilling. Et planlagt 
ledertreningskurs er utsatt pga manglende menneskelige ressurser.  

4) SAMISK TROSOPPLÆRING skal bidra til at barn 
og unge kan utvikle et trygt selvbilde hvor kristentroen 
erfares og ses i sammenheng med samisk trosliv og 
livstolkning, på eget morsmål.  

Gjennom arbeidet med å utvikle samisk nettsted som kan ivareta digitalt materiell på 
sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk i tillegg til norsk bokmål, er det avdekket mange 
utfordringer. De utfordringer er det grepet tak i, og det har gjort at åpning av nettstedet 
ble utsatt i forhold til oppsatt plan. Årsakene er blant annet at bruk av samisk på nett er et 
pionerarbeid i kirken hvor nettstedet har bygget opp fra grunnen av systemer som støtter 
bruk av alle samisk språk. Dernest har en fått en oversikt over hindringer for å få tilgang 
på kompetanse på felt som samisk trosopplæring trenger, og behov for ulike 
kompetanseutviklingstiltak for samisk kirkeliv. Det er gjort et pionerarbeid parallelt med 
utvikling av nettstedets innhold. Verdikonferanse med temaet kontekstuell teologi er 
gjennomført. I tillegg har tilsatte deltatt i fagkonferanser for faglig oppdatering. 
Erfaringene fra og samarbeid med menighetene er grunnleggende for videre arbeid med 
samisk trosopplæring på nett.  
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5) URFOLK: Holdt ved like og styrket 
urfolksengasjementet, særlig i nordområdene. 

Fulgt opp arbeidet med programinnholdet i det nyetablerte KV programmet ”Just and 
inclusive communties”. Fulgt Aracruz saken angående tilbakeføring av landområder som 
ble fratatt indianerne i Brasil. SKR har samtalt med Kirkens Nødhjelp om samarbeid i 
denne saken hvis behov. 
 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) Utarbeidet rutiner for bruk av samisk, skriftlig og muntlig, og 
for samisk oversettelsesarbeid. Arbeidet for økte ressurser slik at 
kirken kan oppfylle språklovens forpliktelser lokalt, regionalt og 
sentralt. Dette er særlig viktig innenfor det lulesamiske og 
sørsamiske området. 

1)Erfaringene i arbeidet med manus til håndboka Vuordde Hearrá og samisk nettsted har 
gitt god erfaring i hvilke systemer som må gjennomtenkes for at bruk av fire språk 
parallelt kan bli funksjonelt mulig. Dette har gjort det mulig å utarbeide en avtaletekst for 
oversetting til og fra samisk språk, samt for korrekturlesing og samtidig få avtalen 
utprøvd i praksis.  

2) Opprettet utvalg for salmer og liturgier, med hovedansvar for 
lulesamisk og sørsamisk språkområder.  
Ferdigstilt håndboka ”Vuordde Hearrá !” /  ”Vent på Herren !”  på 
4 språk; nord-, lule- og sørsamisk og på norsk. 

2)Et ressursutvalg har jobbet med samisk gudstjenesteliv og har avsluttet sitt arbeid i 
desember. Det foreligger en rapport. Det er ikke opprettet utvalg for samisk kirkeliv.  
Håndboka Vuordde Hearrá har alle tekster klare på fire språk. Arbeidet må stilles i bero 
inntil det er gjennomført et godkjenningsarbeid av liturgier for sørsamiske og lulesamiske 
liturgier.   

3)  
a. Avviklet opp til tre møter i ungdomsutvalget 
b.  Gjennomført ledertreningskurs 
c. Utarbeidet handlingsplan for arbeid i aldersgruppen 15-18 år 
    (forutsatt ekstern bevilgning på 30 000 kr)  

3a).Samisk ungdomsutvalg har gjennomført 2 møter, samt ett møte var kun mellom leder 
av utvalget samt engasjert ungdomskonsulent. I tillegg deltok fungerende generalsekretær 
på deler av møtet.  
b)Ledertreningskurs er utsatt på grunn av manglende menneskelige ressurser.   
c)Innenfor samisk trosopplæring er det utviklet forslag på noen tiltak for aldersgruppen 
15 – 18 år som skal ses i lys av samisk trosopplæring på nett.  

4) Har oppnådd målsettingen gjennom verdikonferanse, samisk 
nettsted, og materiellutvikling.  

4) Det er avholdt verdikonferanse i samarbeid med Kirkelig utdanningsssenter i Nord. 
Konferansen hadde kontekstuell teologi som tema. Arbeidet med nettsted for samisk 
trosopplæring har ferdigstilt innholdets første fase for aldersgruppen 6-12 år. Nettstedet 
inneholder stoff på fire språk. Det er gjennomført kvalitetssikring av materiell som skal 
legges ut på nett. Uvikling av nytt materiell er for det meste gjort i form av oversettelse 
fra norsk til samiske språk.  

5) Fulgt opp utfordringene på urfolksfeltet fra Kirkenes 
Verdensråd’s generalforsamling i Porto Alegre 2006, og særlig 
fokus på urfolks språk.  
Fulgt opp arbeidet med Kirkenes Verdensråd’s  urfolksprogram, i 

5)Samisk representant har deltatt på 1 møte. Gitt innspill til urfolksarbeid i 
nordområdene.  
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samarbeid med Mellomkirkelig råd. 
Gitt innspill til og vært pådriver for etableringen av Det lutherske 
Verdensforbunds’s urfolksprogram”.Gitt innspill til urfolksarbeid i 
nordområdene. 
III. Behov for eventuelle endringer av Kirkerådets tiltak, planer og strategier i forhold til resultatmål og videre planer for feltet. . 

2008 Kirken på majoritetsspråket er i en reformfase hvor ressursene kanaliseres til reformarbeidet.  Samisk kirkeråd har vedtatt at rådet skal 
arbeide mer med de indre prosessene i samisk kirkeliv for å videreutvikle samisk kirkeliv. Situasjonen for samisk gudstjenesteliv er at det 
på samisk mangler helt grunnleggende basismateriell som skal gjøre det mulig å bygge opp et samisk kirkeliv på alle samiske språk.  En del 
samiske liturgier på sørsamisk og lulesamisk finnes, men liturgiene har ikke vært gjennom en godkjenningsprosess sentralt, slik liturgier 
skal.  Videre er samisk salmestoff, spesielt på sørsamisk, en mangelvare.  Dernest mangler alle samiske språk kontinuerlig salme-  og 
liturgiarbeid.  Det er påkrevet med økonomiske rammer for å komme i posisjon til å kunne bruke lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk 
språk i gudstjeneste og kirkelig forvaltning.  Etablering av sørsamisk menighet forutsetter språk- og kulturkompetanse hos de som ansettes. 
Dette forutsetter opplæringstiltak. Samisk trosopplæring må få på plass økonomi til drift av nettsted for trosopplæringen samt 
stillingsressurs for dette. Videre er grunnleggende samisk ungdomsarbeid nasjonalt stoppet opp på grunn av manglende økonomiske 
rammer.  Ressurser til diakonal satsing i samisk kirkeliv ligger helt nede og må bygges opp.  Skjevheten i prioriteringene for å bygge opp 
samisk kirkeliv må resultere i en grundig gjennomgang av fordelingene internt i de sentralkirkelige råd. En må vurdere å ta i bruk begrepet 
positiv diskriminering ved tildeling av midler til samisk kirkeliv.   

2009 En eventuell annen lokalisering av SKRs sekretariat enn det som er i dag, kan gi behov for særskilte bevilgninger som følge av flytting. 
Videre vil gjennomføring av samiske kirkedager i Finland i juni, medføre en egenandel for Dnk som må komme ekstratilskudd.  Evaluering 
av samiske kirkedager vil kunne avdekke naturlige samarbeidsområder som må følges opp.   
Nordisk samarbeid for samisk kirkeliv må etableres på tvers av landegrensene. Spesielt for ungdomsarbeid, samisk trosopplæring, 
salmearbeid og språktiltak er naturlige samarbeidsområder på nordisk plan.  
Bibeloversettelsesarbeidet spesielt på sørsamisk, må intensiveres da den danner grunnlaget for videre arbeid med gudstjenester på samisk.  

2010 Samisk ungdoms- og diakoniarbeid, samt trosopplæring, må utvikle kurstilbud for utøvende samisk menighetsarbeid.  Dette vil kunne være 
en del av et rekrutteringsarbeid.  

 

6. KULTUR OG KIRKEMUSIKK 
Tildelingsbrevets resultatmål 2.6 
Stimulere til utfoldelse av kunst og kultur innen kirken. 
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I. Helhetlig evaluering av feltet: 
Kirkerådet har ingen dedikert faglig oppfølging på feltet, men søker å knytte arbeidet med kirkemusikk tett til gudstjenestelivet. Som følge av reformen for 
gudstjenestelivet foregår noe utvikling innen kirkemusikk og en rekke verktøy til bruk for musikere er under planlegging. Viktigst på feltet har vært arbeid 
med plan for kirkemusikk.  
Det har blitt arbeidet videre i forhold til et nettverk for kirke og kultur inn mot Kultur- og kirkedepartementet og i Oslo bispedømme. Arbeidet er klart til 
oppstart, men ligger fortsatt i bero i påvente av retningsgivende svar fra departementet.  
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Utarbeidet nytt forslag til ”Plan for kirkemusikk” for høring 
og forberedt implementering 

Forslag til plan for Kirkemusikk ble nesten avsluttet i løpet av året. Første 
behandling av planen på KR-møtet i februar -08. 

2) Det har blitt arbeidet for økt kirkemusikalsk kompetanse i 
Kirkerådets administrasjon. 

Kirkerådet har vært representert i Mikkelsmesskonferanse og 
Kirkemusikkonferanse i regi av KA. 
Ut over dette har det ikke vært tilført ny kompetanse. 

3) Bidratt til å igangsette kirkelig nettverk for kultur med 
koordinerende instans. 

Senteret i Oslo og nettverket var klart til oppstart allerede på våren 2007. Det ble 
ikke statlige midler til tiltaket i 2007 og heller ikke i forslag til Statsbudsjett 2008. 
Kirkemøtet hadde statlig finansiering som en forutsetning og det arbeides derfor 
videre med prosjektet med sikte på statlig finansiering eller andre løsninger. 

4) Revidert regelverk for bruk av kirker og regler for inventar 
og utstyr. 

Revidert regelverk for bruk av kirker  m.m. er ikke utarbeidet, da dette bør sees i 
sammenheng med sluttføringen av gudstjenestereformen og ikke bare KMs 
vedtak vedrørende Kunsten å være kirke (KM 7/05). Arbeidet planlegges 
igangsatt i 2008. 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) 
- Opprettet en arbeidsgruppe for kirkemusikk, forberedt tjenlig 
høringsrunde for ny plan samt forberedt sak om kirkemusikk til 
Kirkerådet, jf 2.6. 
 

 
Gruppe ble oppnevnt på KR i febr. med Dag Landmark som leder. Se for øvrig 
pkt. 1 ovenfor. 

2) 
- Det har blitt arbeidet for økt kirkemusikalsk kompetanse i Kirkerådets 
administrasjon. 

Se pkt 2 ovenfor. 
 

3)   
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- Bidratt til oppstart av regionalt senter i Oslo med koordinerende instans. 
- Bidratt til gode finansieringsordninger gjennom kontakt med 
Kulturrådet, departementet og andre instanser. 
- Oppnevnt styremedlemmer og styreleder til koordinerende instans. 
 

Det ble arbeidet med alle disse punktene i 2007. Kirkerådet engasjerte ekstern 
fagkonsulent til arbeidet, og alt lå klart til oppstart i første halvdel av 2007. 
Dessverre kom ikke den statlige finansiering på plass, men det vil arbeides videre 
med feltet. 

4) Startet arbeidet med å revidere regler for bruk av kirken med sikte på 
forenkling og klargjøring, samt gjennomgå regler for inventar og utstyr (jf. 
gudstjenestereformen) (KM 7/05) 

Se pkt. 4 ovenfor 

 

7a. ØKUMENIKK  
Tildelingsbrevets resultatmål 2.5 
Bidra til dialog og samhandling med andre kirke-, tros- og livssynssamfunn. 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
2007 har vært et aktivt år i avdelingen. De fleste målene for 2007 ble nådd. MKR var tungt engasjert i forberedelsen og gjennomføringen av 
verdens miljøverndag i Tromsø. Prosessene relatert til EEAIII var spesielt viktige, bl.a. på grunn av den brede deltakelsen fra Dnk og teologisk 
konsulents faglige bidrag. Engasjementet i forholdet til Midt-Østen sto også høyt på dagsordenen, gjennom flere delegasjonsreiser på høyt nivå 
og generalsekretærens deltakelse i KVs core group. Feltet religionsdialog hadde en høy profil, bl.a. gjennom en felles dag med Muslimsk råd, og 
Felleserklæringen om konvertering. ROM-prosjektet har bidratt mye til utviklingen av lokale former for religionsdialog. Virksomhetene til SMM 
og KUI har fortsatt på god vis innenfor eksisterende retningslinjer. Informasjonsarbeidet på kirken.no har lyktes godt på de to områdene, samt 
religionsdialog og internasjonale spørsmål, men ikke vedrørende økumeniske relasjoner i spesifikk forstand. Bispedømmekontorene har 
oppnevnt kontaktpersoner med MKR. Men det har ikke vært mulig å bygge ut denne kontakten med bispedømmerådene slik som planlagt, med 
henblikk bl.a. på satsing innenfor lokaløkumenikk i Norge.   
 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Bidratt til en aktiv forberedelse, deltagelse og oppfølging av 
EEA 3 i Sibiu 

Målet nådd.  

2) Bidratt til å styrke og koordinere europeisk kirkesamarbeid Målet nådd. 
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3) Sluttført avtalen med Den Evangelisk Lutherske Frikirke 
”To kirker – en tro” 

Prosessen med avtalen ble påvirket av KMs vedtak om tilsetting og ordinasjon av 
homofile i partnerskap. Sluttføringen ventes å skje i 2008. 

4) Styrket kontakten til Kirkenes Verdensråd Kontakten videreført, og styrket på særskilte områder.  
5) Arbeidet med ekklesiologi Noe arbeid gjennomført innenfor Teologisk nemnd. 

6) Videreutviklet relasjonen til ortodokse kirker i Norge og i 
Europa 

Målet nådd. 

7) Arbeidet med lokaløkumenikk Ikke gjennomført som spesiell satsning. 

8) Videreutviklet kontakten med lutherske søsterkirker Målet nådd.  

9) Styrket informasjonsarbeidet om økumeniske relasjoner Info-arbeidet styrket innenfor noen arbeidsområder. 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
1) Bidratt til en aktiv forberedelse, deltagelse og oppfølging av EEA 3 
i Sibiu  
- forberedt EEA 3 på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå og fulgt opp 
delegasjon og arbeid med konferansen under og etter EEA 3. 
- bidratt til å styrke spiritualitetsperspektivet i europeisk kirkesamarbeid 
- formidlet Den norske kirkes arbeid med religionsdialog lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt til det europeiske kirkefellesskapet 

Planene gjennomført med gode resultater både i form av bidrag og utbytte. 

2) Bidratt til å styrke og koordinere europeisk kirkesamarbeid  
- forberedt og deltatt i Konferansen av Kirker i Europas sentralkomité og i 
kommisjonsarbeidet 
- Deltatt ved økumeniske samlinger i Norden og Europa for øvrig. 

Planene gjennomført med solid innsats, særlig innenfor GEKE, Porvoo og KEK. 

3) Sluttført avtalen med Den Evangelisk Lutherske Frikirke ”To 
kirker- en tro” 
- gjennomført høringsprosess, drøftelser og saksforberedelse til 
Kirkemøtet 2007. 
 

KMs vedtak om tilsetting og ordinasjon av homofile i partnerskap skapte uro i 
Frikirken som førte til nødvendigheten av en avklaring omkring videreføring og 
fullføring av  avtalen. Dette arbeidet vil skje i 2008.  

4) Styrket kontakten til Kirkenes Verdensråd  
- deltatt i sentralkomiteen, kommisjonene, møter og konferanser. 
- bidratt i Kirkenes Verdensråds arbeid med økonomisk globalisering i 
interreligiøs dialog 

Planene gjennomført. Kontakten med KV styrket blant annet mht urfolk-arbeidet, 
engasjement i forhold til Midt-Østen og arbeidet med økonomisk globalisering. 
Avdelingen samarbeider med Kjell Magne Bondevik som leder av CCIA. 
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5) Arbeidet med ekklesiologi 
- gjennomført seminar i TN våren 2007, arbeidet med 
ekklesiologidokument, ekklesiologiseminar, og utarbeidet et 
studiedokument og avviklet et seminar om kirkens rolle i forsoningsarbeid 
i regi av TN.  

Planene gjennomført i begrenset grad innenfor TN. Seminaret om forsoning ble 
ikke gjennomført. 

6) Videreutviklet relasjonen til ortodokse kirker i Norge og i Europa 
- deltatt i Porvoo-Konferansen av Kirker i Europa/ortodokse kirkers 
ekklesiologikonferanse, deltatt i den internasjonale luthersk-ortodokse 
dialogkommisjonen, kontakt med Svenska kyrkan om forholdet til 
ortodokse kirker og videreutviklet Barentssamarbeidet. 

Planene gjennomført. Kontakten med ortodokse kirker særlig ivaretatt innenfor 
KEK den internasjonale dialogen, Barentssamarbeidet og det bilaterale forholdet 
til den russiske kirke. 

7) Lokaløkumenisk arbeid 
- etablert samarbeid med bispedømmerådenes staber og styrket arbeidet 
med partnerskap mellom menigheter/prostier/bispedømmer med 
søsterkirker i utlandet 

Noe kontakt ivaretatt omkring dette, men ingen særskilt satsning har kunnet 
gjennomføres. 

8) Kontakt med lutherske søsterkirker 
- samarbeidsavtalene med de lutherske kirkene i Brasil (IECLB) og i Sør-
Afrika (ELCSA) er fulgt opp gjennom løpende kontakt  

Planene gjennomført, særlig i forhold til IECLB og ELCJHL.  

9) Styrket informasjonsarbeidet om økumeniske relasjoner 
- brukt www.kirken.no aktivt som kanal for informasjon om økumenisk 
arbeid, relasjoner og avtaler og styrket kontakten med bispedømmene om 
økumeniske spørsmål  

Informasjonsarbeidet (på kirken.no) har vært gjennomført innenfor områdene 
misjon, religionsdialog og internasjonale relasjoner.  

III. Behov for eventuelle endringer av Kirkerådets tiltak, planer og strategier i forhold til resultatmål og videre planer for feltet. . 

2008 Bedre prosedyrer for budsjettering er ønskelig, med vesentlig tidligere oppstart og felles drøftinger.  

 

7b) RELIGIONSDIALOG  
Tildelingsbrevets resultatmål 2.5 
Bidra til dialog og samhandling med andre kirke-, tros- og livssynssamfunn 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
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2007 har vært preget av en satsing på arbeidsfeltet religionsdialog, bl.a. gjennom at MKR-sekretariatet dette året har hatt to stillinger som på 
ulikt vis har hatt mulighet til å gi dialogarbeidet høy prioritet. ROM-prosjektets ulike aktiviteter har resultert i økt informasjons- og 
inspirasjonsvirksomhet ovenfor menighetene. Det er blitt arbeidet for å forankre dialogengasjementet lokalt, men det tar tid å bygge opp en slik 
type tenkning. Derfor vil lokal oppslutning om religionsdialog fortsette å være et viktig satsings-område i tiden framover.  
På informasjonssiden har det vært jobbet mye med temasidene under www.kirken.no Samtidig er det satset på ulike ressursdokumenter: 
Veiledning for religionsmøte er fulgt opp og gjort kjent for menighetene, Troende møter troende er lansert og profilert, og i tillegg har 
planleggingsarbeidet med et hefte nr 3 har startet. Et større strategiarbeid for Mellomkirkelig råds interreligiøse engasjement har startet, og på 
nasjonalt og internasjonalt plan har undertegningen av felleserklæringen om trosfrihet og konvertering med Islamsk Råd Norge (IRN) vakt 
oppsikt. Mellomkirkelig råd har dessuten deltatt i den offentlige debatten om religionsdialog og integrering. 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Styrket Den norske kirke’s rolle i den internasjonale og 
nasjonale tros og livssynsdialog 

Den norske kirkes rolle i, og bidrag til, den internasjonale, nasjonale og lokale 
tros- og livssynsdialogen er styrket. 

2) Gitt inspirasjon i religionsmøtet MKR har arbeidet for å inspirere menigheter og medarbeidere til religionsdialog 
gjennom ROM-prosjektet, fagseminarer og andre arrangement, etablering og 
oppfølging av nettverk og utgivelse av ressursmateriell. 

3) Fulgt opp Kirkemøtets vedtak om innvandring & integrering 
(KM 11/06) og utfordringer i religionsmøtet (KM 12/06)  

Nevnte kirkemøtevedtak er fulgt gjennom ulike initiativ.  

4) Utviklet gode samarbeidsrutiner med ulike sentere for lokal 
religionsdialog 

Samarbeidsrutiner med div aktører og sentra for lokal religionsdialog er enten 
holdt ved like eller blitt styrket. 

5) Arbeidet aktivt med informasjonsspredning og bygget opp en 
ressursbank 

Det har vært arbeidet aktivt med informasjonsspredning, både ved hjelp av 
kursvirksomhet, studiemateriell, nettsider og nettverksbygging. 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) Styrket Den norske kirkes rolle i den internasjonale og nasjonale 
tros og livssynsdialog 

- Systematisert arbeid innen feltet interreligiøs dialog, samt 
koordinert, profilert og utviklet strategi for Den norske kirkes 
interreligiøse engasjement 

- Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og 
kontaktgruppene er sikret som gode arenaer for både religions-

- Økt systematisering i form av utarbeiding av hovedføringer for MKRs 
interreligiøse engasjement, samt tatt initiativ til og forberedt nasjonal 
orienteringsdag for ulike aktører som jobber med religionsdialog.   
- Vedlikeholdt antall kontaktmøter med IRN (4 stk) og økt antall kontaktmøter 
med DMT (2 skt).  
- Undertegnet og spredt informasjon om felleserklæringen om trosfrihet og 
konvertering med IRN . 

 23

http://www.kirken.no/


politiske og religionsdialogiske spørsmål.  
- Sluttført dokumentet ”Troende møter troende” i rammen av TN. 

Dokumentet er gjort kjent og brukt av relevante målgrupper.   
- Kontakten med de politiske myndigheter er fulgt opp  
- Videreført arbeidet med religionsdialog i Det hellige Land 

- Holdt ved like engasjementet i STL ved bl.a å planlegge et nasjonalt forum for 
religiøse ledere, og bidra til et felles STL-høringssvar om formålsparagrafene til 
barnehage og grunnskole. 
- Sluttført og distribuert Troende møter troende, samt arrangert et fagseminar om 
rel.teologi i anl lanseringen av studieheftet. 
- Videreført arbeidet med religionsdialog i Det hellige land, både i regi av KV og 
i regi av samarbeidsprosjektet med UD. 
- Kontakten med politiske myndigheter er fulgt opp. Jevnlige møter med ulike 
etater og departement, samt oppnådd ekstrabevilgning til stilling for interreligiøse 
spørsmål. 
- Bidratt internasjonalt i forhold til felleskirkelig svarbrev på brevet fra de 138 
muslimske lederne. 

2) Gitt inspirasjon i Religionsmøtet 
- Bistå biskoper, bispedømmeråd og andre kirkelige organisasjoner 

på fagdager, temasamlinger, strategidrøftinger og ulike typer 
dialogmøter  

- Økt antall lokale religionsmøter  
- ”Veiledning i religionsmøtet” har i 2007 vært et dokument alle 

bispedømmer har vært utfordret til å arbeide inn i sitt planverk  
- Fortsatt reisevirksomheten til ulike deler av landet hvor 

religionsmøtet er aktuelt/kan gjøres aktuelt  
- Som utgangspunkt for religionsmøtet er det lagt vekt på at 

arbeidet ikke bare bør legge vekt på samtaler, men like mye 
stimulere til delaktighet i ulike typer aksjoner /temasamlinger 
utfra tiltak som har med internasjonal diakoni, klima og miljø å 
gjøre 

- Gjennom ROM-prosjektet bistått biskoper, bispedømmeråd, proster, 
undervisnings-institusjoner og lokalmenigheter til å arrangere/holde fagdager, 
forelesninger, prostisamlinger og temasamlinger og ulike typer samtaler med 
mulige samarbeidspartnere 
- Bidratt til at flere menigheter engasjerer seg i religionsmøtet gjennom 
informasjons- og inspirasjonsvirksomhet, bl.a. gjennom ressursheftene, ROM-
prosjektet og besøk,  
- Bidratt til interreligiøs dialog om integrering, likestilling og klimautfordringer 
både gjennom de nasjonale kontaktgruppene og ved arrangementet ”Skulder ved 
skulder” i Oslo ( 05.05.2007)  

3) Fulgt opp Kirkemøtets vedtak om a. innvandring og integrering og 
b. Utfordringer i religionsmøtet 

- Koordinere arbeidet med religionsdialog og integrering og arbeide 
for at Kirkemøtets vedtak om religionens betydning for 
integreringsarbeidet blir tydeliggjort i kontakt med statlige og 
kommunale myndigheter.   

- Bidratt til å løfte inn religionsaspektet i den offentlige integreringssamtalen og i 
samtalen med statlige myndigheter. 
- Distribuert, profilert og utfordret til bruk av ”Veiledning i religionsmøte.” 
- Fokusert på sysselsetting av innvandrere gjennom bl.a. kursvirksomhet og 
endringer i utlysningstekster i sentralkirkelige stillinger. 
- Tatt initiativ til utarbeiding av trosopplæringsmateriell for voksne innvandrere i 
samarbeid med KIA.  
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4) Utviklet gode samarbeidsrutiner med ulike sentere for lokal 
religionsdialog 

- Arrangert minst en studietur til Leicester/St.Philip Centre 
- Holdt løpende kontakt med ”Folkekirken og religionsmøde” 
- Etablert gode samarbeidsrelasjoner til Den svenska kyrkans 

nystartede dialogprosjekt 
- Videreført kontakten med Emmaus-senteret i Oslo 

- Profilert ROM-prosjektet inn i internasjonale og økumeniske sammenhenger. 
- Arrangert studiereise for kirkelig tilsatte til St. Philip Centre i Leicester. 
- Styrket kontakten med EKD i forhold til religionsdialog. 
- Styrket kontakten med ”Folkekirken og religionsmøte”. 
- Dialogsenteret i Sverige har vært i planleggingsfasen hele året og har ikke vært 
fulgt opp aktivt fra MKR 
- Styrket samarbeidet med Emmaus, bl.a. ved planlegging av Nettverk for 
anvendt religionsteologi. 
- Kontakten med ”Nettverket for lokale religionsdialoger i Oslo” er styrket. 

5) Arbeidet aktivt med informasjonsspredning og bygget opp en 
ressursbank  

- Aktivt brukt media for å få frem Den n. kirkes syn i aktuelle saker 
vedr. tros og livssynsdialog  

- Ulike typer erfaringer fra det flerreligiøse møtestedet er gjort 
tilgjengelig på internett under diverse temaer på Den norske 
kirkes egen nettside.  

- ROM-prosjektet har lagt ut noen av sine funn under temaet 
”religionsmøte” – og har aktivt oppfordret menigheter, prosti og 
bispedømmer til å bruke denne siden aktivt. 

- "Veiledning til religionsmøte" er trykket i hendig format, slik at 
tilgjengelighet og brukervennlighet økes. TNs "Troende møter 
troende" er ferdig distribuert til menighetene, og 
religionsteologisk seminar er gjennomført.  

- Videreutviklet temasidene om religionsmøte på kirkens nettsider. 
- Deltatt aktivt i den offentlige debatten om dialog og integrering 
- Startet prosessen med å lage et økumenisk ressurshefte om erfaringer fra lokale 
religionsmøter i samarbeid med Norges Kristne Råd 
- Arbeidet for å finne tjenlige måter å videreføre ROM-prosjektets kompetanse, 
engasjement og nettverksressurser. 

 

7C) MISJON OG EVANGELISERING 
Tildelingsbrevets resultatmål 2.5 
Bidra til dialog og samhandling med andre kirke-, tros- og livssynssamfunn 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
2007 har vært preget av et systematisk arbeid for å styrke og utvikle SMM-samarbeidet i et helhetlig perspektiv: lokalt, regionalt og nasjonalt. 
SMM må håndtere at medlemsorganisasjonene gjør ulike prioriteringer for sitt arbeid i menighetene. Dette påvirker misjonskonsulentenes 
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arbeidssituasjon, et arbeid som allerede i utgangspunktet er utformet og fungerer ulikt i bispedømmene. Behovet for koordinering er økende. 
Kirkemøtets vedtak i saken om tilsetting og vigsling i Dnk av homofile i partnerskap har skapt uro i flere av medlemsorganisasjonene. 
Håndteringen av denne uroen har perspektiver både for SMM samarbeidet om misjon, for kirkens enhet og for relasjonen til samarbeidskirker i 
sør. Integreringen av misjon/SMM i avdelingen for internasjonale og økumeniske spørsmål har en god progresjon og fungerer stimulerende i 
flere retninger. I et kritisk perspektiv anføres det at oppfølgingen av KM-saken 2005: ”En misjonerende kirke” har blitt liggende for mye i 
skyggen av arbeidet med ”organisasjonsutvikling” og strukturelle spørsmål i SMM og mange store saker i KR/MKR. Dette må hentes inn i årene 
som kommer. Positivt har det nevnte fokuset bidratt til en økt vektlegging av tiltak rettet mot menighetene, herunder arbeid med misjonsavtaler, 
materiell og ideutvikling, gjennom opprettelsen av SMM-Praktisk arbeidsgruppe. Sommerens debatt om prinsessens engleskole har ført til en 
bevisstgjøring i kirke og samfunn om utfordringene som nyåndeligheten representerer. Kirkerådet har deltatt aktivt i debatten og synliggjort sin 
kompetanse på feltet, bl.a. gjennom et mangeårig arbeid i Samrådsgruppa for nyreligiøsitet.    
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Fulgt opp evaluering av misjonskonsulentstillingene og 
videreutviklet samvirket om misjon mellom sentralt og 
regionalt nivå, innenfor rammen av Samarbeidsråd for 
menighet og misjon (SMM)  

- Fulgt systematisk opp gjennom SMM. SMM-Praktisk arbeidsgruppe er opprettet 
for å trappe opp praktiske tiltak i menighetene. Samarbeidet med 
misjonskonsulentene er godt, og under stadig utvikling. Virkemidlene er den 
årlige fellessamlingen, prioriteringsbrev og veiledende temanotater fra SMM, 
gjensidig involvering i hverandres arbeid og nettverkskontakt. Det har også vært 
holdt et møte med stiftsdirektørene. 

2) Fulgt opp kirkemøtesaken En misjonerende kirke - i 
sammenheng med kirkemøtesakene ”Religionsmøte” og 
”Integrering av innvandrere”  

- Fulgt opp, primært gjennom strategisk nettverksarbeid. Har aktivt bevisstgjort 
om misjon og dialog som komplementære utfordringer, og pekt på misjonens 
kompetanse og erfaring, bl.a. inn mot ROM-prosjektet. Har bevisstgjort om 
kristne innvandrere som misjonerende ressurs og bidratt til nettverk og 
kompetanse.  

3) Bidratt til arbeid med misjon i de økumeniske 
organisasjoner, i kirkesamarbeid i Europa/Norden - og aktivert 
Den norske kirkes forhold til misjonsorganisasjonenes 
samarbeidskirker i sør 

- Fulgt opp, særlig i forhold til KEK, bl.a. med aktive bidrag i evalueringen av et 
tre-årig misjonsprosjekt og i arbeidet med å videreføre dette. Ellers, i 2007, mest i 
forhold til LVF og Norden. Arbeidet for oppfølging av Porvoo-konsultasjonen 
”Fresh expressions of Church”. Begynt involvering i forhold til 
misjonsmarkeringen ”Edinburgh 2010”.  

4) Styrket Den norske kirkes kommunikasjon og informasjon 
om misjon på nettet, innenfor rammen av Samarbeidsråd for 
menighet og misjon (SMM) 

- God oppfølging. I nært samarbeid med Kirke-info har avdelingen arbeidet 
systematisk med utvikling av informasjonsstrategi og oppbygging av nettsider. 
SMM-leder har fått opplæring i nettredigering. SMM-PA er involvert. (Mer 
nedenfor). 
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5) Vært en aktiv deltager og koordinator i kirkelige nettverk 
som arbeider med spiritualitet og møte med nyåndeligheten 

- Fulgt opp. Et utvalg er nedsatt for å arbeide med spørsmålet om 
retreatbevegelsen trenger en fastere koordinering av fellessaker. Aktiv deltagelse i 
debatten om prinsessens engleskole gjennom kronikker/artikler, mediautspill, 
foredrag, strategiarbeid og samråd.  

6) Fulgt og gitt innspill til arbeidet med nye menighetsformer og 
misjonal menighetsutvikling 

- Fulgt opp. Kontakt med og bidrag til NMSs nettverk for menighetsplanting. Har 
arbeidet med oppfølging av Porvoo konsultasjon om ”Fresh expressions of 
Church”. Deltagelse i ”Nettverk for menighetsutvikling”. 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) Forberedt og fulgt opp relevante saker i Samarbeidsråd for menighet og 
misjon (SMM) og i SMMs fellessamling med misjonskonsulentene samt i 
Samarbeidsråd for menighet og misjon -Praktisk arbeidsgruppe 

Gjennomført. Har avholdt fellessamling, tre ordinære SMM-møter, tre 
AU-møter, 4 møter i SMM – Praktisk arbeidsgruppe, hvor oppfølgingen 
har stått sentralt. Ny strategiplan for SMM er utarbeidet. 

2) Gjennom Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM) (se over), 
gjennom foredrags- og informasjonsvirksomhet og  
gjennom strategisk nettverksarbeid 

Fulgt opp. Fokus på Kirkemøtesaken gjennom misjonskonsulentenes 
rapportering på fellessamlingen. Foredrag er holdt i menigheter og enkelte 
andre sammenhenger. Informasjon gjennom nettsidene og utforming av 
informasjonsstand. Stadig påminning og anvendelse av KM-vedtaket i 
ulike sammenhenger. Møte m/Hamar BD om ”misjonens år”. Brev fra 
KR/MKR og SMM til menighetene på slutten av året.  

3) Deltatt i Konferansen av Kirker i Europas misjonsprosjekt, samarbeidet 
aktivt med Det Lutherske Verdensforbunds misjonsavdeling, gitt innspill 
til arbeid med misjon i Kirkenes Verdensråd, Porvoo- og 
Leuenbergfellesskapet, deltatt i samling for nordiske misjonsledere, 
fremmet vennskapssamarbeid, invitert gjester fra kirker i sør og trukket 
dem mer aktivt inn i Den norske kirkes arbeid 

Gjennomført. Aktiv deltagelse, rapport og formidling fra KEKs 
misjonskonsultasjon og deltagelse i referansegruppa for misjonsprosjektet. 
Deltatt på møte i Nordisk misjonslederforum og med KV og LVF i 
Geneve. Arrangert vennskapskonferanse i Møre BD og miniseminar om 
vennskapssamarbeid på SMMs fellessamling. Møter bl.a. med Normisjons 
samarbeidskirke i India og deltagelse på NMSs møte med partnerkirkene. 
Fokus på strategi i Israel. Flere av de nevnte tiltakene involverer samarbeid 
med LVFs misjonsavdeling – også arbeidet med et temahefte om misjon 
og diakoni. 

4) Redigert nåværende stoff på kirken.no, samlet og lagt inn nytt stoff, 
utnyttet den nye nettverksportalen mer offensivt og aktivt 

Gjennomført. SMM-/misjonsstoffet er gjennomgått i sin helhet, 
omstrukturert, redigert og bilder satt inn. Mye nytt stoff er føyd til og en 
del er slettet. 

5) Arrangert en samling for retreatbevegelsen og 2 møter i Samrådsgruppa Gjennomført. Hovedsakene på retreatsamlingen var: fastere former for 
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for nyreligiøsitet. Gitt faglige innspill, formidlet informasjon og drevet 
nettverksarbeid. 

retreatsamarbeid, gudstjenestereform og Taize i  Norge. Samrådsgruppa 
har drøftet: KMs veiledning i religionsmøte, KM-saken ”Truet liv-troens 
svar” og debatten om engleskolen. 

6) Deltatt på konsultasjoner, i nettverksmøter og drevet strategisk 
nettverksarbeid 

Fulgt opp. Har deltatt på to konsultasjoner om menighetsutvikling. 
Kirkerådet har også  deltatt på studietur til USA. 

III. Behov for eventuelle endringer av Kirkerådets tiltak, planer og strategier i forhold til resultatmål og videre planer for feltet. . 

2008 Ny daglig leder av SMM skal ansettes og føres inn i arbeidet. SMM skal gjennomføre en besøksrunde i bispedømmene for å drøfte 
arbeidsmodeller og konsekvenser av Kirkemøtets vedtak om homofile i partnerforhold. Videre tiltak, planer og strategier for SMM må 
avvente dette.  
I høringen i forbindelse med nytt Visjonsdokument for Dnk har SMM påpekt at KMs vedtak ”en misjonerende kirke” gir retning for å ta 
misjon opp som visjon for Dnk på en mye tydeligere måte. Tematiseringen av en misjonerende kirke må følges opp, styrkes og utvikles 
gjennom visjonsdokumentet og på annen måte. 
Kirkerådets videre engasjement i arbeidet med kristen spiritualitet og møtet med nyåndeligheten må avklares. Det er et stort behov i kirken 
for å intensivere dette arbeidet gjennom strategier og tiltak. 

 
 

7d. Fred, rettferdighet og menneskerettigheter  
Tildelingsbrevets resultatmål 2.3 
Styrke kirkens diakonale og sosiale arbeid. 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet:   
 
Klima, økonomisk rettferdighet og Midtøsten har vært høyt prioriterte områder hvor en har jobbet økumenisk og politisk for å påvirke 
beslutningstakere. Man har i  2007 også styrket kirkens flyktningarbeid særlig gjennom lovendringsarbeid i forbindelse med trosforfulgtes 
rettigheter i forslag til ny Utlendingslov.  
 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Styrket det politiske arbeidet for integrering av innvandrere Fulgt opp ved å styrke det kirkelige engasjementet for flyktninger og asylsøkere, 
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og flyktninger  
 

særlig gjennom lovendringsarbeid, offentlig debatt og dialog med statlige 
myndigheter. 

2) Styrket engasjementet for Midtøsten 
 

Fulgt opp gjennom flere møter og reiser til området, kontakt med økumeniske 
organisasjoner og gjennom dialog med norske myndigheter. 

3) Utformet Den norske kirkes posisjon på økonomisk 
globalisering og global rettferdighet    

Fulgt opp gjennom KISP sitt arbeid og ved å fremme en sak på Kirkemøtet om 
tematikken. 

4) Styrket Den norske kirkes engasjement i klima og 
miljøpolitikken 

Fulgt opp ved å markere Verdens Miljøverndag i Tromsø 3. juni med en 
Gudstjeneste, og gjennom diverse uttalelser. 

5) Videreført arbeidet med religionsfrihet Delvis fulgt opp. Arbeidet i Oslokoalisjonen med å lage etiske retningslinjer for 
misjon fortsetter inn i 2008.  

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1)  
- Fulgt opp vedtak fra Kirkemøtet 2006 
- Gjort bruk av nettverket i Kirkelig nettverk for integrering av 
innvandrere og flyktninger 
- Utarbeidet høringssvar på ny utlendingslov 
- Profilert Den norske kirke som aktør i flyktninge-, asyl- og 
integreringsdebatten, særlig med tanke på kommunevalget. 
 

- Oppfølging av KM 11/06 ”Innvandring og integrering”, særlig gjennom 
styrking av integreringssamtalen med statlige myndigheter, samt tatt initiativ til 
utarbeiding av trosopplæringsmateriell for voksne innvandrere. 
- Styrking av samarbeidet med NMiØ og Flyktningenettverket, sistnevnte særlig i 
forhold til dåpspraksis for asylsøkere, trosforfølgelse og ny utlendingslov.  
- Utarbeidet høringssvar til forslag på ny Utlendingslov, og særlig bidratt til å 
bedre lovforslaget mtp religion som grunnlag for forfølgelse. 
-  Styrking av dialogen om trosforfølgelse med UNE, UDI, AID og de politiske 
partiene. 
- Opprettholdt dialogen med UNE og andre humanitære organisasjoner i forhold 
til forskriftsbestemmelse om behandlingsform i Utlendingsnemnda. 
- Profilert Den norske kirke som aktør i den offentlige flyktning-, asyl og 
integreringsdebatten, bl.a. ved engasjementet i den afghanske asylmarsjen og 
UNHCRs rettninglinjer for retur. 
 

2)  
- Revidert Dnks Midt-Østen strategi  
- Vist solidaritet med kirkene og styrket det kristne nærværet i området 
- Bidratt til den norske og internasjonale politiske debatten om Midt-Østen

Det har vært arbeidet med å revidere Dnks Midtøsten strategi. Strategien 
ferdigstilles våren 2008. Menneskerettighetsutvalget og KISP har behandlet 
tematikk knyttet til de kristne i Midtøsten på flere av sine møter. 
En delegasjonsreise i regi av Mellomkirkelig råd besøkte Jordan, Syria og Det 
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- Arbeidet inn mot stiftelsen ”Oljeberget” med tanke på støtte til den 
palestinske befolkningen. 

hellige land i august. Det er knyttet nye kontakter med Middle East Council of 
Churches og dets medlemskirker. 
Generalsekretær i MKR har deltatt på en rekke møter og konferanser i regionen 
og sitter i styringsgruppen for Kirkenes Verdensråds nye økumeniske fredsforum 
for Israel- Palestina. 
Styrevervet i Stiftelsen Oljeberget er ivaretatt.  

3)  
- Jobbet frem et posisjonsdokument for Den norske kirke på Kirkenes 
Verdensråds AGAPE-dokument og skissert en oppfølging av AGAPE i 
Den norske kirke. 
- Fremmet en sak om global økonomisk rettferdighet på kirkemøtet 2007 
- Deltatt i AGAPE- prosessen i Kirkenes Verdensråd 

KISP ferdigstilte i år dokumentet ”Kirken og den økonomiske globaliseringen”. 
Dokumentet ble oversatt til engelsk og sendt til Kirkenes Verdensråd som er svar 
på AGAPE-dokumentet. 
En sak med denne tematikken ble fremmet på Kirkemøtet. 
Leder i KISP deltok på en AGAPE-konferansen i Tanzania og presenterte Dnks 
ståsted i forhold til AGAPE-tematikken. Dnk er meldt inn som en seriøs og viktig 
aktør i den fortsatte AGAPE-prosessen. 

4)  
- Arrangert en økumenisk gudstjeneste på Verdens miljøverndag i Tromsø 
i juni 
- Reist klima og miljø som et bredt økumenisk spørsmål 
- Løftet miljøspørsmålene opp som en bred inter-religiøs utfordring 
- Samarbeidet med Afrikanske kirkesamfunn om klima og 
miljøutfordringene 

Kirken tok del i markeringen av  Verdens Miljøverndag ved å arrangere en 
økumenisk gudstjeneste søndag 3. juni.  
Informasjonsmaterialet ”Skaperverkets dag 2007”, som ble laget i anledning 
markeringen av Verdens Miljøverndag, er sendt ut til samtlige kirkesamfunn i 
Norge og oversatt til engelsk. 
Bidrag fra internasjonal rådgiver om kirkens røst i klimapolitikken i en bok om 
økoteologi 
Flere uttalelser fra MKR/KISP og biskopene har vektlagt at vi alle må forsake noe 
for klimaets skyld, og kirken har bedt staten stille krav til næringslivet og 
befolkningen. 
Miljøspørsmål har vært diskutert i flere av de inter-religiøse dialoger Dnk er del 
av. 

5)  
- Gjennomført prosjektet Misjon og Menneskerettigheter under 
Oslokoalisjonen 
- Løftet opp og belyst den vanskelige situasjonen til de kristne kirker i 
Midt-Østen 

Prosjektet misjon og menneskerettigheter er videreført. Det har vært gjennomført 
flere møter i prosjektet, og et utkast til etiske retningslinjer for misjon foreligger. 
Se punkt 2 for Midtøsten.  
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7e) Lokal kirke i et globalt fellesskap (Den norske kirkes nord/sør informasjon (KUI)) 
Midler fra NORAD – rammeavtale om informasjonsstøtte nord-sør-spørsmål. 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Bidratt til at liturgisk materiale fra søsterkirker i Sør er 
utviklet, gjort tilgjengelig og markedsført overfor norske 
menigheter 

Bidratt til utvikling og utgivelse av liturgisk materiell til Skaperverkets dag, 
Kirkens nord/sør-søndag og Verdens aidsdag/Menneskerettighetssøndagen. 
Materialet er på bokmål og nynorsk gjort tilgjengelig og markedsført i papir- og 
nett-versjon. 
Videre markedsføring av ”Syng håp” og Porto Alegre-heftet gjennom verksteder 
og gudstjenester i årets løp. 

2) Styrket det internasjonale solidaritetsarbeid i norske 
menigheter gjennom bl.a. vennskaps- og kultursamarbeid, samt 
prosjektstøtte 

Vennskapskonferanse avholdt jan 2007 i Ålesund i samarbeid med Møre bd. 
Gjennomført research-tur til Ghana (mars) + kultur-& vennskapsturné med 3 
ghanesiske musikere (sept) til Oslo, Hamar, Nidaros bisped. Gitt økonomisk 
støtte til 18 lokale nord/sør-informasjonstiltak (menigheter/organisasjoner), på 
bakgrunn av søknader. 

3) Bidratt til økt engasjement for oppfølging av Kirkemøte-
saken ”Hiv&aids som en utfordring til Den norske kirke” og 
Kirkemøte-saken ”Forbruk og rettferd” (inkl. miljø) 

Redigert og utgitt ny Grønn kirkebok (okt) i samarbeid med IKO Forlag. Initiert 
oppfølging av ”En kropp” og ”Positiv” materialet (hiv&aids) i forhold til 
diakonirådgivere o.a.. Deltatt i norsk, nordisk og Norden-FOCCISA 
ressursgrupper om teologi & hiv. Deltatt i ToT (Training of Trainers) og dialog 
med FOCCISA-partner kirker (Zambia).                                    

4) Bidratt til økt satsing på økumeniske og internasjonale 
spørsmål i kirkelig utdanning 

Avholdt fagdag (april) for kirkelige utdanningsinstitusjoner om ”økumeniske og 
internasjonale spørsmål i kirkelig utdanning”. 

5) Videreutviklet nettsidene www.kui.no, med spesielt henblikk 
på ungdom 

Nettsidene er driftet og oppdatert fortløpende. Pga bortfall av den felles 
nettjournaliststillingen (KUI 10 %) ble tiltak med ungdomsfokus kun gjennomført 
på tema hiv&aids. 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
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1)Redigert materiell til Skaperverkets dag, Nord/sør-søndagen, MR-
søndagen og Verdens aidsdag.  Videreført markedsføring av ”Syng håp” 
og Porto Alegre-heftet gjennom verksteder  og gudstjenester. 

 
Se ovenfor 

2) Avholdt Vennskapskonferanse Ålesund (jan). Planlagt og gjennomført 
”kulturprosjekt Ghana” (research-tur og kulturmøte-turné mars-sept). Gitt 
økonomisk støtte til lokalmenigheter om nord/sør-informasjonstiltak på 
bakgrunn av søknader. 

 
Se ovenfor 

3) Kurset ungdom og ledere i materiell ”Positiv” og ”En kropp”. 
Ferdigutviklet ressurshefte ”Ny grønn kirkebok”. Bidratt til Verdens 
miljødag, Tromsø, og ny Kirkemøte-sak om miljø og økonomisk rettferd 

 
Se ovenfor 

4) Arrangert fagdag for kirkelige utdanningsinstitusjoner om ”økumeniske 
og internasjonale spørsmål i kirkelig utdanning” 

Se ovenfor 
 

5)Initiert nytt tiltak innen IKT-basert læring, basert på ungdom Se ovenfor 

III. Behov for eventuelle endringer av Kirkerådets tiltak, planer og strategier i forhold til resultatmål og videre planer for feltet. . 

2008 Videreføre KUIs arbeid i overensstemmelse med 4-årig strategiplan (2007-2010) i forhold til NORAD 
2009 Videreføre KUIs arbeid i overensstemmelse med 4-årig strategiplan (2007-2010) i forhold til NORAD 

2010 Videreføre KUIs arbeid i overensstemmelse med 4-årig strategiplan (2007-2010) i forhold til NORAD 

 

8. KIRKE OG SAMFUNN 
Tildelingsbrevets resultatmål 2.4 
Fremme samarbeid mellom kirkens organer, overfor frivillige kristelige organisasjoner og mellom kirke og samfunn. 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
Gjennom hele året har det været spesielt stort fokus på feltet miljø, forbruk og rettferd. Kirkerådet har mottatt svært positiv evaluering av 
arbeidet fra samarbeidspartnere og myndighetene. En registrerer stadig økende aktivitet og etterspørsel etter veiledning, foredrag og materiell fra 
menighetene. Kirkemøtets behandling av saken ”Truet liv – troens svar” gir et godt utgangspunkt for å trappe opp aktiviteten. Oppfølgingen av 
kirkemøtesaken om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet har ikke kommet så langt som ønskelig, men Dnk har bla. gitt bidrag på dette feltet 
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inn i den økumeniske og internasjonale sammenhengen.  Når det gjelder integrering av mennesker med psykisk utviklingshemming er det gjort 
store framskritt i forhold til offentlige myndigheter, der hovedspørsmålet er å få til ordninger som ivaretar retten til religionsutøvelse. Når det 
gjelder kjønn og likestilling har en del av virksomheten vært rettet inn mot å innarbeide anliggendet som et tverrgående perspektiv i 
sekretariatets virksomhet. Om en har lykkes i dette er vanskelig å evaluere. 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1. Miljø, forbruk og rettferd: Forankret og konkretisert kirkens 
engasjement i spørsmål som angåDr miljø, forbruk og rettferd 
gjennom nettverksbygging og aktiviteter 

Store fremskritt på dette feltet gjennom 2007, bl.a. gjennom behandlingen av 
temaet på Kirkemøtet og Ungdommens kirkemøte, gjennom arbeidet rundt 
fasteaksjonen, feiringen av Skaperverkets Dag og markeringen av Verdens 
miljøverndag. 

2. Bioteknologi: Bidratt til at Den norske kirke er en etisk 
premissleverandør og kritisk samtalepartner for forskning, 
lovgivning og samfunnsutvikling på feltet bio- og genteknologi 

Det har vært lite aktivitet på dette feltet, dels pga. mindre offentlig fokus enn i 
året før, dels fordi ressursene måtte konsentreres om miljø, forbruk og rettferd. 

3) Funksjonshemmede i kirken: Arbeidet med praktisk 
tilrettelegging, holdningsskapende arbeid og teologisk nytenkning 
med sikte på å inkludere mennesker med fysisk 
funksjonshemming.  

Det er i løpet av 2007 arbeidet videre med at dette skal bli et reelt tverrgående 
perspektiv innen Den norske kirke. Blant annet ved forelesninger, foredrag og 
kurs. De faglige innspillene til trosopplæringsreformen, gudstjenestereformen 
og diakoniplan har også bidratt til dette. Internasjonalt var EDANS delegasjon 
på EEA3 møtet i Sibiu viktig både holdningsskapende og teologisk. Arbeidet 
med oppfølgning av KM-saker er kommet i gang, men ikke så langt som 
ønskelig. 

4) Inkludering av mennesker med utviklingshemming: Arbeidet 
for å gi mennesker med utviklingshemming mulighet til å delta i 
fellesskapet i kirken. 

Det har vært arbeidet med å konkretisere retten til tros- og livssynsfrihet både i 
forhold til Stortinget og til SHdir. Dette har gitt resultater, men det er fortsatt et 
behov for å arbeide for at retten og muligheten til religionsutøvelse ivaretas på 
tjenesteyternivå. Arbeidet med å sikre tilhørighet og deltakelse i kirken pågår 
også. 

5) Kjønn og likestilling: Arbeidet for et likeverdig og likestilt 
fellesskap av kvinner og menn blant annet ved at 
kjønnsperspektiver integreres i kirkelig virksomhet, spesielt 
gjelder dette Kirkerådets ulike fagområder og 
bispedømmerådene. 

Utvalg for kjønn og likestilling har arrangert to internseminarer  for de 
sentralkirkelige råd og med innbudte representanter for bla. IKO og 
Presteforeningen. Det første med Terje Michalsen var 1. februar og hadde 
temaet ”Kjønn som variabel på kirkelig virksomhet”, det andre var ved 
Marianne Bjelland Kartzow og Merete Thomassen og hadde temaet ”Språk og 
strategier. Kjønnet synliggjøring og usynliggjøring. 4. desember innkalte 
Kirkerådets direktør til obligatorisk internseminar for alle i de sentralkirkelige 
råd. Temaet var ”Hvordan arbeide med kjønn og likestilling i de 
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sentralkirkelige råd og foredragsholdere var Mona Larsen Asp fra 
Likestillings- og diskrimineringsombudet og Gry Friis Eriksen.   

6) Bidratt til felles faglig forståelse og tettere samarbeid med 
bispedømmerådene  

Dette følges opp på ulike måter innenfor de ulike fagområdene i Seksjon for 
kirke og samfunn. Se for øvrig nedenfor. 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
1) Bygget nettverk med hovedfokus på å informere og forplikte menighetene 
i et engasjement for miljø, forbruk og rettferd i forbindelse med fasteaksjon 
og miljøuken i juni og Skaperverkets dag. Sentrale tiltak vil være arbeid i 
forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon (klimafokus) og oppfordring 
til alle menigheter om å bli ”grønn” (materiell og nettsider); deltatt i 
forberedelsen av miljøgudstjeneste i forbindelse med FNs markering av 
Verdens miljøverndag 2007 i Tromsø (utarbeidelse av materiell og 
informasjon til alle landets menigheter). Arbeidet med miljøfyrtårn-
sertifisering på alle plan i kirken er et tredje viktig område, herunder også 
arbeidet med sertifisering av Kirkerådets sekretariat (som del av Grønn stat - 
arbeidet), flere andre organisasjoner og Kirkens hus. Det skal dessuten 
utarbeides en rapport om miljøarbeidet til årets Kirkemøte.  

1) Det har vært stor aktivitet på alle de nevnte områder. I tråd med det 
allmenne fokuset på klima- og miljøspørsmål har Den norske kirkes arbeid 
med dette skudd fart på alle nivåer i kirken. Det har bl.a. vært stor oppslutning 
om feiring av Skaperverkets Dag og flere menigheter er i gang eller har fullført 
arbeid med å bli en grønn menighet. Den norske kirkes deltakelse ved 
markering av Verdens miljøverndag har fått stor oppmerksomhet, både i Norge 
og internasjonalt. Både forrige og nåværende miljøvernminister har betegnet 
kirken som en av de viktigste samfunnsaktørene på dette feltet. Både 
sekretariatet til de sentralkirkelige råd, KA, Kirkens Nødhjelp er nå sertifisert 
som miljøfyrtårn, IKO er i gang med arbeidet.  Under tittel ”Truet liv- troens 
svar” var arbeidet med klima, miljø og rettferd vært hovedtema på årets 
kirkemøte og ungdommens kirkemøte. Det er  utarbeidet en fyldig rapport over 
arbeidet de siste årene til Kirkemøtet 2007 med svært positive evalueringer og 
kommentarer fra både miljøbevegelsen og myndighetene. 

2) Tilrettelagt for et bredt engasjement i Den norske kirke gjennom  
tilrettelegging av informasjons- og diskusjonsmateriell, bl.a. på nettsidene, 
samt besøk og seminarer på menighetsnivå 

2) Dette arbeidet har måttet ligge ”på vent”, dels fordi arbeidsressursene måtte 
konsentreres om arbeid med miljø og rettferd, dels fordi det var mindre fokus 
på dette tema i offentligheten. 

3) Dette gjøes ved et stabilt samarbeid med interne, eksterne og 
internasjonale Rapportering og evaluering i forhold til delmål. Med bakgrunn 
i sak KM 13/06 og 11/06 bør Den norske kirke også på dette feltet være en 
premissleverandør for samfunnet. Vedtaket i sak KM 13/06 følges opp blant 
annet ved at Kirkerådet tar initiativ overfor KA Kirkelig arbeidsgiver- og 
interesseorganisasjon og Kirkedep. om å nedsette arbeidsgruppe med sikte på 
å utforme en felle arbeidsgiverpolitikk.    
Gitt innspill, med bakgrunn i sak KM 11/06 og UMK 8/06, som kan bidra til 
at funksjonshemming løftes fram som et tema i arbeid med integrering av 
innvandrere.   

Det har også i 2007 vært et godt og fruktbart samarbeid med interne, eksterne 
og internasjonale parter. Se ovenfor. 
Arbeidet med at vedtaket i sak KM 13/06 følges opp blant annet ved at 
Kirkerådet tar initiativ overfor KA Kirkelig arbeidsgiver- og 
interesseorganisasjon og KKD. om å nedsette arbeidsgruppe med sikte på å 
utforme en felles arbeidsgiverpolitikk har ikke lykkes i tilstrekkelig grad, men 
det vil bli arbeidet videre med saken i 2008. 
Innspill, med bakgrunn i sak KM 11/06 og UMK 8/06, som kan bidra til at 
funksjonshemming løftes fram som et tema i arbeid med integrering av 
innvandrere har ikke blitt satt på dagsordenen av ledelsen.   

4) Fulgt opp og videreutviklet fagområder og samarbeidsrelasjoner med Som resultat av oppfølgingen av konferansen, er retten til tros- og 
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utgangspunkt i konferansen ”Rett til å være et helt menneske?”, avholdt i 06. 
Utarbeidet plan for å sikre like muligheter for mennesker med 
funksjonshemming og mennesker med utviklingshemming, utviklet nettkurs 
om retten til å være et helt menneske og bidratt til fagutvikling og oppfølging 
av Rapportering og evaluering i forhold til delmål. 

livssynsfrihet tatt med under merknader i Omsorgsmeldingen, som ble lagt 
fram for Stortinget i mars. Tematikken er også tatt inn i SHdirs veileder til 
individuell plan. Det er løpende dialog med SHdir for å få laget en offentlig 
veileder. 28. nov. ble det arrangert en fagdag om dette i et samarbeid med 
Diakonhjemmet, KR og Borg bispedømmeråd. I samarbeid med NKR og STL 
er det nedsatt ei arbeidsgruppe som skal lage veileder for tros- og 
livssynssamfunn. Utviklingen av kursmateriell er i startfasen. Det er videre 
utarbeidet et notat om ansvarsfordeling og behov når kirken skal sikre 
trosopplæring for alle. Et veiledningshefte for lokalmenigheten om en 
likeverdig konfirmanttid for alle, er sluttført og vil bli utgitt i 2008 som et 
samarbeidsprosjekt mellom KA og KR. 

5) Fullført arbeidet med å utrede kirkas forhold til likestillingsloven, 
videreformidlet forskning som gjelder kjønns- og likestillingsperspektiv på 
kirkelig virksomhet, startet arbeidet med ny strategiplan for feltet og bidratt 
til at det jobbes strategisk for at alle felt/temaområder innarbeider et 
likestillingsperspektiv. 

Av ressursmessige og hensiktsmessige årsaker er arbeidet med 
likestillingsloven lagt på is inntil videre. Det vil bli tatt opp igjen i forbindelse 
med arbeidet med ny kirkeordningen. 
Arbeidet med utkast til ny strategiplan for kjønn og likestilling er nesten 
fullført, og skal sendes ut på høring våren 2008.  
Nordisk økumenisk kvinnekomite, der Utvalg for kjønn og likestilling er 
representert, arrangerte en konferanse 5.-6. februar i Stockholm om 
kvinneperspektiv på religionsmøtet. Dnk var representert både som deltakere 
på konferansen og ved bidrag i programmet. Utvalg for kjønn og likestilling 
har gitt innspill i arbeidet med ny Plan for diakoni og har drøftet kjønns- og 
likestillingsperspektiver blant annet med representant for 
trosopplæringsreformen. Utvalget arbeider også med å lage en oversikt over 
norsk litteratur knyttet til temaet kjønn og kirke/kristendom fra 1995 og 
framover. Når det ellers gjelder videreformidling av forskning og innarbeiding 
av likestillingsperspektivet vises det til redegjørelsen ovenfor. 

6) Forberedt tverrfaglig samarbeidskonferanse som et fellesprosjekt i 
seksjonen med tanke på 2008 

Det er lagt planer for en dagskonsultasjon med Seksjon for kirke og samfunn 
og relevante rådgivergrupper på bispedømmekontorene som skal arrangeres i 
2008. Konsultasjonen skal ha Plan for diakoni som hovedperspektiv. 

III. Behov for eventuelle endringer av Kirkerådets tiltak, planer og strategier i forhold til resultatmål og videre planer for feltet. . 

2008 Når det gjelder kjønn og likestilling er stillingsressursen i sekretariatet for liten til å følge opp det tverrgående perspektivet på en 
tilfredsstillende måte. Det bør derfor arbeides for å øke stillingsressursen på feltet.  
Miljø, forbruk og rettferd: I løpet av 2008 skal det utarbeides en milepælplan/ prosjektbeskrivelse for bærekraftreformen frem til 2017. 
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Foreløpig tenker en seg å dele denne 10års-reformen i periodene 2008-2011, 2012-2014, 2015-2017. Når det gjelder integrering av mennesker 
med funksjonshemming, er det å håpe at en er kommet godt i gang med planen for kirkelige arbeidsgivere. 

2009 Justering av milepælplanen/ prosjektbeskrivelsen for miljø, forbruk og rettferd i henhold til behandling på KM 2008 og erfaringer fra 2008. 
Slik det er nå, er det spesialpresten i Borg som også med mandat fra Kirkerådet, arbeider for å ivareta det nasjonale ansvaret for å integrere 
mennesker med utviklingshemming i kirken. Det bør arbeides for å tilføre sekretariatet økte ressurser på dette feltet.  Det må fortsatt 
arbeides for en økning i stillingsressursen på feltet kjønn og likestilling. 

2010 Justering av milepælplanen/ prosjektbeskrivelsen for miljø, forbruk og rettferd i henhold til erfaringer fra 2009. 

 

9. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 
Tildelingsbrevets resultatmål 2.1 
Gjennomføre Kirkemøtets vedtak og ivareta felleskirkelige oppgaver for øvrig. 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
Den nye kommunikasjonsplattformen er fulgt opp med vurdering av informasjonsoppgaver og kommunikasjonsutfordringer, men arbeidet med 
utvikling av kommmunikasjonsstrategier er bare startet. Arbeidet med å utvikle en visuell identitet og profil for Den norske kirke har pågått hele 
2007, slik at den kan presenteres tidlig i 2008. Det er gjort et betydelig arbeid med å bedre stoffpresentasjoner på kirkens nettportal 
www.kirken.no, som i fjor hatt over en million besøk. 
Ellers har produksjon av årbok, Kirkeaktuelt og andre trykksaker som tidligere vært tidkrevende. Pressetjenesten har vært omfattende, men det 
skulle ha vært mer oppsøkende mediekontakt i aktuelle saker som er på dagsorden i mediene og der kirkens stemme bør bli hørt.  
 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Kommunikasjonsstrategi 
Har fulgt opp Kirkemøte-vedtaket om kommunikasjonsplattform 
ved å sørge for utarbeiding av kommunikasjonsstrategier for de 
sentralkirkelige råd 
 

Kirkemøtevedtaket er fulgt opp ved å gjøre plattformen kjent for regionale og 
lokale ledd i kirken. Som grunnlag for å utarbeide kommunikasjonsstrategier er 
det foretatt  en ekstern vurdering av Kirkerådets informasjonsavdeling og 
kirkens nasjonale informasjons- og kommunikasjonsoppgaver, en rapport som 
tas med i det videre arbeid utvikling av kommunikasjonsstrategier. 
For å skape større felles identitet og bedre profilering, har det hele 2007 vært 
arbeidet med utvikling av grafisk profil  for Den norske kirke. Dette vil bli 
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presentert og tatt i bruk på trykksaker og nett tidlig på nyåret.    
Det er også vært arbeidet med andre aktuelle strategiområder som mediestrategi 
generelt og for enkeltsaker. Arbeidet skulle ha kommet lenger, men det har vært 
vanskelig på grunn av andre nødvendige oppgaver. 

2) Internett 
Har gjennomført omlegging til ny versjon av nettportalen 
www.kirken.no, som et mer medlemsfokusert nettsted, og styrket 
samarbeidet med bispedømmene og menighetene om 
synliggjøring av kirke og tro på nettet. 
 

Teknisk, designmessig og redaksjonell samordning av innholdet på nettportalen 
kirken.no ble i stor grad ferdigstilt i 2007. Første halvår 2008 er hele 
omleggingen gjennomført. Redaksjonen bak kirken.no får gjennom dette bedre 
mulighet til å holde oversikt over nettstedets oppdatering, og bedre mulighet til 
å distribuere publiseringsansvar til fagkonsulenter i staben. Mulighetene for  
samordning mellom de nasjonale nettsidene og bispedømmekontorenes 
nettsider har økt. Fra kirken.no kan det nå også tilbys stoff (RSS-feeds) til 
menigheter og andre som ønsker å publisere stoff fra den nasjonale web-basen 
på sine nettsider. I 2007 var det mer enn 1 million besøk (13,5 mill. ”treff”) på 
kirken.no I gjennomsnitt var det 3 164 besøkende på hverdager. 

3) Mediekontakt 
Har bidratt til økt synliggjøring av Den norske kirkes mål og 
virksomhet gjennom pressetjeneste.  

Mesteparten av mediekontakten knytter seg til Kirkemøtet, bispemøter, 
rådsmøter og andre arrangementer, og dette ga gode muligheter for profilering 
av kirkens budskap og saker også i 2007. Det var også ellers stadig vært 
oppsøkende pressekontakt med mediene, men dette er tidkrevende og begrenses 
av andre oppgaver. 

4) Publikasjoner 
Har utgitt håndbøker, informasjonsblad og annet materiell til 
hjelp for bispedømmene og menighetene i deres virksomhet.  

De planlagte publikasjonene er produsert, trykt og distribuert etter planen. 
Mye av håndbokinformasjonen i Årboka er tilgjengelig på kirkens nettportal, 
men salg og tilbakemeldinger om innhold tyder på at papirutgaven fortsatt  er 
viktig for ansatte og rådsmedlemmer  i kirken.  
Kirkeaktuelt fungerer som en informasjonskanal fra sentralkirkelige organer  til 
lokalkirken til inspirasjon og informasjon.  
Antall utgivelser var lite i 2007, med ny revidert lovsamling som den viktigste. 
Spørsmålet om hvilke utgivelser de sentralkirkelige råd skal ha framover blir nå 
aktualisert i arbeid med en utgivelsesstrategi.  

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) Har gjort kommunikasjonsplattformens innhold kjent for alle ledd i 
kirkens organisasjon, også på samiske. 
- Har evaluert informasjonstjenesten og kartlagt ressursbehov og 

-Har laget en trykksak om kommunikasjonsplattformen og distribuert den til 
regionale og lokale ledd i kirken. 
- Har fått en ekstern vurdering av Kirkerådets informasjonsavdeling og kirkens 
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arbeidsoppgaver for en nasjonal informasjonsenhet i Den norske kirke, blant 
annet når det gjelder ambisjonene for et nasjonalt nettsted.   
-Har laget en overordnet plan for utarbeidelse av kommunikasjonsstrategier 
på aktuelle områder for de sentralkirkelige råd på bakgrunn av 
kommunikasjonsplattformen og kirkens dagsorden.  
Aktuelle strategiområder er mediestrategi, strategi for enkeltsaker, 
profileringsstrategi og strategi for myndighetskontakt og lobbyvirksomhet. 

nasjonale informasjons- og kommunikasjonsoppgaver, en rapport som tas med i 
det videre arbeid utvikling av kommunikasjonsstrategier. 
-Har laget en oversikt over aktuelle kommunikasjonsstrategiske områder. 
-Har gjennom hele året samarbeidet med byrå om utvikling av grafisk profil for 
Den norske kirke og ny tilpasning av tekst til våpenet. Dette vil bli tatt i bruk på 
trykksaker og nett over nyttår.    
-Det har vært arbeidet med andre aktuelle strategiområder som mediestrategi 
generelt og for enkeltsaker. 

2) -Har driftet overgang til ny versjon av nettportalen.  
-Har styrket samarbeidet med bispedømmer om bruk av kirken.no 
-Har styrket samarbeidet med menighetene om felles basisstoff og design på 
lokale nettsider.  
-Har videreutviklet integrerte nettområder på kirken.no for prosjekter innen 
bl.a. trosopplæring, gudstjenesteliv, stat og kirke, og Den norske kirkes 
nord/sør informasjon (KUI). 
-Har synliggjort valgsider for menigheter som har valg i 2007. 
-Har synliggjort åpne kirker på kirken.no   

-Stoffmengde og besøkstall på nettportalen har også økt betydelig i 2007, og 
den nye versjonen har gjort det lettere å finne fram til stoff av generell 
interesse. 
-Har samarbeidet med bispedømmer og menigheter om stoff, verktøy og 
presentasjonsform på regionale og lokale nettsider. 
-Har samarbeidet med de aktuelle prosjekter om synliggjøring av 
prosjektinformasjon  på kirken.no – dels via egen nettjournalist før 
prosjektstillingen opphørte på forsommeren, dels via webredaktør.  
-Har oppdatert valgsider med informasjon og resultater av menighetsrådsvalget 
for de 204 menighetene med valg hvert annet år.  
-Har informert om muligheten til registrering og oppdatering i en oversikt over 
åpne kirker  og veikirker på kirkens nettportal.    

3) -Har presentert og distribuert kirkelige nyheter fra kirken sentralt løpende 
på kirken.no Har vært oppsøkende overfor mediene om saker på kirkens 
dagsorden og ved møter og arrangementer. 

-Har hatt pressetjeneste publisert nyhetsmeldinger fra bl.a. Kirkemøtet, 
bispemøter, rådsmøter, EEA3-møtet i Romania, bispevigsling i Bodø. I 
tillegghar det vært pressekontakt og er det laget mye pressestoff i forbindelse 
med kirkelige initiativ og arrangementer. Det er til tider mange 
pressehenvendelser, men det er ikke avsatt nok tid til oppsøkende pressetjeneste 
for å få fram kirkelige talspersoner om temaer som er på kirkens dagsorden. Ca. 
20 mediefolk fulgte store deler av Kirkemøtet, og både deltakelsen og bredden i 
dekningen var større enn på flere år.  

4) Ha redigert, utgitt og distribuert Årbok for Den norske kirke 2007-utgave 
nr. 56 
 
 
 
 

-Årboka er utgitt etter planen.  Selv om mye av stoffet er tilgjengelig på kirkens 
nettportal, har papirutgaven fortsatt sin berettigelse. Opplag og salg har holdt 
seg stabilt og avtalen med Bibelselskapets bokhandel om distribusjon og salg 
har fungert godt. Omorganiseringen av kontaktinformasjonen i håndbokdelen 
fra 2005 er videreført og dette har vist seg å være riktigst i forhold til hvordan 
kirke-Norge er organisert. Nå synliggjøres prostiene med fellsråd og sokn. Etter 
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-Ha redigert, utgitt og distribuert fire nummer av Kirkeaktuelt - i ny design.   
 
 
 
 
-Har koordinert produksjon, utgivelse og opptrykk av publikasjoner med ny 
design, ifølge utgivelsesplan. 

kritikk ble det igjen laget en omfattende navneoversikt over kirkelig ansatte.   
-Kirkeaktuelt er utgitt etter planen og distribuert i et opplag på 18.500 eks til 
alle rådsmedlemmer og abonnenter. Innbetalingen av frivillig kontingent på kr. 
170 000 tyder på at bladet fungerer som en informasjonskanal fra sentralt til 
lokalt nivå i kirken.   
Det er god respons på lokalreportasjer. 
-De fleste planlagte utgivelser er utgitt. Hovedutgivelse var ny revidert utgave 
av lovsamlingen, som også ga godt salg. Ny grafisk profil blir først tatt i bruk 
på nyåret 2008. 

 

10. ANSATTE – STILLINGER – FRIVILLIGE – UTDANNING 
Tildelingsbrevets resultatmål 2.7 
Legge til rette for økt deltakelse og styrking av det kirkelige demokratiet. 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
Som følge av de pågående reformene, melder behovet seg for kompetansebygging først og fremst for ansatte i kirkelige stillinger, men også for 
frivillige og rådsmedlemmer. Kirkerådet ser et voksende behov for å på ny gjennomgå kirkelige stillinger; hvilke blir det behov for i framtiden, 
hvilken kompetanse skal de ulike stillingskategorier ha og hvordan skal kirken styrke rekrutteringen både til stillinger og til kirkelige 
utdanninger. Vi ser også at spørsmålet melder seg om hvilke kvalifikasjonskrav de nye undervisningsstillingene skal ha. 
Frivillige i kirken er veldig viktig dersom kirken skal opprettholde sin rolle og funksjon i landet. Kirkerådet har tatt initiativ til å styrke 
deltakelse og demokrati i kirken ved å foreslå et omfattende forprosjekt før valgene i 2009. I dette inngår både planlegging av valgene og et 
større forsknings- og utredningsarbeid for å kunne foreslå hensiktsmessige og konkrete forslag som kan fremme deltakelse og demokrati. 
 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Avklart den diakonale tjenestens plassering i forhold til den 
ordinerte tjeneste 

Et utvalg er nedsatt og har arbeidet med en utredning som planlegges fremmet 
for Kirkerådet i juni 2008. 

2) Evaluert godkjenningsordningen for personer uten cand. 
theol.grad. 

Av kapasitetsmessige grunner er saken ikke fremskyndet til KM 2007. Det er 
startet innhenting av erfaringsmateriale. Saken kommer opp på KM-08. 
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3) Utredet spørsmålet om tilsetting av homofile partnere i vigslede 
stillinger 

Spørsmålet er utredet og ble behandlet på KM 07. 

4) Avklart spørsmål om godkjenning av utdanning av lavere grad Har startet drøftinger med ulike utdanningsinstitusjoner og fagorganisasjoner 
om saken. Ikke trukket noen konklusjoner. 

5) Begynt arbeid med vurdering av nye typer utdanning som 
kvalifiserende til kantor (KM 7/04) 

KR har vedtatt minimumskvalifikasjoner innen enkelte kirkefaglige emner. I 
forlengelsen av dette startet arbeid med alternative utdanninger kvalifiserende 
til kantor. Det er godkjent en ny kantorutdanning ved Høgskolen i 
Tromsø/KUN siste året. 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) Arbeidet med den diakonale tjenesten 
- Etablert arbeidsgruppe 
- Utredet konsekvensene av å forstå diakontjenesten som en ordinert 
tjeneste, (KM sak 08/04) 
- Behandling i Kirkerådet, deretter høring 
 

 
Gjennomført 
Arbeidsgruppen har hatt flere møter og en konsultasjon. 
 
Ikke behandlet i Kirkerådet, - dette er planlagt til juni 2008 

2) Godkjenningsordningen for personer uten cand. theol.grad.  
- Laget en evalueringsrapport 
- Drøftet rapporten i Evalueringsnemnda 

Se punkt 2 ovenfor. 1. mars trådte ny Forskrift for tilsetting av menighetsprest i 
kraft. Den har enkelte endringer i regelverket for godkjenning av personer uten 
cand.theol. 
Evalueringsnemnda har behandlet 9 søknader i 2007. Det var ni søknader etter 
§ 4 og 1 etter § 5 i Forskrift for tilsetting av menighetsprester. 7 søknader ble 
innvilget. 

3) Homofilisaken 
- Gjennomgått tidligere vedtak i saken og utredet ulike forhold og 
konsekvenser ved tilsetting av homofile partnere i vigslede stillinger 
- Utgangspunktet er Lærenemndas uttalelse fra januar 2006 og samtalen om 
Lærenemndas uttalelse på KM2006. 
- Arbeidsgruppe i Kirkerådet med to biskoper, gen.sekr. i Mellomkirkelig 
råd og ledet av dir. Kirkerådet. Røsæg og Thelin fra sekretariatet er 
sekretærer.  
- Arbeidsgruppen har fremmet forslag til hvordan Kirkerådet/Kirkemøtet 
skal følge opp Lærenemndas uttalelse. 

Gjennomført 

4) Avklart spørsmål om godkjenning av utdanning på lavere grad Se punkt 4 ovenfor 
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- Utredet mulige stillingskategorier innen diakoni, undervisning og 
kirkemusikk 
- startet arbeidet med å utforme evt. kvalifikasjonskrav for stillinger 

Det er behandlet 41 henvendelser om godkjenning av annen utdanning/praksis, 
21 angående diakon (14 godkjent), 10 kantor(4 godkjent) og 10 kateket (4 
godkjent). 

 

11. KIRKEORDNINGSSPØRSMÅL – KIRKENS ORGANISASJON OG LEDELSE 
Tildelingsbrevets resultatmål 2.7 
Legge til rette for økt deltakelse og styrking av det kirkelige demokratiet. 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
 
Sentralt i 2007 har vært å legge til rette for en god samtale om forholdet mellom stat og kirke. Kirken har mange underliggende vanskelige 
organisasjonsmessige forhold, men for flere spørsmål gjelder at de er knyttet til hovedspørsmålet om hvilke relasjoner kirken skal ha til staten. 
Kirkemøtet vedtok i 2006 en uttalelse til saken og kirkerådet har i 2007 fulgt opp vedtakene i videre utredninger. Dette er et felt som krever en 
koordinering og en grundig oppfølging fra kirken. Det er viktig at en fremtidig kirkeordning i størst mulig grad blir slik at den finner enklere 
løsninger på spørsmål som oppgavefordeling mellom de ulike kirkelige organer, arbeidsgivermyndighet, finansiering og demokrati i kirken. Det 
vil også være helt sentralt at disse spørsmålene hele tiden speiles mot hovedoppgaven med å være kirke; både dens identitet og oppdrag. 
 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Bidratt til en god kirkeordning og rettslig relasjon mellom stat 
og kirke 

Se nedenfor, II, 1-2 

2) Gjennom reformarbeid funnet frem til ordninger som setter 
Den norske kirke bedre i stand til å utføre sitt oppdrag 

Se nedenfor, II, 1-2 

3) Bidratt til gode planer for finansiering og vedlikehold av 
kirkebygg og sørget for en tjenlig bruk av kirken 

Ikke endelig avklart grunnet kommende stortingsmelding 

4) Avklart kirkens rolle og ansvar mht. gravferdsforvaltningen Ikke endelig avklart grunnet kommende stortingsmelding 
5) Fått en samlet, helhetlig og oversiktig statistikk om Den norske 
kirke på alle sentrale områder 

Se nedenfor 11, 5 
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6) Videreutviklet kirkens medlemsregister 
 

Anskaffelsesprosess er igangsatt og vil bli videreført i 2008. 

7) Utviklet elektronisk kirkebok, i samarbeid med Kultur- og 
kirkedepartementet 
 

Et teknisk system er spesifisert, men implementering forutsetter en videre 
anskaffelsesprosess relatert til medlemsregisteret. 

8) Evaluert Kirkemøtets forretningsorden KMs forretningsorden er evaluert og KM 2007 fastsatte revidert 
forretningsorden. 

9) Oppsummert forsøk med ny nominasjonsordning til biskop og 
ev foreslått endringer i nominasjonsordningen 

Forsøk med ny nominasjonsordning er oppsummert. På bakgrunn av 
oppsummeringen ble det utformet forslag om innføring av bispevalg og 
endringer i nominasjonsordning, sammensetning av stemmeberettigede og 
beregning av avstemningsresultat. KM 2007 vedtok å gå inn for bispevalg. 

10) Utarbeidet retningslinjer for sokneinndeling Retningslinjer for sokneinndeling er ikke endelig utarbeidet, men det pågår 
noen forsøk for å se på alternative løsninger avh. av den fremtidige 
organiseringen av kirken på lokal- og regionalplan. 

11) Begynt arbeidet med nye regler for valg til kirkeråd 
(Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd) 

Saken er ikke utredet da det ses som tjenelig at den behandles i tilknytning til 
fremtidige forsøk med valgordninger til BDR og KM. 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) I nær kontakt med det offentlige fulgt opp arbeidet med stat – kirke-
utredningen,  
 utarbeidet forslag til særlov og kirkeordning. 

Oppfølging av arbeidet med stat-kirke-utredningen: 
Kirkemøtets høringsuttalelse 2006 ble kommunisert til politiske miljøer. Det er 
fulgt opp av kontaktmøter med de politiske partierne og innspill underveis. 
Resultatene av stat-kirke-høringen ble kommentert fra Kirkerådets side ved 
flere anledninger. Etablert mer regelmessige kontaktmøter med kirkeministeren 
fra høst 2007.  
Særlov og kirkeordning: 
Avholdt konsultasjon 6.mars 2007 ”Kirkelov og kirkeordning”. Utformet 
dokumentene ”Grunnlovsforankring, kirkelov og kirkeordning for Den norske 
kirke” og ”Oversikt over status, problemstillinger og utredningsbehov på 
kirkeordningsfeltet”. Kirkemøtet 2007 vedtok premisser, overordnede føringer 
og prioriteringer for det videre arbeid med kirkelovs- og 
kirkeordningsspørsmål. Kirkemøtet vedtok også en fempunkts uttalelse med 
adresse til den politiske prosessen omkring stat og kirke. 
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2) Fulgt opp ”Samlet plan for reformarbeidet” (KR 50/06) i forhold vedtatte 
målsettinger, innenfor finansiering, organisering, samordnet 
arbeidsgiveransvar, valgordninger, gjennom reformarbeid, forsøksordninger 
og utredninger. 

Finansiering: 
Innledende utredning om ”Framtidig finansiering av Den norske kirkes 
virksomhet” (august). Videre arbeid stilt i bero i påvente av stortingsmeldingen 
om stat og kirke. 
Organisering: 
En del løpende forsøks- og utviklingsarbeid vedr. organisering på sokne- og 
fellesrådsnivå. Oslo-prosjektet hadde oppstart i 2007 med noe økonomisk støtte 
fra KR. Noe forberedende arbeid.  
Samordnet arbeidsgiveransvar: 
KR har støttet økonomisk utredningen ”Framtidig organisering av 
arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke” som ledes av KA. Utredningen ble 
ikke ferdig etter planen i 2007. Videre arbeid fra KR’s side avventer denne 
utredningen og stortingsmeldingen om stat og kirke. 
Valgordninger: 
KIFO leverte på oppdrag fra KR en delsammenfatning av stat-kirke-høringen 
om kirkelig demokrati og valgordninger. KR arrangerte 8.mai et fagseminar 
”Kirkelig demokrati – mellom politisk demokrati og folkebevegelsesdemokrati” 
i samarbeid med KIFO. I samarbeid med KA arrangerte KR 20.-21.sept. 
konferansen ”Kirkelig demokrati og valgordninger”. Foredrag og innlegg er 
publisert på www.kirken.no. To foredrag er også publisert i tidsskrifter. Et 
utkast til tiltaksplan ved de kirkelige valg i 2009-2010 er utformet og oversendt 
KKD. Et begynnende arbeid med utforming av prøveordninger ved valgene i 
2009-2010 ble stilt i bero i påvente av initiativ fra KKD. Det er utført en del 
analysearbeid med tanke på utvikling av kirkens valgordninger og forsøk ved 
valgene i 2009-2010. 
Reformarbeid, forsøk og utredninger: 
 

3) Gitt innspill til plan for finansiering av fredede og verneverdige kirker og 
øvrig vedlikehold av kirker, og kommunenes/statens ansvar. 
- Utarbeidet veiledning/ retningslinjer for avhending av kirkebygg, jf 
Kirkemøtet 

Det første tiltaket er ivaretatt, selv om resultatet ikke ble som en hadde ønsket. 
Rentekompensasjonsordningen er ikke foreslått videreført, og midler til 
istandsetting av fredede kirkebygg er foreslått finansiert over OVF. 
Et foreløpig utkast til enkelte sider vedr. avhending av kirker foreligger, men 
arbeidet er ikke sluttført, da det bør sees sammen med oppfølgingen av 
Stortingsmeldingen om fremtidig relasjon mellom staten og kirken. 

4) Utredet graveferdsforvaltningen relatert til kirkebygg, gravferdsliturgi, Ulike temaer er drøftet i Gravferdsrådet, men videreføringen av dette arbeidet 
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gravferdsformer m.m.  bør skje i sammenheng med oppfølgingen av Stortingsmeldingen, jf. ovenfor 
5) Utarbeidet statistikk og rapport som viser utviklingen i Den norske kirke 
til Kirkemøtet 2007 (tilstandsrapport) 
- Fulgt opp, videreutviklet og konkretisert samarbeidet med SSB og avtalene 
med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og Kirkeforskning 
(KIFO) 
- Forenkling og samordning av rapporteringen  
- Effektiv og tjenlig kobling av data relatert til soknekoder, 
organisasjonsnummer, Statens kartverk, GAB, og datakilder 
(medlemsregisteret, KOSTRA (økonomi, personell, tjenestedata) data fra 
kirkeboka, dagsregisteret m.m.) 

Det er utarbeidet en Tilstandsrapport for Dnk 2006 (KM 3.8/07) 
 
Det er avholdt flere møter for å forbedre og kvalitetssikre statistikken og gjøre 
den mer tilgjengelig, forbedre sammenhengen mellom ulike databaser, 
tilrettelegging av statistikk i Kirkedatabasen, kobling mellom soknekatalogen 
og organisasjonsnummer, arbeidet med elektronisk kirkebokføring, utvikling av 
kvalitetsindikatorer m.v.  
Dette arbeidet har vist seg mer tidkrevende enn antatt. Utviklingen av Nesstar-
programmet hos NSD for å vise tidsserier er ennå ikke sluttført. SSB-
statistikken oppleves som vanskelig tilgjengelig for kirkelige organer. Det 
brukes langt mer ressurser for å samle inn og kvalitetssikre data enn til å 
analysere og nyttiggjøre seg dette materialet. 

6) Utviklet en langsiktig strategi for kirkelige sentralregistre 
 - gjennomført en offentlig konkurranse om kirkens medlemsregister samt 
valgt leverandør for nytt register 
- utviklet tjenlige bruksfunksjonalitet for menighetene, inkl lokal 
registrering 
- koordinert adresseregister med medlemsregisteret 
- bidratt til Kartverkets utvikling av digitalt sokneregister (”Matrikkelen”) 

Offentlig konkurranse om å bli leverandør til kirkens medlemsregister er 
gjennomført og rapport er utformet, men den endelige avgjørelsen er ikke 
foretatt. Behovsanalyse er utformet i samarbeid med brukerne/en rekke organ 
innen kirken. Denne legger til grunn at adresseregisteret koordineres med 
medlemsregisteret. Kirkerådet har på vegne av KKD deltatt i arbeidet med 
utforming av Matrikkelen/digitalt sokneregister. Dette arbeidet er imidlertid 
forsinket omtrent ett år fra Statens kartverks side. 

7) Utviklet elektronisk kirkebok, i samarbeid med Kultur- og 
kirkedepartementet 
- gjennomført nødvendige pilotprosjekter 
- samordnet kirkebokføring og medlemsregistrering 

Det er utarbeidet detaljerte retningslinjer for føring av elektronisk 
kirkebokføring i samarbeid med brukerne. Praktisk gjennomføring av arbeidet 
er drøftet med de impliserte parter. Som den av behovsanalysen for nytt 
medlemsregister inngår en nøyaktig beskrivelse av fremtidig samordning 
mellom elektronisk kirkebok og medlemsregister. 

III. Behov for eventuelle endringer av Kirkerådets tiltak, planer og strategier i forhold til resultatmål og videre planer for feltet. . 

2008 Det er behov for utvikle den kirkelige statistikken og se på relasjonene mellom  SSB, NSD, KIFO og utviklingen av Medlemsregisteret og 
elektronisk kirkebokføring. 
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12. KIRKENS ØKONOMI 
Tildelingsbrevets resultatmål 2.1. 
Gjennomføre Kirkemøtets vedtak og ivareta felleskirkelige oppgaver for øvrig. 
 
I. Helhetlig evaluering av feltet: 
 
Kirkemøtet 2006 uttalte at en finansieringsordning for kirken ”må gjøre en hensiktsmessig organisering av kirken mulig”. I dag vet vi at det er 
store lokale og regionale forskjeller i kirkens økonomi. Å være en landsdekkende kirke krever et minimum av gjennomgående lik ressurstilgang 
slik at befolkningen kan betjenes med kirkelige handlinger der de bor. Finansiering vil derfor bli en viktig del av en framtidig kirkeordning og 
inngår i Kirkerådets kontinuerlige utredninger. 
 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Utredet kirkens finansiering, som oppfølging av Stat - kirke-
saken 

Delutredning er gjennomført, videre bearbeidelse utsettes i påvente av evt 
avklaringer i stortingsmeldingen 

2) Utarbeidet budsjettforslag for 2008 på den helhetskirkelige 
økonomien 

Sak behandlet i KR mars 2007 og sendt Kultur- og kirkedepartementet. 

3) Utarbeidet budsjettforslag for 2008 for Kirkerådets virksomhet Arbeidet startet opp i desember og ferdigstilt til Kirkerådets møte i februar 
2008 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1) Bedret grunnlagsmaterialet om statens og kommunenes økonomiske forpliktelser 
overfor kirken. Leiet inn konsulenter til å forestå en nødvendig utredning også 
knyttet til maktfordeling og fordelingsprinsipper internt i kirken mht. kirkens 
økonomi. Fortsatt arbeidet mot de politiske miljøene både mht. OVF og hvordan en 
aktivt støttende stat finansierer trossamfunn. 

Uferdige utredninger foreligger.  
Egen uttalelse vedrørende OVF ble behandlet på KM 07. 
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13. ORGANISERING OG ADMINISTRASJON 
Tildelingsbrevets resultatmål 2.8. 
Påse at egen virksomhet har en organisering, kompetanse og kapasitet som er brukerorientert og tilpasset oppgavene. 
 
Mål for feltet: Rapportering og evaluering i forhold til delmål 

 
1) Utviklet senior-/livsfasepolitikk for Kirkerådet Partssammensatt utvalg har avgitt innstilling til ny senior/livsfasepolitikk. 

Iverksettes etter behandling i ledergruppa 
2) Evaluert Kirkerådets organisasjon og tilpasse organisasjonen 
til nye krav 

Det er foretatt noen tilpasninger med økt deltakelse i ledergruppa. 
Organisasjonsutviklingsprosjektet vil bli gjennomført i løpet av 2008 

3) Oppfølging av Rambøl-rapporten og utviklet en IT-strategi for 
Kirkerådet 

Nedsatt en prosjektgruppe med mandat fra Kultur- og kirkedepartementet som 
skal legge frem beslutningsgrunnlag for overføring av ansvaret for 
Opplysningsvesenets fond-nettet fra Opplysningsvesenets fond og til 
Kirkerådet. Kirkerådet vil med bakgrunn i dette mandat utvikle en IKT-strategi 
for Den norske kirke. 

4) Utredet og implementert mottaket og servicenivået for gjester 
til Kirkens Hus 

Det arbeides med å finne alternative resepsjonsløsninger, men dette er ikke 
utredet ferdig i 2007. 

5) Tilpasset rutiner og utviklet organisasjonen til de nye 
administrative systemene som er implementert i 2005/2006. 

Det er arbeidet med individuell opplæring av ansatte og kompetansenivået på 
bruk av systemene anses som tilfredsstillende. 

6) Utviklet en ny planprosess med integrert budsjettplanlegging Har ikke hatt ressurser til dette. 

II. Tiltak, planer og strategier for å nå målene Rapportering og evaluering i forhold til delmål 
 

1)Nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe for å lage forslag til en ny 
senior-/livsfasepolitikk. 

Se over 

2) Evaluert, forberedt og forhandlet frem en ny organisasjonsplan med 
tjenestemannsorganisasjonene. 

Se over 

3) I samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet lagt en ny IKT-strategi 
for kirken. 

Se over 

4) Drøftet med øvrige brukere i Kirkens Hus for å fremme forslag til Se over 
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hvordan gjester kan føle seg velkommen og godt ivaretatt ved besøk  i 
Kirkens Hus. 
5) Fulgt opp med kursing og rutinetilpasninger slik at de nye systemene kan 
gi nødvendig rasjonaliseringsgevinster. 

Noen av systemene har gitt klare rasjonaliseringsgevinster mens andre har 
krevd mer kompetanse og krever mer ressurser. Det er satt inn tiltak for å løse 
dette. 

6) Arbeidet frem en bedre samordning av plan- og budsjettprosess. Se over 
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Vedlegg: Rapport på likestilling i sekretariatet 
.  
Likestilling 
 
Kirkerådet har i sin tilpasningsavtale lagt følgende politikk til grunn for likestilling: 
 
”Likestillingsloven og hovedavtalens § 21.  Det tas sikte på å oppnå jevnere kjønnsfordeling i stillingsgrupper hvor kvinner er underrepresentert.  
Med stillingsgrupper menes de grupper som er definert i Kirkerådets personalpolitiske retningslinjer. 
 
Arbeidsgiver har det overordnede ansvar for at likestilling ivaretas i Kirkerådet.  Arbeidsgiver skal utarbeide kvoteringslister hvert halvår.  Det 
skal fremgå av kvoteringslisten hvilke grupper som eventuelt omfattes av kvoteringsreglene. 
 
Det er et mål å få flere kvinner inn i ledende stillinger i Kirkerådet. Direktøren og avdelingslederne har et særlig ansvar for å ivareta 
likestillingshensyn ved tilsettinger og sørge for at oppgaver blir fordelt slik at kvinner og menn får like store muligheter til utvikling.  
Tjenestemannsrepresentantene i innstillingsrådene skal ha et særlig ansvar for å tilse at likestillingshensyn ivaretas. 
 
Arbeidet som er tillagt en stilling skal kunne utføres innefor ordinær arbeidstid.  Overtid skal ikke være et vilkår for tilsetting eller avansement.  
Møter i Kirkerådet bør normalt holdes innefor kjernetiden. 
 
Så langt det er mulig skal det legges til rette for fleksible ordninger når det gjelder permisjoner ut fra hensynet til omsorgsansvar.  Slike 
ordninger skal ikke diskvalifisere for avansement. 
 
Partene har et ansvar for å føre tilsyn med at intensjonene i denne bestemmelsen blir overholdt.” 
 
Det er i 2007 kun vært foretatt en midlertidig tilsetting i en lederstilling.  Det er en kvinne i dette vikariatet som erstattet en kvinne i samme 
stilling. 
 
Ved nyttår 2007/08 er fordelingen mellom kvinner og menn som følger: 
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 Totalt Lederstillinger Øvrige stillinger 
 Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 
Kjønnsfordeling – 
alle ansatte  (i pst.) 

51 % 49 % 40 % 60 % 54 % 46 % 

Kjønnsfordeling – 
heltidsansatte (i pst.) 

44 % 56 % 40 % 60 % 45 % 55 % 

Kjønnsfordeling – 
deltidsansatte (i pst.) 

90 % 10 % - - 90 % 10% 

Gjennomsnitts- lønn 
(i 1000 kr) 

372 427 465 525 357 394 

 
Rekruttering 
 
Årstall                    2007               2006 
 Kvinner Menn Kvinner  Menn 
Lederstillinger 1   1 
Seniorfagstillinger 1 1 1 2 
Fagstillinger 3 3 3 4 
Administrative stillinger     
 
Det har vært rekruttert 1 ledere i 2007 som var kvinne. For øvrig har Kirkerådet et balansert forhold av kvinner og menn med unntak i 
lederstillinger hvor det er overvekt av menn. Ved ledighet arbeides det bevisst med å rekruttere kvinner. 
 
Sykefraværet 
Det totale sykefraværet har vært på 4,18 % i 2007 mot 4,58 % i 2006. Det var et totalt sykefravær for kvinner på 6 % i 2007 og for menn på 3,23 
%. For kvinnene var kortidsfraværet på 2,45 % mens langtidsfraværet var på 3,32 %. For menn var korttidsfraværet 1,27% mens 
langtidsfraværet var på 1,7 %. Fraværet har gått noe ned i forhold til 2006. 
 
Permisjon ved barns sykdom 
Det totale fraværet for 2007 var på 0,24 % mot 0,4 % i 2006. For kvinnene utgjorde dette fraværet 0,2 % og for mennene 0,27 %. 
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