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Årsrapport 2010 for de sentralkirkelige råd 

 

Sammendrag  
Årsrapporten for 2010 er utarbeidet som en oppfølging av årsplanen. Status ved årets slutt 
er grunnlaget for videre planlegging i 2011, jfr. KR sak 23/11.  
 
Årsplanen for 2010 var utarbeidet med 8 hovedområder med delmål og tiltak. 
Inndelingen var basert på tildelingsingsbrevet fra Kirke- og kulturdepartementet og 
Kirkemøtets satsingsområder for perioden 2009-2014.  
 
Kirkemøtet 2004 vedtok at myndighet til å godkjenne rapporten fra Mellomkirkelig råd 
og Samisk kirkeråd delegeres til Kirkerådet. Det vil si at Kirkerådet godkjenner 
årsrapporten for alle tre råd og sender den til orientering til Kirkemøtet og til 
departementet. 
 
 

Forslag til vedtak  

 
Samisk kirkeråd godkjenner årsrapporten om Samisk kirkeråds virksomhet i 2010. 
Meldingen oversendes til Kirkerådet til endelig godkjenning. 
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Saksorientering  
Årsrapporten er lagt opp som en felles rapport for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og 
Samisk kirkeråd og blir lagt fram til godkjenning for Kirkerådet.  
Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd godkjenner rapporten for sine felter før den 
oversendes til Kirkerådet for endelig godkjenning.  
 
Kirkemøtet tok tidligere Kirkerådets årsrapport til orientering, mens årsrapporten for 
Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd ble godkjent. Fra og med Kirkemøtet 2004 har 
Kirkemøtet delegert til Kirkerådet å godkjenne årsrapporten fra Samisk kirkeråd og 
Mellomkirkelig råd. Årsrapporten legges fram som en orienteringssak til Kirkemøtet. 
 
Mål- og resultatstyring har vært det overordnede styringsprinsippet i staten siden midten 
av 1980-tallet. Dette prinsippet har Kirkerådet, som statlig forvaltningsorgan, tilpasset til 
sin egenart. Årsrapporten er bygget opp etter denne malen. Det er en stor utfordring å 
konkretisere overordnede mål slik at det gir et riktig og praktisk håndterbar fokus i 
styringen, og å måle, vurdere og følge opp resultater. Mål- og resultatstyring er heller 
ikke like egnet på alle områder og i alle situasjoner. Senter for statlig økonomistyring 
(SSØ) har utarbeidet en veileder for dette arbeidet. Økonomiregelverket inneholder 
gjennomgående krav om at all styring, oppfølging, kontroll og forvaltning i staten skal 
tilpasses virksomhet, egenart, samt risiko og vesentlighet. I rapporten er det derfor 
medtatt et risikobilde ved årets slutt. Kirkerådet innførte risikostyring i årsplanarbeidet 
for 2009. En nærmere omtale av denne metoden er omtalt i saksdokumentet til årsplanen 
for 2011 (KR 23 /11, MKR 06/11, SKR 07/11).  
 
I vedlegg 3 til rapporten finnes en oversikt over de forkortelser som er benyttet i 
rapporten. 
 
2010 har vært et aktivt år for de sentralkirkelige råd.  
  
Den norske kirke har arbeidet videre med det fremtidige forhold til staten i lys av den 
politiske avtalen som ble inngått i Stortinget 10. april 2008. Direktøren oppnevnte en 
arbeidsgruppe som vil legge fram en rapport i 2011 om dette.  
 
Kirkevalget 2009 ble evaluert og en omfattende rapport ble presentert. Kirkemøtet 2010 
vedtok nye valgregler for Kirkevalget 2011. Det legges fortsatt vekt på bruk av 
direktevalg, anledning til alternativ nominasjon og sammenfall av tid og sted med 
offentlige valg. 
  
Trosopplæringsreformen har blitt videreført i samsvar med retningslinjer og 
forutsetninger som ble vedtatt på Kirkemøtet. Plan for trosopplæring ble lansert  våren 
2010 og skal nå tas i bruk i alle menigheter.   
 
Gudstjenestereformens materiale, ny liturgi for hovedgudstjenesten, nye tekstrekker og 
ny dåpsliturgi ble behandlet på Kirkemøtet 2010 og skal behandles for andre gang på 
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Kirkemøtet 2011. Arbeidet har fulgt den oppsatte tidsplan. Utviklingen av kirkens 
gudstjenesteliv er en krevende prosess som involverer Den norske kirke på alle nivåer. 
 
Nytt medlemsregister ble tatt i bruk i 2009. Dette brukes nå av alle menighetene og 
oppdateres jevnlig. En IKT-strategi ble utviklet for Den norske kirke for 2009-2014. 
Arbeidet blir fulgt opp i 2011. 
 
Det har vært arbeidet for at Plan for diakoni skal tas i bruk i alle menigheter. Mange 
menigheter står fortsatt uten diakonstilling og det gjør det vanskelig å realisere planen 
som er vedtatt. 
 
Kirkens engasjement i miljø og klimaspørsmål har vært synlig gjennom mye 
oppmerksomhet i media. 
 
Kirkerådet fikk ny stilling som kultur rådgiver i 2009. Arbeidet har vært fulgt opp 
overfor bispedømmerådene. I løpet av 2010 har alle bispedømmene fått stilling som 
kulturrådgiver. Det har vært arbeidet for å få til et godt samspill mellom Kirkerådet og 
bispedømmerådene og med det allmenne kulturliv. 
 
Mellomkirkelig råd  har arbeidet for at Den norske kirke fortsatt skal  være en troverdig 
partner i dialog og samhandling med andre kirker, kirkelige organisasjoner og 
livssynssamfunn nasjonalt og internasjonalt.  1. januar startet Olav Fykse Tveit som ny 
generalsekretær i Kirkenes Verdensråd. 
 
Samisk kirkeliv har i 2010 sluttført arbeidet med Strategiplan for samisk kirkeliv. 
Denne skal behandles på Kirkemøtet i 2011. I dette arbeidet inngår også tiltak for å styrke 
bruken av nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk språk i Den norske kirke. 
 
Med de ressurser som har vært stilt til disposisjon har rådene levert vårt samfunnsbidrag i 
2010.  
 

Økonomiske/administrative konsekvenser  
 
Årsrapporten oversendes til Kirkemøtet og Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. 
 
Det utarbeides en kortversjon av årsmeldingen som kan sendes til alle menigheter. 
Utgiftene på kr 20 000 er dekket inn i driftsbudsjettet. 
 
 
 
 


