Om sakene og behandlingen på
Kirkemøtet 2000
Her følger en oversikt over sakene på årets Kirkemøte
Forslag til saksliste: Sak KM 1/00: Innstilling fra Protokollkomiteen Sak KM
2/00: Valg og oppnevninger - Valg av dirigentskap - Valg av tellekorps Fordeling av nye medlemmer i komitéene - Valg av komitéledere - Valg av
leder i Kirkerådet 2001 - 2002 - Valg av leder i Mellomkirkelig råd 2001 2002 - Valg av leder i Samisk kirkeråd 2001 - 2002 - Protokollkomitéen –
supplerende valg - Valgkomitéen – supplerende valg - Kirkerådet –
supplerende valg - Mellomkirkelig råd – supplerende valg - Kirkens
Nødhjelps representantskap 2001-2003 Sak KM 3/00: Årsmelding for de
sentralkirkelige råd 1999 Sak KM 4/00: Statsbudsjettet 2001 og 2002 Sak KM
5/00: Tidfesting av Kyrkjemøtet 2002 Sak KM 6/00: Særskilde preiketekstar
2002 og 2003 - tekstval og delegering Sak KM 7/00: Orienteringssaker: Bispemøtet 2000 - Melding om bispedømmerådenes tilsettinger
1.7.99-30.6.00 - Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet –
årsmelding 1999 - Døvekirken – årsmelding 1999 Sak KM 8/00:
Stortingsmelding om kirkens økonomi Sak KM 9/00: Revisjon av
retningslinjer for Opplysningsvesenets fond Sak KM 10/00: Revisjon av
regler for valg av menighetsråd Sak KM 11/00: Revisjon av regler for valg av
bispedømmeråd Sak KM 12/00: Samarbeidsråd for Menighet og Misjon evaluering og videreføring Sak KM 13/00: Etisk handel i Norge – Den norske
kirkes ansvar Sak KM 14/00: Kirkens Familievern Sak KM 15/00:
Kirke/stat-utvalget - Generelt - Delrapporter Sak KM 16/00: Endring i regler
om nominasjon og tilsetting av biskop
Saker som ikke er fremmet:
Tilrettelegging av bruk av stola for diakoner og kateketer Bispemøtet fattet i
sak BM 10/2000 vedtak om å anmelde som sak for Kirkemøtet 2000
”Tilrettelegging av bruk av stola for diakoner og kateketer. På bakgrunn av
sak KM 10/98 ”Vigsling av kantor” har Kirkerådet oppnevnt en ”Komité for
embetsmessig avklaring”. Komitéen har bl.a. fått i mandat å ”gi en
embetsteologisk tilrettelegging av de ulike tjenestene i Den norske kirke
(prest, diakon, kateket og kantor) ..” I tilknytning til den embetsmessige
utredning vil også spørsmålet om stola for andre tjenestekategorier enn prest
bli behandlet. Utvalget vil avslutte sitt arbeid innen utgangen av inneværende
år, og saken vil følgelig bli fremmet for Kirkemøtet 2001.
Lærenemnd-behandling av spørsmålet om homofilt samliv Nidaros
bispedømmeråd ba om å få fremmet forslag for høstens Kirkemøte om
Lærenemnd-behandling av spørsmålet om homofilt samliv. Nidaros
bispedømmeråd ønsket en mer omfattende nemndsbehandling enn den som

bispedømmeråd ønsket en mer omfattende nemndsbehandling enn den som
ble foretatt i den såkalte Tunsberg-saken. Kirkerådet mente at
problemstillingen fra Nidaros blir ivaretatt av Bispemøtets samlivsetiske
utredning. Kirkerådet pekte også på den avklaring av myndighetsspørsmålet
mellom de ulike kirkelige organer som nå er under arbeid.
Trusopplæring i kyrkja Bjørgvin bispedømmeråd gjorde vedtak 27. april 2000
under sak 41/2000 om å melde ”Trusopplæring i kyrkja” som sak til
Kirkemøtet 2000. Saken var ikke nærmere begrunnet fra bispedømmerådets
side. Etter nærmere kontakt ble det imidlertid klart at bispedømmerådet
ønsket å fokusere på trosopplæring i et bredere perspektiv. Saken gjaldt ikke
bare dåpsopplæring. Temaet ville trenge en grundig og tidkrevende
saksbehandling. Kirkerådet så seg ikke i stand til en forsvarlig saksbehandling
frem til Kirkerådets møte i september. NOVA-rapporten om homofiles
levekår og livskvalitet Bispemøtet har behandlet NOVA-rapporten, men var
delt i spørsmålet om den skulle opp som egen sak på Kirkemøtet. Spørsmålet
ble oversendt til Kirkerådet for avgjørelse. Kirkerådet vedtok på sitt møte i
september at NOVA-rapporten ikke skulle behandles som egen sak på
Kirkemøtet. Kirkerådet vedtok at rapporten skulle oversendes til rådets egen
fagnemnd for diakoni for videre oppfølging. Strategidokument for Den
norske kirke 2002 – 2005 Kirkemøtet 1998 vedtok Strategidokument for Den
norske kirke for perioden 1999 – 2002. Da dokumentet er rullerende, skulle
etter normal saksgang Strategidokument for perioden 2001 – 2004 behandles
på årets Kirkemøte. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet sier i
tildelingsbrevet til Kirkerådet for 2000 at det har merket seg at Kirkemøtets
ambisjoner ikke bare har vært å fastsette strategier for de sentralkirkelige råds
egen virksomhet, men å identifisere utfordringer som Den norske kirke samlet
står overfor. Departementet deler Kirkemøtets oppfatning om at det i
fremtiden er nødvendig å forenkle dokumentet. Bispedømmerådene ble i
tildelingsbrevet for 2000 bedt om i løpet av 2000 å iverksette en planprosess
som kunne gi grunnlag for den fortsatte fornyelse av Kirkemøtets
strategidokument for perioden 2002-2005. Siktemålet burde være at
Kirkemøtets felles strategier kunne nedfelles i det enkelte bispedømmeråds
langsiktige plan for den samme planperioden, og at bispedømmerådenes
endelige vedtak kan treffes i tilknytning til Kirkemøtets vedtak høsten 2001.
Kirkerådet ble bedt om å sørge for den nødvendige samordning av
planprosessen. Kirkerådets administrasjon har tatt initiativ til å få satt arbeidet
i gang med strategidokument. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med
representanter fra Kirkerådet, administrasjonssjefene i bispedømmene og
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Denne gruppen skal forberede
strategidokumentet, med tanke på fremleggelse for Kirkemøtet 2001.
Om sakspapirene og de enkelte sakene
Sakenes oppbygning Hvert dokument i mappen har en kode, for eksempel KM
6.2/00, dvs. dokument 2 under sak 6. Saksorienteringen for hver sak er

dokument 1, for eksempel KM 6.1/00. En sak kan ha ett eller flere
dokumenter. Under hvert dokument kan det være ett eller flere vedlegg.
Saksfremstillingen bygges vanligvis opp over følgende disposisjon:
Bakgrunn, saksorientering og vurdering/konklusjon. Til slutt finnes
Kirkerådets anbefaling overfor Kirkemøtet. Dersom saksfremstillingen vil
overstige 2 sider, vil det normalt være et sammendrag av saken før selve
saksfremstillingen.
Om behandlingsmåten
Det skilles mellom saker og orienteringssaker Orienteringssakene behandles
vanligvis i plenum og tas til etterretning. Orienteringssakene er ordnet under
KM 7/00. Sak KM 1/00: Innstilling fra Protokollkomitéen behandles direkte i
plenum. Sak KM 2/00: Valg og oppnevninger behandles av Valgkomitéen
som legger saken frem for plenum. Sak KM 15/00: Stat/kirke-utvalget –
Generelt og Delrapporter får en noe annerledes behandling enn øvrige saker.
Nærmere om sakens innhold og behandlingsmåte finnes under saksdokument
KM 15.1/00. Forslag på fordeling av sakene på komiteer Kirkemøtets saker
foreslås fordelt på de faste komitéene slik:
Komite A: Sak KM 6/00: Særskilde preiketekstar 2002-2003 - tekstval og
delegering Sak KM 12/00: Samarbeidsråd for Menighet og Misjon –
evaluering og videreføring Sak KM 15/00: Stat/kirke-utvalget – Delrapporten
Hva er kirken? En ekklesiologi
Komité B: Sak KM 3/00: Årsmelding for de sentralkirkelige råd 1999 Sak
KM 9/00: Revisjon av retningslinjer for Opplysningsvesenets fond Sak KM
15/00: Stat/kirke-utvalget – Delrapporten Hva er kirken? En ekklesiologi
Komité C: Sak KM 5/00: Tidfesting av Kyrkjemøtet 2002 Sak KM 14/00:
Kirkens Familievern Sak KM 15/00: Stat/kirke-utvalget – Delrapporten Hva
er kirken? En ekklesiologi
Komité D: Sak KM 10/00: Revisjon av regler for valg menighetsråd Sak KM
11/00: Revisjon av regler for valg av bispedømmeråd Sak KM 15/00:
Stat/kirke-utvalget – Delrapporten Hva er kirken? En ekklesiologi Sak KM
15/00: Stat/kirke-utvalget – Delrapporten Kirkens økonomiske
rammeordninger – alternative finansieringsformer
Komité E: Sak KM 4/00: Statsbudsjettet 2001 og 2002 Sak KM 8/00:
Stortingsmelding om kirkens økonomi Sak KM 16/00: Endring i regler om
nominasjon og tilsetting av biskop Sak KM 15/00: Stat/kirke-utvalget –
Delrapporten Hva er kirken? En ekklesiologi
Komité F: Sak KM 13/00: Etisk handel i Norge – Den norske kirkes ansvar
Sak KM 15/00: Stat/kirke-utvalget – Delrapporten Hva er kirken? En
ekklesiologi Sak KM 15/00: Stat/kirke-utvalget – Delrapporten Forankring og

forandring – Den norske kirke i det norske samfunn
At en sak er plassert i en komité, er ikke til hinder for at andre komitéer kan
komme med synspunkter på saken. Disse innspill må i så fall komme den
ansvarlige komité i hende, slik at de eventuelt kan bli innarbeidet i komitéens
innstilling.
Orientering om generaldebatten
Kirkemøtet 2000 vil som tidligere Kirkemøter gi anledning til innlegg i
forlengelsen av åpningsmøtet og konstitueringen mandag 13. november kl.
14.30. Denne generaldebatten gir anledning til innlegg med utgangspunkt i
talen til Kirkerådets leder og hilsenen fra statsråden. Videre er dette
tidspunktet for generelle synspunkter på de saker som står på dagsorden.

