KM 1/01 Innstilling fra
Protokollkomiteen - Vedtak
Medlemmene i Protokollkomiteen har gjennomgått vedtaksprotokollen
fra Kirkemøtet 2000 før utsendelse.
Protokollkomiteen har før Kirkemøtet 2001 kontrollert oppfølgingen av
vedtakene fra Kirkemøtet 2000. Komiteen har tatt utgangspunkt i
protokollene fra Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd og
opplysninger fra de sentralkirkelige råds sekretariat.
Sekretariatet har gjennom sine arbeidsrutiner gitt Protokollkomiteen gode
arbeidsvilkår.
På dette grunnlag finner Protokollkomiteen at de tre rådene har fulgt opp
Kirkemøtets vedtak på en tilfredsstillende måte.
Protokollkomiteen ønsker likevel flere opplysninger knyttet til sak KM 10/00
”Revisjon av regler for valg av menighetsråd”.
Protokollkomiteen vil bemerke til sak KM 10/00:
I vedtak KM 10/00 heter det at ”Kirkemøtet mener det er viktig å legge
forholdene til rette for å øke valgdeltakelsen. Kirkemøtet viser til den
tiltaksplan som er oversendt departementet med de merknader Kirkerådet har
kommet med og ber om det blir bevilget de nødvendige midler til prioriterte
tiltak slik at en sikrer en forsvarlig informasjon og gjennomføring av valget
…..
Kirkerådet fastsetter nærmere retningslinjer for prøveordningen og kriterier
for evaluering av forsøket i samsvar med komiteens merknader….. En
forutsetning for at Kirkemøtet gir sin tilslutning …. er at de midler som
Regjeringen har avsatt til et slikt forsøk, stilles til disposisjon for
Kirkerådet/bispedømmerådene for å øke valgdeltakelsen generelt…..” på
grunnlag av tiltaksplanen.
Kirkedepartementet bevilget til sammen ca. 9 millioner kroner til
gjennomføring av menighetsrådsvalget. 2,5 millioner kroner til sentrale
valgtiltak ble forvaltet på en profesjonell og god måte av Kirkerådet.
For å styrke valgdeltakelsen i menighetene bevilget departementet i underkant
av 6 millioner kroner, et beløp nært det som i tiltaksplanen omfattet tiltak i
alle menigheter. Beløpet ble i stedet fordelt på alle menigheter i

prøveordningen og 40 kontrollmenigheter. 10 andre menigheter fikk dekket
utgifter til utsendelse av valgkort.
Protokollkomiteen stiller spørsmål om 6 millioner kroner til 151 av kirkens
1312 menigheter er en fordeling som er bred nok til å kunne betegnes som
støtte for å øke valgdeltakelsen generelt, slik merknader og vedtak som er
gjort i sak KM 10/00 forutsatte.
Protokollkomiteen ber derfor om en tilbakemelding fra Kirkerådet vedrørende
gjennomføringen av Kirkemøtets vedtak i sak KM 10/00, og imøteser
evalueringen av prøveordningen i forbindelse med menighetsrådsvalget
2001. Tilbakemelding og evaluering av menighetsrådsvalget 2001 forventes
å bli lagt frem for Kirkemøtet 2002.

Kirkemøtets vedtak:
Innstillingen fra Protokollkomiteen tas til etterretning.

