KM 3/01 Årsmelding for de
sentralkirkelige råd 2000 - Vedtak
Innstilling fra komité C:
Saksorientering:
Den årsmeldingen som legges fram for Kirkemøtet er samredigert, slik at det
skal dannes et mest mulig helhetlig bilde av den samlede virksomheten i
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.
Det er forsøkt å ta hensyn til Kirkemøtets tidligere merknader i den melding
som legges frem for Kirkemøtet i 2001. En har videre bestrebet seg på å få inn
vurderinger og kritiske merknader, særlig under den delen av årsmeldingen
som kalles ”Helhetsvurdering av de sentralkirkelige råds virksomhet 2000”.
Komitéens merknader:
Komiteen anerkjenner det betydelige arbeidet som er gjort i de
sentralkirkelige rådene. Fortsatt er det for lite samsvar mellom de oppgaver
som skal løses og de økonomiske ressursene som stilles til disposisjon for en
tilfredsstillende løsning av disse oppgavene.
Komiteen mener den framlagte årsmeldingen gir et godt og beskrivende bilde
av virksomheten i de tre sentralkirkelige rådene. Årsmeldingen er relativt
enkel å lese, men det er mulig med betydelige forbedringer hva gjelder den
grafiske utformingen. Årsmeldingen speiler også godt ”Strategidokument for
Den norske kirke 1999-2002”, vedtatt av Kirkemøtet 1998.
Det bør være en avsluttende ”helhetsvurdering av feltet” under alle kapitlene,
slik vi finner det i kapitlet om undervisning.
Det er særlig fire utfordringer som Komiteen vil framheve fra årsmeldingen
2000:
Til kapitlet ”Kirkens personell og utdanning” understreker Komiteen at det er
avgjørende at Kirkerådet følger aktivt opp den betydelige reformen av høyere
utdanning som gjort rede for i Mjøs-utvalgets rapport og i Stortingsmelding
27 (2000-01). Dette punktet er avgjørende både for en god rekruttering til
kirkelige stillinger og en oppfølging av bemanningsplanen. Det er behov for
en tettere samordning av det arbeidet som blir gjort av
utdanningsinstitusjonene og de kirkelige organene. Studieprogrammer ved de

kirkelige utdanningsinstitusjonene må utformes med korte tidsfrister, men
også med sikte på å utgjøre et godt grunnlag for framtidige tjenesteordninger.
Kirkerådet må ta et medansvar for en dialog med utdanningsstedene om disse
spørsmålene for alle stillingskategorier, og yrkesorganisasjonene må trekkes
inn i denne dialogen.
Komiteen ønsker også å løfte fram arbeidet for samisk kirkeliv i Norge og
Norden. Det er gledelig at samarbeidet i de sentralkirkelige rådene fungerer
godt. Samtidig understreker Komiteen at det er avgjørende at videreutvikling
av samisk dåpsopplæringsmateriale, liturgisk materiale og andre ressurser blir
gjort i tett dialog med det samiske miljøet. Kapitlene ”Gudstjeneste, liturgi og
kirkemusikk” og ”Undervisning” er også sentrale i dette arbeidet. I tråd med
vedtaket fra Kirkemøtet 1997 vil derfor Komiteen understreke at det må
legges til rette for stillingshjemler, for eksempel ved bispedømmekontorene,
for å kunne arbeide med alle sider av samisk kirkeliv. Bredden av samisk
kulturliv og de ulike samiske språk må komme til uttrykk i arbeidet med
samisk kirkeliv. ”. Dette er viktig for hele Den norske kirke.”
Til kapitlene ”Kvinnespørsmål og likestilling” og ”Diakoni”, ønsker Komiteen
å peke på det viktige arbeidet som gjøres av Kirkens Ressurssenter mot vold
og seksuelle overgrep. Det er viktig at myndighetene sikrer en videreføring av
Kirkens Ressurssenter, sett i lys av Den norske kirkes deltakelse i Det
økumeniske tiåret mot vold – Bygg freden!, som er omtalt under kapitlet
”Menneskerettigheter, forsoning og rettferdighet”.
På bakgrunn av det vi nå vet om sammenhengen mellom økningen i rusbruk
og omfanget av vold, framhever Komiteen at et styrket engasjement mot rus
er sentralt i den kirkelige diakoni.
Til kapitlet ”Informasjon og kommunikasjon” vil Komiteen framheve Den
norske kirkes nettsted www.kirken.no som et viktig redskap til å presentere
Den norske kirkes budskap i det offentlige rom. Det er derfor beklagelig at
det ikke har vært mulig å få opprettet en egen stilling som web-redaktør over
statsbudsjettet. Særlig vil Komiteen vektlegge behovet for internet-tjenester
tilpasset ungdom. Videre må det arbeides for at dokumenter fra internasjonalt
og økumenisk samarbeid blir lettere tilgjengelige på våre hjemmesider. Til
slutt påpeker Komiteen at omfanget av menighetssendingene må vurderes,
med mål om at internet og direkte bestillinger blir valgt i større grad.

Kirkemøtets vedtak:
På grunnlag av den samredigerte årsmelding 2000 for Kirkerådet,
Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd, tar Kirkemøtet Kirkerådets melding
om virksomheten til orientering og godkjenner meldingen om virksomheten

for Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.
83 stemmeberettigede. Enstemmig vedtatt.

