
Protokoll sakene KR 43/01 - KR
64/01

SAK 43/01 REFERATSAKER

Protokoller/referater fra møter i

Samarbeidsråd for menighet og misjon / regionale SMM-utvalg
14.05.01 
Stiftelsen Kirkeforskning, styremøte 15.06.01 
Ungdommens Kirkemøte 2001 21.-24. juni 2001 
Nemnd for undervisning 16.-17. august 2001 
Nemnd for diakoni 22. august 2001

Rundskriv

F-37-01 Endringer i kirkeloven, gravferdsloven og lov om
Opplysningsvesenets fond

Høringer

Utkast til høringssvar på NOU 2000: 32 om ny statsborgerskapslov

Annet

Opplysningsvesenets fonds årsberetning og regnskap 2000
Stiftelsen Kirkeforsknings årsmelding 2000

VEDTAK:

Sakene tas til orientering

SAK 44/01 ORIENTERINGSSAKER

1. Revidert budsjett 2001 for kap 0294

2. Funksjonshemmede i kirken, rapport

3. Det kongelige bryllup

4. Menighetsrådsvalg 2001 - Prøvemenigheter

5. Liturgiske forsøkssaker - revisjon av liturgiske ordninger 



6. Nemnd for gudstjenesteliv - protokoll

VEDTAK:

Saken tas til etterretning

SAK 45/01 NOU 2000: 26: "… TIL ET ÅPENT LIV I TRO OG TILLIT"

Dåpsopplæring i Den norske kirke [KM]

Saksdokumenter: 

Saksorientering
NOU 2000:26 "…til et åpent liv i tro og tillit"
Materialet fra den kirkelige høringen (av NOU 2000:26) 
Tilleggsdokument fra Samisk kirkeråd 
Uttalelse fra Nemnd for Undervisning

VEDTAK:

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:
Kirkemøtet vil understreke behovet for en opprustning av den kirkelige
dåpsopplæring. Kirkemøtet anbefaler en lovfestet rett til dåpsopplæring i tråd
med utvalgets anbefalinger. Dette forutsetter at kirken tilføres tilstrekkelige
midler fra sentralt hold for å innfri en slik rett. Utvalget foreslår en
minstestandard på 315 timer og 1200 nye årsverk med en opptrapping over 10
år. Kirkemøtet slutter seg til de beregningene som utvalget har foretatt, og den
organiseringen av dåpsopplæringen som utvalget anbefaler. 

Kirkemøtet forutsetter at en lovfestet rett til dåpsopplæring vil innebære at
alle døpte skal ha lik rett til dåpsopplæring, uavhengig av bakgrunn,
personlige forutsetninger, funksjonsdyktighet, kulturell og etnisk tilhørighet
og bosted. 

Kirkemøtet forutsetter at det i tråd med det tilleggsdokumentet som er
utarbeidet av Samisk kirkeråd bevilges tilstrekkelige midler til å realisere en
lovfestet rett til dåpsopplæring for samiske barn og unge.

Kirkemøtet gir i hovedsak sin tilslutning til de endringer som er foreslått i
lovverket. Kirkemøtet forventer å få seg forelagt departementets
lovendringsforslag.

Kirkemøtet støtter utvalgets grunnsyn om at andre tro og -livssynssamfunn
må få de samme ytre rammer for tros- og livssynsundervisningen av barn og
unge som Den norske kirke.



SAK 46/01 KIRKESITUASJONEN

Saksdokumenter: Saksorientering

Følgende saker ble drøftet:

frikjøp av Kirkerådets leder 
eventuell lærenemndsbehandling av homofilt samliv (jfr KR-sak 46/00) 
respekten for Kirkerådet fra regjeringens side 
bispemøtets arbeidsseminar 25.-26.september vedrørende skriftsyn 
konsekvenser for kristne i den 3.verden etter terrorangrepet mot USA 
bispeutnevning i Nord Hålogaland

VEDTAK:

Administrasjonen bes utrede spørsmålet om frikjøp av leder. Saken legges
frem på februarmøtet.

SAK 47/01 OPPTRAPPINGSPLAN FOR KIRKELIG BEMANNING

Saksdokumenter: 

Saksorientering
Opptrappingsplan for kirkelig bemanning
Skjematisk oversikt over høringsuttalelser høsten 2000
Sammendrag av høringsuttalelsene sommeren 2001

 
Ådne Berge fremmet forslag om at punkt en innledes med følgende setning:
"Både Kirkemøtet, Bispemøtet og Kirkerådet har påpekt den vanskelige
bemanningssituasjonen i kirken". Enstemmig vedtatt

 
Laila Riksaasen Dahl fremmet forslag om at siste setning i punkt 2 i forslag til
vedtak skulle utgå: "En løser ikke bemanningsbehovene i kirken ved ensidig å
satse på enkelte stillingsgrupper." 

Setningen ble vedtatt strøket mot 3 stemmer.

 
Ådne Berge fremmet forslag om ny formulering av punkt 4 i forslag til vedtak:
"Kirkerådet vilk årlig drøfte opptrappingsplanen og gjøre de nødvendige
prioriteringer i forhold til gitte bevilgninger/tilskudd, herunder også vurdere
kriteriene for beregning.

Enstemmig vedtatt

VEDTAK: 



Både Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispemøtet har ved flere anledninger
påpekt den vanskelige bemanningssituasjonen i kirken. Kirkerådet
mener at den foreliggende planen gir en dekkende beskrivelse av
bemanningsbehovet kirken har de neste 10 år. Planen dokumenterer at
Den norske kirke ikke har den bemanning som er nødvendige for at
kirken kan være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke, og gir forslag til hvordan dette kan løses. Kirkerådet
forventer derfor at Stortinget følger opp denne opptrappingsplanen med
de nødvendige bevilgninger og tilskudd. Kirkerådet viser også til at
Stortinget ved flere anledninger har påpekt den svake bemanningen i
Den norske kirke og behovet for en opptrappingsplan for den kirkelige
bemanning. 

1.

Soknet er den grunnleggende enhet i kirken, og det er viktig at den
enkelte menighet tilføres tilstrekkelig ressurser slik at kirkens oppdrag
kan virkeliggjøres. Dette er bare mulig dersom en tenker helhetlig om
virksomheten i menigheten, der ulike tjenester og stillingsgrupper
arbeider sammen i et organisk fellesskap der alle er like viktige. Dette
må komme til uttrykk gjennom de prioriteringer som gjøres i kirken og
de bevilgninger/tilskudd som blir gitt av offentlige myndigheter. Staten
har et helhetsansvar for Den norske kirke og må derfor sørge for at
stillingsbehovet blir dekket, også for stillinger finansiert over de
kirkelige fellesråds budsjett. 

2.

Kirkerådet mener at en beskrivelse av bemanningsbehovet i kirken må
ta hensyn til de geografiske forskjeller som finnes i landet vårt.
Inndeling av de aktuelle beregningsenheter i 3 kategorier er en
tilfredsstillende metode som ivaretar disse behov på en god måte.
Samtidig vil Kirkerådet understreke at de enkelte bispedømmeråd og
kirkelige fellesråd må stå fritt til å gjøre egne prioriteringer og
vurderinger ut fra lokale planer og behov. Ved beregning av
stillingsbehovet foreslår Kirkerådet en beregningsformel som justerer
medlemstallet i enheter i kategori 1 med 0,8 og enheter i kategori 3 med
1,2. 

3.

Kirkerådet vil årlig drøfte opptrappingsplanen og gjøre de nødvendige
prioriteringer i forhold til gitte bevilgninger/tilskudd, herunder også
vurdere kriteriene for beregning. 

4.

Kirkerådet ser med bekymring på den rekrutteringssituasjon som
avdekkes i planen. Det må være hele kirkens ansvar å arbeide for at
flere mennesker ønsker å ha kirken som arbeidsplass og fullfører den
nødvendige utdanning for dette. Bevilgende myndigheter må gi de
nødvendige tilskudd slik at kirkelige organ på forskjellig nivå kan
stimulere til et aktivt og målrettet rekrutteringsarbeid. 

5.

Kirkerådet ber sekretariatet om å utarbeide en plan for hvordan de
foreslåtte tiltak i kapittel 14 kan følges opp og eventuelt komme med
forslag til nye tiltak som bør iverksettes i kjølvannet av
opptrappingsplanen for kirkelig bemanning. 

6.



Kirkerådet gir sekretariatet i oppdrag å gjøre de nødvendige justeringer i
planen i henhold til merknadene fra møtet før planen sendes
departementet. 

7.

Enstemmig vedtatt

SAK 48/01 FRIVILLIG MEDARBEIDERSKAP [KM]

Saksdokumenter: 

Saksorientering
"Alt Guds folk"

 
Ådne Berge fremmet følgende forslag til punkt 6: "Kirkemøtet ber rådene på
de ulike kirkelige nivåene om å gjennomgå stillingsinstruksene slik at det
sikres at ressurser rettes inn mot å utløse, gi kompetanse og følge opp frivillig
engasjement".

 
Marianne Aae fremmet følgende forslag til punkt 6: "Kirkemøtet ber rådene
på de ulike kirkelige nivåene om å gjennomgå stillingsinstruksene slik at
enkelte stillingers primæroppgave rettes inn mot å utløse, gi kompetanse og
følge opp frivillig engasjement. 

Ådne Berges forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer

Berit Helgøy Kloster fremmet følgende forslag til punkt 7: "Kirkemøtet
ønsker velkommen bidrag fra Ungdommens Kirkemøte til å tenke alternativt
om den kirkelige struktur"

Forslaget falt mot 2 stemmer

Kathinka Sollie Schøien Brodin fremmet følgende forslag til punkt 7:
"Kirkemøtet utfordrer Ungdommens kirkemøte om å bidra til å tenke
alternativt om den kirkelige struktur." Forslaget vedtatt med 11 stemmer.

VEDTAK: 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:

Gjennom betenkningen "Alt Guds folk" er det utarbeidet en viktig ressurs for
arbeidet med frivillig medarbeiderskap i menighetene. Kirkemøtet viser til
denne.

1. Kirkemøtet vil forplikte seg på å styrke bønnens liv og stille seg i spissen
for en bevegelse for å legge til rette for dette i hele vår kirke, slik at kraften
fra Gud kan skape og fornye frivillig tjeneste. 



2. Kirkemøtet ber menighetene drøfte hvordan oppgaver kan løses og nye
medarbeidere rekrutteres gjennom et bredt samarbeid med andre aktører i
lokalsamfunnet. Frivillighetsåret gir en særlig anledning til å sette et slikt
samarbeid på dagsorden

3. Kirkemøtet ber bispedømmerådene ta initiativ til å øke menighetenes
kompetanse i å fostre, utruste, organisere og dra omsorg for et frivillig
medarbeiderskap i menighetene.

4. Kirkemøtet ber de kirkelige utdanningsinstitusjonene drive en forskning og
undervisning som er menighetsrelatert og setter fokus på medarbeiderskap og
lekfolkets rolle.

5. Kirkemøtet ber menighetene ta initiativ til undervisning og samtaler om
temaet frivillig medarbeiderskap.

6. Kirkemøtet ber rådene på de ulike kirkelige nivåene om å gjennomgå
stillingsinstruksene slik at det sikres at ressurser rettes inn mot å utløse, gi
kompetanse og følge opp frivillig engasjement.

7. Kirkemøtet utfordrer Ungdommens kirkemøte om å bidra til å tenke
alternativt om den kirkelige struktur.

Punktene 1 - 6 enstemmig vedtatt

Punkt 7 vedtatt mot 3 stemmer.

49/01 SATSINGSOMRÅDER FOR DEN NORSKE KIRKE 2002-2005
[KM]

Saksdokumenter: 
- Saksorientering
- Satsingsområder for Den norske kirke 2002 - 2005, et ressursdokument til
hjelp i den videre    strategi- og planprosess 
-" den veg som er den aller beste" (en foreløpig betenkning, u.off)

Det ble fremmet følgende alternative forslag til betegnelse på
hovedsatsingsområdene:

Tore Kopperud: Gudstjeneste og fellesskap
Frivillig medarbeiderskap
Diakoni i hverdagen
Dåpsopplæring i alle aldre
Jens Olav Meland:: Diakoni og misjon - kirken i verden



VEDTAK:

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:

1. Kirkemøtet vedtar følgende satsingsområder for Den norske kirke i
perioden 2002 – 2005:

Gudstjeneste og fellesskap
Medarbeiderskap
Diakoni – kirken i hverdagen
Dåpsopplæring
Ungdom i kirken

2. De vedtatte satsingsområder gis prioritet ved tildeling av midler fra
Opplysningsvesenets fond i perioden 2003 - 2006 

3. Kirkemøtet ber de sentralkirkelige råd utarbeide en 4-årig
handlingsplan med bakgrunn i de vedtatte satsingsområder. 

4. Kirkemøtet utfordrer bispedømmerådene til å utarbeide en 4-årig
handlingsplan med bakgrunn i de vedtatte satsingsområder.

 

 
SAK 50/01 PRIORITERING AV STILLINGER 2002

Saksdokumenter: 

Saksorientering

VEDTAK: 

Kirkerådet forutsetter at Stortinget følger opp fritidsavtalen for prester, som er
inngått mellom Presteforeningen og departementet, ved å opprette 35
stillinger over statsbudsjettet 2002. 

Kirkerådet går inn for følgende fordeling av stillingene:

Oslo 3, Borg 4, Hamar 3, Tunsberg 3, Agder 4, Stavanger 3, Bjørgvin 4,
Møre 2, Nidaros 3, Sør-Hålogaland 3 og Nord-Hålogaland 3.

1.

Kirkerådet ber om at det i tillegg opprettes minst 30 stillinger over
statsbudsjettet for 2002 for å få startet arbeidet med å dekke opp
behovet for prestebemanning i prestegjeld med særskilte behov. 
Kirkerådet går inn for følgende fordeling av stillingene:

2.



Oslo 2, Borg 4, Hamar 3, Tunsberg 4, Agder 2, Stavanger 3, Bjørgvin 3,
Møre 2, Nidaros 3, Sør-Hålogaland 2 og Nord-Hålogaland 2.

Kirkerådet går inn for at det opprettes 1 stilling som prest for samer
bosatt utenfor de tradisjonelt samiske områder. Stillingen knyttes til
Oslo bispedømme. 

3.

Kirkerådet vil fortsatt påpeke et stort behov for spesialstillinger,
herunder studentprester og integreringsprest for psykisk
utviklingshemmede i Stavanger. 

4.

Kirkerådet gir sekretariatet fullmakt til å endre prioriteringene i
vedtakets pkt. 1-2, etter felles drøftelser med Bispemøtet og
Presteforeningen, og dersom antall stillinger som opprettes blir
annerledes.

5.

SAK 51/01 SAKSLISTE OG PROGRAM FOR KM 2001

Saksdokumenter: Saksorientering

VEDTAK:

1. Kirkerådet legger frem for Kirkemøtet 2001 følgende forslag til saksliste:
    Hovedtema: Frivillig medarbeiderskap

Sak KM 1/01: Innstilling fra Protokollkomiteen
Sak KM 2/01: Valg og oppnevninger
Sak KM 3/01: Årsmelding for de sentralkirkelige råd
Sak KM 4/01: Statsbudsjettet 2001 og 2003
Sak KM 5/01: Orienteringssaker:

Bispemøtet 2000/2001 
Mellomkirkelig råds virksomhet 2000 
Samisk kirkeråds virksomhet 2000 
Melding om tilsettinger 99/00 
Melding om tilsettinger 00/01 
Sjømannsmisjonen/Dnk i utlandet – årsmelding 2000 
Døvekirkenes fellsråd – årsmelding 2001 
Evaluering av tjenesteordninger for kateket, diakon
og kantor 
Rapport fra Ungdommens kirkemøte 
Opptrappingsplan for Den norske kirke 
Kirke-statutvalget

Sak KM 6/01: Frivillig medarbeiderskap



Sak KM 7/01: Regelendring – Delegering

Fastsettelse av tidspunkt for Kirkemøtet – delegering 
Endring i KM’s forretningsorden 
Endringer i regler for valg av Kirkeråd og statuttene
for Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd

Sak KM 8/01: Myndighetsrelasjoner i Den norske kirke
Sak KM 9/01: Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005
Sak KM 10/01: Embetskomiteens innstilling
Sak KM 11/01: Forbruk og rettferd – Evaluering og oppfølging
Sak KM 12/01: "Til et åpent liv i tro og tillit" – Lovfesting av dåpsopplæring
Sak KM 13/01: Ung i kirken
Sak KM 14/01: Plan for dåpsopplæring
                         Evaluering av handlingsplan 1997-2001

 

Kirkerådet slutter seg til forslaget om fordeling av Kirkemøtets saker på
komiteene. 

1.

Kirkerådet vedtar det vedlagte forslaget til programskisse for
Kirkemøtet 2001. 

2.

Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen av
Kirkemøtet 2001 ut fra de synspunkter som fremkom i møtet.

3.

52/01 MELDING OM BRUK AV MIDLER OVF 2000 [KM]

Saksdokumenter: 

- Saksorientering
- Oversikt over tildeling og innkomne rapporter
- Rapportering OVF midler til søsterkirker

VEDTAK:

Kirkerådet har merket seg at mange tilskuddsmottagere er sene med
innsending av rapport og regnskap. Dette vil kunne få konsekvenser for
senere tildeling. 

1.

Kirkerådet gir KR/AU fullmakt til å godkjenne rapport og regnskap for
anvendelse av midler fra OVF for 2000

2.

.
SAK 53/01 REGELENDRING - DELEGASJON



Saksdokumenter: 
- Saksorientering
-Utskrift av protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2001; valg av
representanter til Kirkemøtet

VEDTAK: 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 

Regler for valg av Kirkeråd § 5-4 skal lyde (endringen er markert med
kursiv): 
"Lederen velges for to år. Ved valg av leder midt i valgperioden, velger
Kirkemøtet leder blant rådets medlemmer. Lederen kan gjenvelges.
Kirkemøtets valgkomite forbereder og gjennomfører valget av leder
midt i valgperioden. Kirkerådet velger selv nestleder for en periode på
to år."

Statutter for Mellomkirkelig råd § 6 skal lyde (endringen er markert
med kursiv): 

"Kirkemøtet velger leder blant Rådets medlemmer for en periode på to
år. Leder kan gjenvelges. Kirkemøtets valgkomite forbereder og
gjennomfører valget av leder midt i valgperioden. Rådet velger selv sin
nestleder for en periode på to år. 

Lederen skal være medlem av Kirkemøtet."

Statutter for Samisk kirkeråd § 6 skal lyde (endringen er markert med
kursiv):

"Kirkemøtet velger leder blant rådets medlemmer for en periode på to
år. Leder kan gjenvelges. Kirkemøtets valgkomite forbereder og
gjennomfører valget av leder midt i valgperioden. Rådet velger selv sin
nestleder for en periode på to år. Lederen skal være medlem av
Kirkemøtet." 

1.

I Kirkemøtets forretningsorden foretas følgende endringer: 
a) § 1-2 fjerde ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

"Representanter fra kirkesamfunn som Den norske kirke har
kirkefellesskap med, inviteres til å overvære Kirkemøtet, herunder
komitemøtene. Kirkerådet avgjør, etter forslag fra Mellomkirkelig råd,
hvilke kirker som inviteres det enkelte år."

b) § 1-2 fjerde ledd nytt siste (femte) punktum skal lyde 

"Inntil 4 representanter for Ungdommens kirkemøte inviteres til å
overvære Kirkemøtet, herunder komitemøtene." 

2.



c) § 2-2 første ledd skal lyde: 

"Saker som ønskes behandlet, må anmeldes skriftlig til Kirkerådet
senest 14 uker før møtet."

Kirkemøtet imøteser for øvrig resultatene av den evaluering av
Kirkemøtets funksjonsmåte som Kirkerådet har vedtatt igangsatt. 

3.

Kirkemøtets myndighet til å fastsette tidspunkt for Kirkemøtet de to
neste år, jf. Kirkemøtets forretningsorden § 1-1, delegeres til Kirkerådet.

4.

SAK 54/01 FORBRUK OG RETTFERD

Saksdokumenter. 
- Saksorientering
- Rapport om oppfølging av KM-sak 10/96 "Forbruk og rettferd"
   Kommentar til rapport og innspill til videre arbeid 

Rapport om prosjekt "Kirke-miljø 2000" 
Nettstedet: www.kirken.no/miljo 
KIFO-rapport og artikkelsamling om økoteologi (tillegg til KM)

VEDTAK:

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak:

Kirkemøtet tar rapporten over arbeidet som er gjort under tittel "Forbruk
og Rettferd" siden 1996 til orientering . Kirkemøtet takker alle
enkeltpersoner, menigheter, organisasjoner og bevegelser,
bispedømmerådene og de sentralkirkelige råd for alt arbeidet som er
gjort på dette feltet. Kirkemøtet gleder seg særlig over det samarbeidet
med alle "mennesker og organisasjoner av god vilje" som har blitt
etablert. 

1.

Kirkemøtet erkjenner nødvendigheten av å videreføre og intensivere
Den norske kirkes arbeid på dette feltet. De konkrete utfordringene fra
1996 krever fortsatt kirkens oppmerksomhet og engasjement. 

2.

Kirkemøtet oppfordrer alle ansvarlige i lokalmenighetene til å
samarbeide om disse utfordringene på alle områder av menighetens
virksomhet. Det bør letes aktivt etter frivillige med nådegave og
engasjement på dette feltet. 

3.

Kirkemøtet oppfordrer Kirkerådet, bispedømmerådene og Kirkens
Arbeidssgiverorganisasjon til å integrere disse tema i fremtidig
materiell, kursing og veiledning av menighetsråd og fellesråd. Det er
særlig viktig å erkjenne bispedømmenes nøkkelrolle mellom sentrale og
lokale ledd i kirkens arbeid. Bispedømmerådene oppfordres å danne
regionale arbeidsgrupper etter modellen fra Bjørgvin for å sikre

4.

http://www.kirken.no/miljo


regionale arbeidsgrupper etter modellen fra Bjørgvin for å sikre
kontinuitet og fremgang i dette arbeidet. 
Kirkemøtet oppmuntrer biskopene til å videreføre og fornye sitt
engasjement fra 1992, både som e representanter regionalt og nasjonalt
i konkrete politiske spørsmål og oppfordrer at dette tema er en naturlig
del av bispevisitasene. 

5.

Kirkemøtet anmoder utdanningsinstitusjonene med ansvar for kirkelige
stillinger å integrere disse spørsmål i sin utdanning og videreutdanning. 

6.

Kirkemøtet ber Kirkerådet om å tilrettelegge for nødvendig økonomi og
bemanning for oppfølging av dette sakskomplekset, særlig med
henblikk på Kristent nettverk for miljø og rettferd og nettverkets
internettsider. Kirkemøtet ber Kirkerådet å vurdere dette tema som del
av menighetens årlige rapporteringen til kirkelig årsstatistikk. 

7.

Kirkemøtet ser med glede det internasjonale samarbeid om disse
utfordringene, særlig i rammen av KVs program "Justice, peace and
integrity of creation" og European Christian Environmental Network.
Kirkemøtet ber de sentralkirkelige råd å videreføre deltakelsen i
internasjonalt og økumenisk samarbeid. Arbeidet med Tiåret mot vold:
Bygg freden bør sees i sammenheng med dette. 

8.

SAK 55/01 MYNDIGHETSRELASJONER I DEN NORSKE KIRKE
[KM]

Saksdokumenter: 
- Saksorientering
- Myndighetsrelasjoner i Den norske kirke

VEDTAK:

Kirkerådet slutter seg i hovedsak til myndighetskomiteens vurderinger og
anbefalinger. Arbeidsutvalget bes for øvrig ta hensyn til synspunktene som er
fremkommet i Kirkerådets møte ved utforming av endelig vedtak til
Kirkemøtet 2001.

 

 
SAK 56/01 EMBETSKOMITEENS INNSTILLING [KM] 

Saksdokumenter. 
- Saksorientering 
- EMBETET I DEN NORSKE KIRKE – Innstilling fra et utvalg nedsatt av
Kirkerådet 

Sammenfatning av høringsuttalsene 
Saksfremstilling



Saksfremstilling

VEDTAK:

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:

1. Kirkemøtet tar utvalgets innstilling EMBETET I DEN NORSKE KIRKE
til etterretning, og finner på bakgrunn av denne og høringsmaterialet grunn til
å fremheve følgende som styrende for det videre arbeid med saken:

Med bakgrunn i vår kirkes historiske og konfesjonelle egenart er
det mulig å sondre mellom følgende tjenester: 
a. Prestetjenesten, med hovedvekt på nådemiddelforvaltningen,

b. bispetjenesten, med hovedvekt på tilsynsoppgaven,

c. diakontjenesten, med hovedvekt på mellommenneskelig arbeid,

d. katekettjenesten, med hovedvekt på dåpsopplæringen,

e. kantortjenesten, med hovedvekt på gudstjenestelivets
musikalske element.

Hertil kommer en tjeneste med forvaltning av den administrative
siden av menighetslivet (menighetsforvalter/kirkeverge) som er
under utvikling i forlengelsen av den nye kirkeloven.

A.

Katekettjenesten videreføres som en særskilt tjeneste og
profileres ytterligere i retning av dåpsopplæring på alle
alderstrinn. 

B.

Ifølge innarbeidet språkbruk i vår kirke og i lys av bred
økumenisk praksis bør følgende terminologi videreføres: I
forbindelse med prestetjenesten tales det om ordinasjon. Ved de
andre tjenester tales det om vigsling. 

C.

Som en følge av Porvoo-avtalen opphører den kirkelige praksis
med domprostordinasjoner, og de vide pastorale fullmakter til
ikke-ordinerte må revurderes. 

D.

Den bruk av stola som er vedtatt i vår kirke, videreføres inntil en
embetsteologisk avklaring eventuelt har gitt grunnlag for noe
annet.

E.

2. Kirkemøtet ber Kirkerådet igangsette en prosess for å komme til en videre
avklaring av følgende problemstillinger:

Muligheten for å tenke på en annerledes måte om diakonatet uten
å endre den karakter bispetjenesten har i vår kirke. I denne
forbindelse kan også tanken om et såkalt samlediakonat utredes. 

A.

Nødvendigheten av eventuelle endringer i vigslingsliturgiene. B.
Ledelsesspørsmålet i lokalmenigheten, pastoralt og administrativt.C.



Ledelsesspørsmålet i lokalmenigheten, pastoralt og administrativt.C.

3. Den embetsteologiske utvikling denne prosessen måtte medføre, må drøftes
og avklares nærmere med samtlige kirker Den norske kirke har
samarbeidsavtale med.

4. Kirkemøtet ber om å få saken tilbake i 2004.

57/01 DIVERSE REGNSKAPER UTENFOR STATSREGNSKAPET

Saksdokumenter: 
Saksorientering
Regnskap og revisjonsberetning for:

Tilleggsgavefondet/Kristen innsatsfondet
Stiftelsen kristen Innsats
Nordisk kirkelig studieråd
Kirkens infotjeneste
Konfirmantprosjektet
Fond for samisk kirkelig utdanning
Samarbeid menighet og misjon
Mellomkirkelig råds fond

VEDTAK:

Regnskapene tas til orientering. 1.
Kirkerådet vil for fremtiden kun orienteres om regnskapene utenfor
statsregnskapet hvor det er fattet vedtak om vedtektsendringer eller
vedtak om å oppløse fondene. 

2.

SAK 58/01 VALG OG OPPNEVNINGER [KM]

Saksdokument: 
Saksorientering

Saksfremlegget til sammensetning av nominasjonskomite hadde to
alternativer 

alt 1: Nominasjonskomiteen sammensettes av 5 medlemmer fra Kirkemøtet.

alt 2: Nominasjonskomiteen sammensettes av 3 medlemmer fra Kirkemøtet
og 2 personer utenfra.

Alternativ 2 ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

VEDTAK:



 
1. Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med valg og oppnevninger ut fra
de forslag som ble lagt frem i møtet og på bakgrunn av rådets kommentarer. 

2. Kirkerådet anbefaler for Kirkemøtet at nominasjonskomiteen sammensettes
av 3 medlemmer fra Kirkemøtet og 2 personer utenfra.

3. Kirkerådet anbefaler for Kirkemøtet at Kirkerådets medlem i Den norske
kirkes delegasjon til Det Lutherske verdensforbunds 10. Generalforsamling
utpekes av Kirkerådet.

 

SAK 59/01 STAT- KIRKE - UTVALGET [KM]

Saksdokumenter. 
Saksorientering
"Rapport om arbeidet i Kyrkje/stat-utvalget"

 
Berit Helgøy Kloster fremmet forslag om at rapport fra Kirke/stat-utvalget
fremmes som egen sak med komitebehandling på Kirkemøtet 2001. Forslaget
falt mot 3 stemmer

VEDTAK:

Kirkerådet ber kirke-stat-utvalgets leder gi Kirkemøtet en statusrapport
om utvalgets arbeid. 

1.

Kirkerådet vil i sitt februarmøte drøfte vider prosedyre for behandling
av utvalgets innstilling.

2.

 

 
SAK 60/01 UNG I KIRKEN 

Saksdokumenter. 
Saksorientering
Protokoll fra Ungdommens Kirkemøte 2001

 
Administrasjonen hadde i det opprinnelige saksfremlegg fremmet følgende
forslag:

Kirkemøtet ber Kirkerådet utrede spørsmålet om etablering av en egen
kirkelig yrkesgruppe knyttet til ungdomsarbeid.

Forslaget falt med 2 stemmer for og 11 stemmer mot.



 
Laila Riksaasen Dahl fremmet forslag om følgende formulering av punkt 1: 

"Kirkemøtet oppfordrer bispedømmeråd og fellesråd til å sørge for at en av de
ansatte i hver menighet får instruksfestet ansvar for å følge opp
ungdomsarbeid, også utover konfirmantarbeidet. Kirkemøtet ber
bispedømmeråd og fellesråd se til at det legges praktisk og administrativt til
rette for at dette vil være gjennomførbart i disse stillingene."

Enstemmig vedtatt

 
Ragnhild Hellemo fremmet følgende forslag til nytt punkt 5:

"Kirkemøtet ser det som viktig at det settes større fokus på ungdom og
ungdomsarbeid i utdanningen til alle kirkelige stillinger. Kirkemøtet ber
Kirkerådet arbeide for at utdanningsinstitusjonene legger til rette for dette".

Enstemmig vedtatt

 
Odd Bondevik foreslo følgende nytt vedtakspunkt:

Kirkerådet ber sekretariat om å vurdere om det er mulig å skaffe midler til å

gjennomføre Ungdommens kirkemøte hvert år. Saken tas opp igjen i
forbindelse med

budsjettbehandlingen for 2002.

Enstemmig vedtatt

 
Tore Kopperud foreslo at "omformes" i siste ledd av siste setning punkt 6
skulle utgå: " ..., men at også det normale gudstjenestelivet omformes og
tilrettelegges slik at det oppleves som et naturlig fellesskap å delta i for hele
menigheten." 

Forslaget ble vedtatt med 11 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

A. Kirkerådet ber sekretariat om å vurdere om det er mulig å skaffe
midler til å gjennomføre Ungdommens kirkemøte hvert år. Saken tas
opp igjen i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2002.

B. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:

1. Kirkemøtet oppfordrer bispedømmeråd og fellesråd til å sørge for at en av



de ansatte i hver menighet får instruksfestet ansvar for å følge opp
ungdomsarbeid, også utover konfirmantarbeidet. Kirkemøtet ber
bispedømmeråd og fellesråd se til at det legges praktisk og administrativt til
rette for at dette vil være gjennomførbart i disse stillingene.

2. Kirkemøtet oppfordrer menighetsrådene til å arbeide for at
ungdomsarbeidet best mulig integreres i det øvrige menighetsarbeidet.
Menighetsrådene oppfordres til å ta ansvaret for jevnlige møtepunkter minst
to ganger i året, mellom de som driver ungdomsarbeidet, staben og
menighetsrådet. 

3. Kirkemøtet ser det også som svært viktig at menighetene søker å styrke
samarbeidet med de organisasjonene som driver ungdomsarbeidet.

4. Kirkemøtet oppfordrer menighetsrådene og de ansatte til å arbeide aktivt
med å gjøre gudstjenestelivet til et inkluderende menighetsfellesskap også for
ungdom. Det er en viktig utfordring at ikke bare spesielle gudstjenester
tilrettelegges, men at også det normale gudstjenestelivet tilrettelegges slik at
det oppleves som et naturlig fellesskap å delta i for hele menigheten.

5. Kirkemøtet ser det som viktig at det settes større fokus på ungdom og
ungdomsarbeid i utdanningen til alle kirkelige stillinger. Kirkemøtet ber
Kirkerådet arbeide for at utdanningsinstitusjonene legger til rette for dette

SAK 61/01 "KIRKERETTSLIGE KONSEKVENSER AV
KIRKEAVTALENE - STATUS".

Saksdokumenter: 
Saksorientering
Commentary on the Porvoo Declaration. Kirkerettslig konsultasjon London
jan. 1998
BM sak 27/66 "Godkjenning av prester fra andre kirkesamfunn
(re-ordinasjon?)" 

VEDTAK:

 
Kirkerådet anser at de regelendringer som er foretatt i kirkeloven og i en
rekke forskrifter, bl.a. i tjenesteordningene og tilsettingsforskriftene for
prester, innfrir de grunnleggende forpliktelsene som vår kirke var
moralsk forpliktet til å implementere etter at avtalene var undertegnet. 

1.

Kirkerådet ber Mellomkirkelig råd informere de involverte
kirkesamfunnene om de regelendringer som er gjort og de muligheter
dette åpner for å utvikle og utvide samarbeidet med disse
kirkesamfunnene. 

2.

Kirkerådet ber Mellomkirkelig råd om å be biskopene drøfte nærmere, i3.



kontakt med de berørte kirkesamfunnene, aktuelle ordninger og praksis
som kan bidra til å virkeliggjøre avtalenes intensjoner om et nærmere
samarbeid mellom kirkesamfunnene. Det forutsettes at evt. ordninger
som foreslås etablert, og som formelt skal vedtas av Kirkemøtet, blir
lagt frem for Kirkemøtet. 
Kirkerådet ber om at sekretariatet arbeider videre med oppfølging av de
problemstillingene som er identifisert i saksorienteringen, og som ligger
under Kirkemøtets/Kirkerådets myndighetsområde, blant annet
eventuelle regelverksendringer som følge av den videre behandlingen
av utredningen "Embetet i Den norske kirke" og den pågående
evalueringen av tjenesteordningene for kateket, diakon og kantor. 

4.

 

SAK 62/01 DISPONERING AV OVF-MIDLER 2002

Saksdokument: Saksorientering 

VEDTAK:

Kirkerådet avsetter midler over OVF i perioden 01.09.2002 –
31.08.2003 for å ivareta oppgaver knyttet til KEKs generalforsamling. 

1.

Kirkerådet ber om at det med virkning fra 01.01.2002 settes av midler
til en egen stilling for behandling av saker primært knyttet til
Opplysningsvesenets Fond. 

2.

Kirkerådet forutsetter at sekretariatet innhenter samtykke fra
departementet om den nødvendige utvidelse av årsverkstall.

3.

 

SAK 63/01 FASTSETTING AV TIDSPUNKT FOR
KIRKERÅDSMØTER 2002

Saksdokumenter: Saksorientering

VEDTAK:

Kirkerådets møter i 2002 legges til disse datoene: 20.-21.februar, 23.-24.mai
og 05.-07.september

 
 

SAK 64/01 PLAN FOR DÅPSOPPLÆRING. EVALUERING AV
HANDLINGSPLAN 1997-2001 [KM]

Saksdokumenter: Saksorientering

Evaluering av handlingsplan



Evaluering av handlingsplan

VEDTAK:

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:

Kirkemøtet tar evalueringsrapporten til orientering

Kirkemøtet ber Kirkerådet om at rapporten følges opp gjennom arbeidet med
lovfestet rett til dåpsopplæring, og gjennom feltet dåpsopplæring som vedtatt
satsingsområde.


