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Sak nr. KR 04/02: Evaluering av Kirkemøtet 2001

Saksorientering:

Kirkerådet har hvert år på sitt første møte etter Kirkemøtet foretatt en
evaluering av Kirkemøtet. Bl.a. denne evalueringen danner grunnlag for
forberedelsene til neste Kirkemøte og er derfor av stor betydning.

Kirkerådet behandlet under sak KR 30/01 "Kirkemøtets forretningsorden"
mange forhold knyttet til Kirkemøtet. Det gjaldt både regelverket og
praktiseringen av dette og gjennomføringen av Kirkemøtet. Kirkerådet vedtok
noen endringer i forretningsorden, men konkluderte med under pkt. 7 i
vedtaket at det skulle foretas en større gjennomgang av hvordan møtet
fungerer. Det skulle i arbeidet tas utgangspunkt i bl.a. evalueringene etter siste
års Kirkemøter. Både Kirkemøtets medlemmer og representanter fra
sekretariat skulle delta i gjennomgangen. Resultatet av arbeidet skulle legges
frem i Kirkerådets maimøte (juni) 2002.

Det vil i den forbindelse bli utarbeidet et skjema med spørsmål som er ment å
imøtekomme den informasjon en trenger for å kunne foreta en god vurdering.
Dette skjema vil bli sendt til bl.a. alle nåværende Kirkemøtemedlemmer.

Den evaluering som Kirkerådets medlemmer nå bes om å foreta, gjelder
derfor bare Kirkemøtet 2001. Det er ikke i denne forbindelse sendt ut noen
henvendelse til de enkelte medlemmene eller bispedømmerådene.
Evalueringen som nå foretas bygger derfor på de enkelte
Kirkerådsmedlemmers erfaringer og synspunkter. Men sekretariatet ser gjerne
at de av Kirkerådets medlemmer som er bispedømmeråds-medlemmer også
reflekterer synspunkter fra andre av sine kolleger i rådene, hvis det lar seg
gjøre.



Siden Kirkemøtet 2001 ble holdt på et helt nytt sted, er det særlig ønskelig å
få innspill som relaterer seg til stedet og de endringer i program etc. som var
knyttet til det. Dette gjelder spesielt gudstjenestene og tidebønnene. Det
gjelder også spørsmålet om det å ikke legge Kirkemøtet til en stiftsby.

I et forsøk på å systematisere evalueringen, kan den knyttes til følgende
punkter:

Stedet – byen og hotellet 1.
Beliggenhet i forhold til reisemåte 2.
Gudstjenestene 3.
Tidebønnene 4.
Åpningsdagen 5.
Behandlingen av hovedteamet "frivillig medarbeiderskap" 6.
Generaldebatten 7.
Saksmengden – arbeidsmengden 8.
Forholdet mellom plenums- og komitebehandling 9.
Komitearbeidet – sekretariatets rolle 10.
Kulturkvelden i tilknytning til "Ti-året mot vold" 11.
Annet12.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kirkerådet drøftet saken.

 

 

 

 


