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Bakgrunn

I henhold til tidligere praksis legger Kirkerådet frem en melding for
Kirkemøtet. Denne er av Kirkemøtet tatt til orientering. Mellomkirkelig råd og
Samisk kirkeråd skal i henhold til statuttene (§ 3) legge frem årsmelding til
godkjenning.

 
Saksorientering

Årsmeldingen er i samsvar med komitemerknader fra Kirkemøtet 1995 lagt
opp som en samredigert melding for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og
Samisk kirkeråd.



Samisk kirkeråd.

Komiteen som på Kirkemøtet 1997 hadde den samredigerte melding for 1996
til behandling, avga følgende generelle kommentar:

 
Komiteen konstaterer at oppsettet med en samredigering av de tre rådenes
virksomhet

fungerer i henhold til de intensjoner som lå til grunn da denne sammenstilling
ble

bestemt. Meldingen bidrar i sin form til en god oversikt over den
samlede virksomhet – og det arbeid som er utført av det enkelte
råd. 

Komiteen på Kirkemøtet 2001 fremholdt bl.a.:

 
Komiteen mener den fremlagte 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"(… ) Det bør være en avsluttende

"helhetsvurdering av feltet" under alle kapitlene, slik vi finner det i kapitlet om

undervisning.

Årsmeldingen for 2001 følger den samme disposisjon som 2000 – meldingen,
I den foreliggende helhetsvurdering er det forsøkt innlagt en oppsummering
etter hvert hovedfelt. 

Den tidligere faktadelen av meldingen, som har vært en slags "utkvittering"
av vedtatt årsplan, legges ikke frem for Kirkemøtet. Siden det er Kirkerådet
som vedtar den samlede årsplan, legges dette dokumentet kun frem for rådene
til orientering.

Den foreliggende Helhetsvurdering vil inngå som en hoveddel til den samlede
"Årsmelding for 2001" som legges frem for KM. Her vil i likhet med tidligere
år rapport og regnskap for Opplysningsvesenets fond innarbeides. Videre blir
det en evaluering av satsingsområdet "Prosjektorientert diakonal satsing"



foruten en bred gjennomgang av menighetsrådsvalget.

Kirkerådet gjøres oppmerksom på at det i meldingen foreløpig mangler et
kapittel om virksomheten på feltet "Funksjonshemmede i kirken". Videre vil
det blir laget en helhetlig vurdering av virksomheten knyttet til
menighetsrådsvalget. Dette vil bli utarbeidet og forelagt Kirkerådet i
maimøtet. 

Forslag til vedtak Kirkerådet:

Kirkerådet godkjenner meldingen om virksomheten 2001 med de
merknader som er fremkommet i møtet.

1.

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak:

På grunnlag av den samredigerte årsmelding 2001 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.

2.

3. Den endelige samredigerte årsmelding oversendes Kirkedepartementet.

 
 

Forslag til vedtak Mellomkirkelig råd:

Mellomkirkelig råd godkjenner meldingen om virksomheten 2001
med de merknader som er fremkommet i møtet.

Forslag til vedtak Samisk:

Samisk kirkeråd godkjenner meldingen om virksomheten 2001
med de merknader som er fremkommet i møtet.


