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"Satsingsområder for Den norske kirke 2002 – 2005"utarbeidet en rullerende
årsplan for samme periode. Videre er departementets årlige tildelingsbrev å
betrakte som et styringsredskap som legger føringer for de sentralkirkelige
råds prioriteringer. Også medlemsskap i økumeniske bevegelser og inngåtte
kirkeavtaler får konsekvenser for planen.
Årets dokument er i likhet med tidligere år forsøkt forenklet slik at planen
viser de hovedarbeidsoppgaver sekretariatet vil konsentrere seg om i den
aktuelle perioden. Arbeidsoppgavene er beskrevet ved hjelp av en
målformulering samt tiltak. Tiltakene er i noen tilfeller angitt for hele
perioden. For andre oppgavers del vil målet være nådd, og dermed
arbeidsoppgaven avsluttet innenfor en kortere tidshorisont. Det er planen for
2002 som legges frem for vedtak, mens tiltakene for perioden 2003 – 2005 er
til orientering.

Gjennom årsplanen fastsetter rådene de konkrete oppgaver og prosjekter som
forutsettes løst av sekretariatet i løpet av året. Det foreliggende planforslag er
resultat av en lengre prosess i avdelingene og i ledelsen. Kirkemøterelaterte
saker er en vesentlig del av planen. Dette gjelder i særlig grad for Kirkerådet.
MKR og SKR er ikke i samme grad som Kirkerådet et forvaltningsorgan,
deres mandater medfører at deres virksomhet i sterkere grad preges av
eksterne relasjoner.
Ressurssituasjonen i sekretariatet
I planarbeidet er det tatt hensyn til bemannings- og budsjettsituasjonen i de
sentralkirkelige råd. Innenfor feltet personal og utdanning forutsetter de
beskrevne arbeidsoppgaver at en ledig stilling i kirkeavdelingen besettes i
løpet av året, og videre at det igangsettes et rekrutteringsprosjekt ved hjelp av
midler fra OVF.
Prosjektet Ungdom og gudstjenesteliv avsluttes i inneværende år. Skal
engasjementet innenfor ungdomssektoren opprettholdes må det igangsettes et
nytt prosjekt. Midler til dette er lagt inn over Opplysningsvesenet fond. For å
markere at en prosjektperiode nå er under avslutning, er det ikke lagt inn
arbeidsoppgaver utover 2002. Arbeidsoppgavene har imidlertid behov for
oppfølging og videreutvikling i hele perioden.
På feltet dåpsopplæring vil det være aktuelt å lage en ny plan dersom det
tilføres nye ressurser i tilknytning til en eventuell lovfesting. Aktiviteten på
feltet er planlagt ut fra dagens bemanningssituasjon på feltet.
Forslag til årsplan er tidligere år fremlagt for alle tre råd til behandling, mens
Kirkerådet har vedtatt den samlede plan.
Det har vært forutsatt i rådsbehandlingen at Mellomkirkelig Råd og Samisk
kirkeråd har faglig selvstendig ansvar for å fastsette planer innenfor sine
ansvarsområder, men at Kirkerådet er det organ som har det økonomiske
ansvar for den samlede virksomhet.
På denne bakgrunn fremmes følgende
FORSLAG TIL VEDTAK
Mellomkirkelig Råd
Mellomkirkelig Råd vedtar det fremlagte forslag til årsplan for rådets arbeid i
år 2002.
Samisk kirkeråd

Samisk kirkeråd vedtar det fremlagte forslag til årsplan for rådets arbeid i
2002.
Kirkerådet
Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til samlet årsplan for Kirkerådet,
Mellomkirkelig Råd og Samisk kirkeråd for 2002.

