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Saksorientering:

Kirkerådet behandlet i 1998 under sak 97/98 "Kirkerådets
oppnevningspraksis". Man hadde den gangen en bred gjennomgang av alle de
styrer, råd og sammenhenger hvor Kirkemøtet, Kirkerådet eller rådets
nemnder og administrasjon er oppnevnende instans. Kirkerådet kom den gang
til den konklusjon å fortsatt ville være representert i de fleste styrer og råd,
bortsett fra de fleste diakonale stiftelsene. Kirkerådet skulle ikke lenger være
representert i styrer/landsmøter/representantskap ved Det norske Diakonhjem,
Diakonissehuset Lovisenberg, Kirkens Bymisjon, Kirkens SOS i Norge,
Modum Bads Nervesanatorium, Kirkens Sosialtjeneste og
Menighetssøsterhjemmet. Man ville opprettholde representasjon i Kirkens
Familievern, Kirkens Nødhjelp, Telefonkontakt og Etisk råd i Kirkens
Familievern (to sistnevnte oppnevnt av Nemnd for diakoni).

Den konkrete foranledning til at saken tas opp igjen er at noen av de
diakonale institusjonene reagerte på vedtaket som rådet hadde gjort.
Diakonissehuset Lovisenbergs styre "beklager at Kirkerådet har inntatt dette
standpunkt" (Brev av 13.12.00). Kirkens Sosialtjeneste skriver: "Jeg viser til
muntlig orientering om at Kirkerådet ikke finner å kunne oppnevne
representanter til styret for Kirkens Sosialtjeneste. Stiftelsen tar dette til
etterretning selv om vi svært gjerne hadde sett at forbindelsen mellom
Kirkerådet og operativ diakonal virksomhet hadde kunnet bli styrket på denne
måten." (Brev av 12.01.00).



Nemnd for diakoni ba i mai 1999 Kirkerådet om å revurdere sitt vedtak
angående Kirkerådets oppnevningspraksis; nemnda etterlyste saken igjen i
april 2001. 

Kirkerådet forespurte høsten 2001 de institusjoner som vedtaket i 1998
omfattet om de fortsatt ønsker representasjon fra Kirkerådet. Modum Bads
Nervesanatorium takket nei. Kirkens Sosialtjeneste, Diakonissehuset
Lovisenberg og Det norske Diakonhjem har svarte positivt på henvendelsen.
Sistnevnte sier i hovedstyrevedtak av 30.08.01: "Hovedstyret er glad for
henvendelsen fra Kirkerådet og ønsker klart at Kirkerådet fortsatt skal
oppnevne en representant til hovedstyret som et uttrykk for institusjonens
tilhørighet til Den norske kirke." 

Kirkerådet er inne i en prosess med en tilnærming mellom de ulike diakonale
aktører innen kirken. Denne tilnærmingen og samarbeidet får etter hvert også
synlige organisatoriske utslag. Dette er både viktig og nødvendig. De tre
institusjonene som fortsatt ønsker en representant i sine styrende organer,
oppnevnt av Kirkerådet, er alle betydelige leverandører og bidragsytere innen
diakonien i kirken, på felt som også i høy grad angår Kirkerådets mål, planer
og arbeid. Dette kan meget vel få et organisatorisk uttrykk. Det bør ikke være
et problem at Kirkerådet så ved dette blir representert i kun et utvalg av
diakonale stiftelser. Dette har stiftelsene selv avgjort med det nye tilbudet de
fikk høsten 2001.

De angjeldende institusjonene har dessuten oppgaver av "landsomfattende
karakter"; dette er et av kriteriene for å delta i andre institusjoners styrende
organer, i følge Kirkerådets egne retningslinjer "Kirkemøtet’s
oppnevningspraksis".

Representasjonen gjelder konkret ett medlem til Diakonhjemmets hovedstyre,
to medlemmer til styret for Kirkens Sosialtjeneste og ett medlem til
hovedstyret for stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

De oppnevnte personene "representerer ikke Kirkerådet i vedkommende
styringsorgan i den forstand at Kirkerådet hefter for de oppnevntes
standpunkter" (fra "Kirkemøtet’s oppnevningspraksis", punkt 2b). Kirkerådet
vil imidlertid legge til rette for tilfredsstillende kontakt mellom sekretariatet,
de som oppnevnes og de organer det oppnevnes til.

Forslag til vedtak:

Kirkerådet ønsker å være representert med ett medlem i Diakonhjemmets
hovedstyre, to medlemmer i styret for Kirkens Sosialtjeneste og ett medlem i
hovedstyret for stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

 



 


