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Sak nr. KR 13/02: Foreløpig saksliste Kirkemøtet 2002

Iflg. Kirkeloven av 1996 § 25 er det Kirkerådet som forbereder de saker som
skal behandles av Kirkemøtet. Det betyr at Kirkerådet skal vedta forslag til
saksliste for Kirkemøtet 2002.

I henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 2-1 kan følgende instanser
anmelde saker til behandling av Kirkemøtet:

Regjeringen 
Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet (nå Kultur- og
kirkedepartementet) 
Bispedømmerådene 
Medlemmer av Kirkemøtet 
Bispemøtet

Andre som ønsker å anmelde saker må gjøre det gjennom en av de nevnte
instanser.

Frem til Kirkemøtet 2001 var fristen for å anmelde saker 10 uker før møtet.
Fristen på 10 uker viste seg å være noe kort for å få behandlet sakene på en
forsvarlig måte. For at Kirkemøtets sekretariat skulle få mulighet til å
forberede saker som anmeldes på en forsvarlig måte til samme års Kirkemøte,
endret Kirkemøtet 2001 forretningsordenen § 2-2 slik at fristen for
anmeldelse av saker ble 14 uker.

Kirkerådet kan etter egen vurdering føye til saker som kommer opp etter
nevnte frist.

Det er ikke gått ut noen direkte oppfordring til å melde saker for Kirkemøtet
2002. De sakene som allerede ligger som forslag vil kreve mye arbeid både i



forberedelsen og under Kirkemøtet. Det anbefales heller ikke at det første
Kirkemøte i en periode med mange nye delegater, skal ha et for stort
arbeidspress.

Kirkerådet bes om å ta stilling til følgende forslag til foreløpig saksliste for
Kirkemøtet 2002:

Sak KM Innstilling fra protokollkomiteen

Sak KM 02/02: Valg og oppnevninger:

- Valg av dirigentskap

- Valg av tellekorps

- Valg av protokollkomite

- Valg av valgkomite

- Kirkemøtets komiteer - Fordeling av medlemmer

- Valg av komiteledere

- Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder

- Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder

- Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder

- Valg av medlemmer til Lærenemnda

- Valg av medlemmer til Kirkerådets evalueringsnemnd

- Valg til representantskapet for Den norske Sjømannsmisjon/Norsk 

kirke i utlandet

Sak KM 03/02: Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2001

Sak KM 04/02: Statsbudsjettet 2003 og 2004

Sak KM 05/02: Orienteringssaker:

- Protokoll Bispemøtet 2001/2002

- Melding om bispedømmerådenes tilsettinger 2001/2002



- Melding om bispedømmerådenes tilsettinger 2001/2002

- Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet

- norsk kirke i utlandet – Årsmelding 2001

- Døvekirkenes fellesråd – årsmelding 2001

Sak KM 06/02: Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateket

Sak KM 07/02: Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakon

Sak KM 08/02: Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kantor

Sak KM 09/02: Kirkemøtets forretningsorden

Sak KM 10/02: Endring i liturgi for gravferd

Sak KM 11/02: Endring i liturgi for vigsel

Sak KM 12/02 Kirke-stat meldingen

Kommentarer til enkelte saker:

Det er ønskelig at Kirkemøtet 2002 får seg forelagt en sak om Den norske
kirke og Europa. Om mulig bør denne saken knyttes opp mot de store
diakonale utfordringer kirken i Europa står overfor. Mellomkirkelig Råd vil i
sitt møte 11. –12. februar drøfte problemstillinger knyttet til denne
tematikken. Det vil foreligge et forslag til Kirkerådets møte.

Til sak KM 03/02: Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2001:

Menighetsrådsvalget 2001 vil bli lagt frem for Kirkemøtet. Protokollkomiteen
stilte i sin innstilling til KM 2001 spørsmål om fordelingen av midlene som
var bevilget til å gjennomføre valget var bred nok til å kunne betegnes som
støtte for å øke valgdeltakelsen generelt, slik merknader og vedtak forutsatte i
sak KM 10/00. Protokollkomiteen ba derfor om en tilbakemelding fra
Kirkerådet vedrørende gjennomføringen av Kirkemøtets vedtak i sak KM
10/00. Komiteen uttrykte at den ville imøtese evalueringen av prøveordningen
i forbindelse med menighetsrådsvalget 2001. Tilbakemeldingen og
evalueringen av menighetsrådsvalget 2001 ble forventet lagt frem for
Kirkemøtet 2002. 

En finner det saksvarende å legge frem tilbakemeldingen og evalueringen
som en del av årsmeldingen for de sentralkirkelige råd 2001. Den vil da bli
behandlet både i komite og plenum.

Under samme sak vil også rapport fra satsingsområdet prosjektorientert
diakonal satsing bli lagt frem.



I forbindelse med fremleggelsen av komiteinnstillingen til sak KM 03/02 vil
lederen av Mellomkirkelig råd og lederen av Samisk kirkeråd gi en muntlig
orientering om disse rådenes arbeid og visjoner. Denne orienteringen ble til
Kirkemøtet 2001 gitt under åpningsmøtet umiddelbart etter lederens tale.

 
Forslag til vedtak:

Kirkerådet vedtar den fremlagte foreløpige sakslisten.


