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MKR 33/02 FORLENGELSE AV FAGNEMNDENES FUNKSJONSTID

 
 

Saksorientering

 
Faste nemnder 

Det er opprettet 8 faste nemnder for å betjene de sentralkirkelige råd:

Nemnd for gudstjenesteliv (NFG)

Nemnd for diakoni (NFD)

Nemnd for undervisning (NFU)

Nemnd for ungdomsspørsmål (NFUNG)

Nemnd for kvinne og likestillingsspørsmål ((NFKL)



Nemnd for økumenisk samarbeid og misjon (NØM) 

Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP)

Teologisk nemnd (TN)

I henhold til statuttene oppnevnes NfG, NfD, NfU, NfUng og NfKL av
Kirkerådet, de øvrige nemndene oppnevnes av MKR.

I tillegg til nemndene er det opprettet komiteer, utvalg og ressursgrupper.
Noen av disse er forholdsvis permanente, mens andre er opprettet for å løse
en konkret oppgave. I enkelte tilfeller nedsetter en nemnd selv et ad hoc
utvalg for å løse en spesiell oppgave innenfor nemndens mandat, i andre
tilfeller blir komiteer og utvalg nedsatt av et av rådene, eventuelt av
sekretariatet.

I et sekretariat med begrensede ressurser er det behov for organer som kan
tilføre arbeidet en bredest mulig faglig kompetanse. Med kompetanse menes i
denne sammenheng også kirkelig og samfunnsmessig erfaring fra ulike deler
av landet og fra ulike virksomhetsområder som er relevante for arbeidet.

Erfaringen har vist at fagnemndene er viktige støttespillere for
fagkonsulentene, og de gir vesentlige innspill til saksbehandling og
høringsuttalelser. Valgte fagnemnder er med å balansere et sekretariats
kompetanse og innflytelse, slik at demokratiet i kirken blir ivaretatt.

 
Nemndoppnevning og evaluering

Nemndstrukturen ble evaluert og det ble foretatt en større omstrukturering i
1994/95. Rådene foretok justering av nemndmandater samt oppnevning for ny
fireårsperiode i sine møter februar 1999 (KR sak 8/99, MKR 6/99 og SKR
9/99). Samtidig ble Nemnd for ungdomsspørsmål vedtatt opprettet. 

Nemndenes funksjonsperiode utløper ved utgangen av 2002. Hvis tidligere
praksis følges skal nemndene ny-oppnevnes i rådenes februarmøter 2003.
Dette vil imidlertid medføre at nyoppnevnte råd, som ikke har noen erfaring
med nemndenes arbeid, som en av sine første saker må oppnevne nye
nemnder. Det foreslås derfor at funksjonsperioden til de sittende nemnder
forlenges med ett år, og at nyoppnevning skjer i rådenes høstmøte 2003. Hvis
noen av nemndene skulle finne det vanskelig å svare ja på en forlengelse av
funksjonsperioden, kan dette løses ved at fagkonsulenten på det aktuelle felt
knytter til seg en uformell ressursgruppe for et år. 

Foruten statutter for den enkelte nemnd er det også utarbeidet fellesreglement
for nemndene. I forbindelse med nyoppnevning bør både fellesreglene og
statuttene gjennomgås med tanke på enkelte endringer. Aktuelle
problemstillinger er blant annet forholdet mellom konsulent og fagnemnd, og



problemstillinger er blant annet forholdet mellom konsulent og fagnemnd, og
nemndenes selvstendighet i forhold til rådene. Dessuten bør dagens forslag-
og oppnevningspraksis drøftes, størrelsen på nemndene og deres
arbeidsområder. Det har vært et førende prinsipp å tenke mest mulig likt om
nemndene. Deres funksjon og virkeområde er imidlertid så forskjellig, at det
kan være grunnlag for å differensiere i større grad en hva tilfellet har vært til
nå.

Det er behov for en mer gjennomgripende drøfting for NØM og NfUng. NØM
ha selv initiert en slik drøfting, og MKR vil se på mulighetene foren
annerledes faglig organisering av dette viktige feltet. Dette vil bli behandlet i
MKR i mai dette år. 

Når det gjelder NfUng pågår det drøftinger i nemnda på grunnlag av
Ungdommens Kirkemøte 2001. Drøftingene gjelder bl.a forholdet mellom
Ungdommens kirkemøte og Nemnda, og hvem som skal oppnevne. Dette vil
bli forelagt Kirkerådet i egen sak.

 

Forslag til vedtak Kirkerådet

Kirkerådet ber medlemmene i Nemnd for gudstjenesteliv, Nemnd for
diakoni, Nemnd for undervisning, Nemnd for kvinne- og
likestillingsspørsmål og Nemnd for Ungdomsspørsmål om å forlenge
sin funksjonsperiode frem til utgangen av 2003.

1.

Kirkerådet ber om at det til høstmøtet 2003 foreligger forslag om
reviderte nemdmandater samt forslag til kandidater for oppnevning til
nemndene.

2.

 
Forslag til vedtak Mellomkirkelig råd

Mellomkirkelig råd ber medlemmene i Teologisk nemnd og Komiteen
for internasjonale spørsmål om å forlenge sin funksjonsperiode frem til
utgangen av 2003.

1.

Mellomkirkelig råd ber om at det til høstmøtet 2003 foreligger forslag
om reviderte mandater samt forslag til kandidater for oppnevning til
nemndene.

2.

 
Forslag til vedtak Samisk kirkeråd

Samisk kirkeråd tar til orientering at nemndenes funksjonsperiode
foreslås forlenget ut 2003 .

1.



Samisk kirkeråd ber om at det til høstmøtet 2003 foreligger forslag om
reviderte mandater samt forslag til kandidater for oppnevning til
nemndene. 

1.

 


