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Kirkemøtekomiteens merknader:

Komiteen takker for det arbeidet som er gjort i de sentralkirkelige råd i 2001.

Komiteen ser på Kirkemøtets behandling av årsmeldingen som en  sikring av
oppfølgingen av dette arbeidet i forhold til Kirkemøtets oppdrag og
”bestilling” gjennom strategi- og planarbeid. 

Samtidig ønsker komiteen å peke på faren ved at en  behandling av
årsmeldingen i rammen av komité og plenum på Kirkemøtet lett kan stå i fare
for å bli en vurderingsfri opplistning av mange ”hjertesaker”. Dette vil ikke
stå i forhold til mengden av de nevnte arbeidsområdene og de utførte tiltak i
sin helhet. Derfor ønsker komiteen i hovedsak å avstå fra å fremheve
enkeltsaker.

Komiteen ønsker å peke på viktigheten av at årsmeldingen i fremtiden tydelig
viser i hvilken grad prioriteringer av områder og arbeidsfelt  
(satsingsområder) er foretatt og fulgt opp i arbeidet i de sentralkirkelige råd.
Her oppleves ikke den fremlagte årsmeldingen som  tydelig nok. Fremtidige
årsmeldinger bør styrkes med en mer overordnet strategisk del, direkte relatert
til Kirkemøtets satsingsområder og strategiplan.

Komiteen ønsker  at behandlingen av årsmeldingen på Kirkemøtet i større
grad blir et viktig ledd i en helhetlig strategi- og planprosess, hvor et
tilbakeblikk på det som er utført gir Kirkemøtet mulighet for eventuell
kurskorreksjon eller en bekreftelse av fremdrift av vedtatte strategier og
satsingsområder fremover. 

Å fastholde betydningen av sammenhengen mellom strategiplan, rapport for
virksomheten, strategi og satsing fremover er viktig. Likevel må de
sentralkirkelige råd kunne vise fleksibilitet ved å ta opp tidsaktuelle
utfordringer som dukker opp selv om disse ikke er nevnt av plandokumentet.
En slik fleksibilitet viste Kirkerådet ved sitt engasjement i tilknytning til
Kirkens Nødhjelps TV-aksjon høsten 2001 og gjennom KISPs uttalelse om
HIV /AIDS og menneskerettigheter.

På denne bakgrunnen mener komiteen også at Kirkerådet bør vurdere alle
sider av behandlings-prosedyren for årsmeldingen på Kirkemøtet. Komiteen
anbefaler at denne behandlingen  sees i sammenheng med deler av
generaldebatten, protokollkomiteens ”revisorfunksjon” (jfr. Kirkemøtets



forretningsorden §3.3) og profileringen av den utførte virksomheten, bl. a.
gjennom lederens tale til Kirkemøtet og eventuelle innlegg av lederne for
Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd.

Hovedanliggende må være å gi Kirkemøtet best mulige verktøy for å kunne
foreta strategiske veivalg.

Komiteen registrerer at årsmeldingen har endret sin form i tråd med de
føringer som er gitt i tidligere behandlinger i Kirkemøtet. Komiteen mener at
det er viktig at Kirkerådet fortsetter arbeidet med å gjøre dette dokumentet så
tilgjengelig og leservennlig som mulig, og at det i tillegg til å være et godt
saksdokument blir et godt profileringsdokument med tiltalende grafisk
utforming og layout.

Muligens kan dette profileringsdokumentet være et sammendrag av
årsmeldingen.

Kirkemøtets 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.


