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SAK KR 21/03 KIRKEMØTET 2003 

Saksorientering 

Sakslisten

Kirkerådet vedtok i møtet 2.-3. mars 2003 den foreløpige saksliste for
Kirkemøtet 2003. Kirkerådet har ikke mottatt forslag på nye saker til
Kirkemøtet hittil fra de som i følge Kirkemøtets forretningsorden kan
anmelde saker. Fristen for å anmelde saker er 14 uker før Kirkemøtet.

I sommer vil to viktige generalforsamlinger bli avholdt. Det er
generalforsamlingene til Det Lutherske Verdensforbund i Winnipeg, Canada,
og til Konferansen av Europeiske Kirker i Trondheim. Kirkerådet ble i sitt
møte i mars orientert om at tilbakemeldinger fra generalforsamlingene vil bli
gitt til Kirkemøtet 2003. Begge generalforsamlingene har som hovedtema
helbredelse og forsoning. Det at generalforsamlingene har så like temaer, og
at de er så nær knyttet til Kirkemøtets hovedtema "En tjenende kirke", tilsier
at tilbakemeldingen fra generalforsamlingene må gis plass i Kirkemøtet.
Rapportenes innhold vil etter all sannsynlighet gi utfordringer til oppfølging
av Den norske kirke. Det foreslås derfor at "Generalforsamlingene til Det
Lutherske Verdensforbund og til Konferansen av Europeiske kirker –
rapporter og utfordringer" settes opp som ordinær sak på sakslisten til
Kirkemøtet 2003, og ikke bare som en orienteringssak.

Neste menighetsrådsvalg vil finne sted i 2005. For at forsøksordninger og
økonomi i den forbindelse blir forberedt i tide, bør Kirkemøtet behandle dette
i Kirkemøtet 2003. Det vises for øvrig til sak KR 29/03: "Menighetsrådsvalg
2005 – Forsøk". 



Kirkerådet vedtok i møtet i mars 2003 å nedsette "en hurtigarbeidende
arbeidsgruppe til å vurdere endringer og mulige alternative ordninger i
gjeldende regler for nominasjon og utnevning av biskop." Arbeidsgruppen ble
oppnevnt og fikk frist til 15. mai med å levere utredningen. Den korte fristen
var nødvendig for at Kirkerådet skulle kunne behandle saken, sende den ut på
høring og legge den frem for Kirkemøtet 2003. Forslag til prøveordning er nå
utarbeidet, og saken blir lagt frem for Kirkerådet til behandling. Det vises til
sak KR 31/03.

På bakgrunn av ovenstående settes "Regler om nominasjon m.v. ved
utnevning av biskop" opp som sak til Kirkemøtet 2003.

Kirkerådet vedtok i marsmøtet at saken "Prosedyrereglement for behandling
av liturgiske saker" skulle behandles på årets Kirkemøtet. Saken må imidlertid
trekkes fra sakslisten av ressursmessige årsaker. Det har ikke vært mulig å få
ferdigstilt saken til dette Kirkerådsmøte. Saken krever også en høringsrunde
og behandling i Bispemøtet før den endelig behandles i Kirkerådet før
behandlingen i Kirkemøtet. Saken tas derfor av sakslisten til Kirkemøtet 2003.
Saken vil bli lagt frem for Kirkemøtet 2004.

Programskissen

Det vises til vedlagte forslag til programskisse for Kirkemøtet 2003. Som det
fremgår av skissen vil åpningsdagen mandag 17. november innholde
åpningsgudstjeneste, åpningsmøte og festmiddag. Det er ikke lagt opp til
generaldebatt under årets Kirkemøte, dette er i tråd med signalene fra
Kirkerådets behandling av saken "Kirkemøtet 2003" på mars-møtet.
Konstituering av møtet vil finne sted før hovedtemaet blir behandlet tirsdag
18. november. Både åpningsmøtet mandag og behandlingen av hovedtemaet
tirsdag vil det bli orientert mer om under Kirkerådets møte.

Da både åpningsmøtet og behandlingen av hovedtemaet tirsdag vil ha visse
kulturelle innslag, er det ikke lagt opp til noen egen kulturkveld under årets
Kirkemøte. 

Forslag til vedtak:

Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2003: 

Sak KM 01/03 Innstilling fra Protokollkomitéen

Sak KM 02/03 Valg og oppnevninger



Sak KM 02/03 Valg og oppnevninger

- Valg av dirigentskap
- Valg av tellekorps
- Fordeling av nye medlemmer på Kirkemøtets komitéer
- Valg av komitéledere
- Valg av medlemmer til Det Norske Bibelselskaps representantskap
- Valg av medlemmer til Kirkens Nødhjelps representantskap

Sak KM 03/03 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2002

Sak KM 04/03 Statsbudsjettet 2004 og 2005

Sak KM 05/03 Strategidokument for Den norske kirke 2004 – 2008

Sak KM 06/03 Orienteringssaker:

- Fremdriften i arbeidet med å utrede ordninger for godkjenning av utdanning
på lavere nivå innenfor utdanning, diakoni og kirkemusikk
- Orientering om arbeidet med "Trosopplæring i en ny tid"
- Protokoll Bispemøtet 2002/2003
- Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet –Årsmelding 2002
- Døvekirkenes fellesråd – Årsmelding 2002

Sak KM 07/03 Kirkelige reformer/kirkelig økonomi

Sak KM 08/03 Menighetsrådsvalg 2005 - Forsøk

Sak KM 09/03 Ny vigselsliturgi

Sak KM 10/03 Hiv/aids som utfordring til kirkene

Sak KM 11/03 Generalforsamlingene til Det Lutherske Verdenforbund og
Konferansen av Europeiske Kirker – Rapporter og utfordringer

Sak KM 12/03 Regler om nominasjon m.v. ved utnevning av biskop

Kirkerådet vedtar programskissen for Kirkemøtet 2003 og ber sekretariatet
arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 2003 ut fra de føringer som
fremkom i møtet. 


