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SAK KR 23/03 årsmelding for de sentralkirkelige råd 2002
Bakgrunn
En foreløpig årsmelding for De sentralkirkelige råd ble lagt frem for
Kirkerådet under sak 03.03. Rådet tok den foreløpige meldingen om
virksomheten i 2002 til orientering, og ba om å få den endelige meldingen
forelagt til godkjenning i vårmøtet.
Den foreliggende melding er rettet opp på flere punkter:
Disposisjonen er noe endret
Meldingen har fått et mer enhetlig preg
Deler av meldingen har fått utfyllende kommentarer
Kirkemøtets føringer for satsingsområdene er innarbeidet
Saksorientering
Den foreliggende melding vil inngå som en hoveddel til den samlede
"Årsmelding for 2002" som legges frem for Kirkemøtet. Her vil i likhet med
tidligere år rapport og regnskap for Opplysningsvesenets fond innarbeides. I
tillegg vil det innarbeides en oversikt over avgitte høringer og uttalelser, og

over sekretariat, nemnder, råd og utvalg.
Meldingen er i samsvar med komitemerknader fra Kirkemøtet 1995 lagt opp
som en samredigert melding for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk
kirkeråd.
Komiteen som på Kirkemøtet 1997 hadde den samredigerte melding for 1996
til behandling, avga følgende generelle kommentar:
Komiteen konstaterer at oppsettet med en samredigering av de tre rådenes
virksomhet fungerer i henhold til de intensjoner som lå til grunn da denne
sammenstilling ble bestemt. Meldingen bidrar i sin form til en god oversikt
over den samlede virksomhet – og det arbeid som er utført av det enkelte råd.
Årsmelding 2002 har fått en noe annen form enn tidligere meldinger.
Meldingen innledes med et intervju med Kirkerådets direktør og innlegg av
generalsekretærene i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd. Disse bidragene
gir noen perspektiver på 2002. Dette gjøres for å gi et bilde av visse
nøkkelhendelser og strategisk viktige beslutninger som ble foretatt i 2002, og
gi Kirkemøtet et bakteppe for videre arbeid med viktige spørsmål.
Kirkemøtet 2002 uttalte:
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.
I den foreliggende melding er dette vektlagt i oppsettet. Den første delen av
meldingen inneholder en bolk med oversikt over hvordan satsingsområdene
kan gjenfinnes i de sentralkirkelige råds arbeid. På den måten blir det en
direkte link fra satsingsområder til arbeidet som foregår i råd og sekretariat.
Det understrekes også at strategidokumentet inneholder en rekke tverrgående
perspektiver. Disse presenteres i andre deler av meldingen.

Forslag til vedtak Kirkerådet:

1. Kirkerådet godkjenner meldingen om virksomheten 2002 med de
merknader som er fremkommet i møtet.
2. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak:

På grunnlag av den samredigerte årsmelding 2002 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.

3. Den endelige samredigerte årsmelding oversendes Kirkedepartementet.

