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Saksdokumenter:  

 

Årsrapport 2013 for de sentralkirkelige råd 

Intern årsrapport 2013 for avdeling for ØIS 

 

 

Årsrapport 2013 for de sentralkirkelige råd  

Sammendrag  

Årsrapporten for 2013 er utarbeidet som en oppfølging av årsplanen for 2013 (KR 10/13, 

og SKR 04/13). Status ved årets slutt er grunnlaget for videre planlegging i 2014, jfr. KR 

sak 11/13.  

 

Årsplanen for 2013 var utarbeidet med 9 hovedområder med delmål og tiltak. 

Inndelingen var basert på tildelingsingsbrevet fra Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet og Kirkemøtets satsingsområder for perioden 2009-2014.  

 

Kirkemøtet 2004 vedtok at myndighet til å godkjenne rapporten fra Mellomkirkelig råd 

og Samisk kirkeråd delegeres til Kirkerådet. Det vil si Kirkerådet godkjenner 

årsrapporten for alle tre råd og sender den til orientering til Kirkemøtet og til 

departementet. 

 

Forslag til vedtak MKR 

 
Mellomkirkelig råd godkjenner årsrapporten 2013 for Mellomkirkelig råds virksomhet i 

2013 og oversender den til Kirkerådet for endelig vedtak. 

 

 

Forslag til vedtak KR 
 

Kirkerådet godkjenner årsrapporten 2013 for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk 

kirkeråd med de innspill som fremkom i møtet, og oversender den til Kirkemøtet til 

orientering. 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

MKR 05/14 
Oslo, 26.-27. februar 2014 
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Saksorientering  

Årsrapporten er, som tidligere år, lagt opp som en felles rapport for Kirkerådet, 

Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.  

 

Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd godkjenner rapporten for sine felt før den 

behandles i Kirkerådet for endelig godkjenning.  

 

Kirkemøtet behandlet tidligere årsrapporten som egen sak, årsrapporten fra Kirkerådet 

ble tatt til orientering, mens årsrapporten for Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd ble 

godkjent. Fra og med Kirkemøtet 2004 har Kirkemøtet delegert til Kirkerådet å 

godkjenne årsrapporten fra Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd. Årsrapporten legges 

fram som en orienteringssak til Kirkemøtet i 2014. 

 

Årsrapporten for 2013 inneholder en beskrivelse av hovedmålene og en kort 

oppsummering av oppnådde resultater på de ulike delmål.  

  

Stat - kirke. Kirkeforliket er fulgt opp i tilfredsstillende grad fra Kirkerådet og Den 

norske kirke. Forliket har lagt et grunnlag for en samlende, fremtidsrettet og varig løsning 

på forholdet mellom staten og Den norske kirke 

 

Det er etter grunnlovsendringene etablert en rettstilstand for Den norske kirke som har en 

midlertidig karakter. Kirkemøtet har i sak KM 10/11 pekt på at Den norske kirke raskt må 

etableres som et eget rettssubjekt og at arbeidsgiveransvaret for alle kirkelig ansatte må 

overføres til kirken. Kirkerådet har igangsatt oppfølgende arbeid med dette og har av 

Kirkemøtet fått mandat til å utarbeide grunnleggende veivalg for fremtidig kirkelig 

organisering. Som et ledd i denne prosessen forbereder Kirkerådet også en sak om et 

øverste, særlig grunnleggende regelverk, en sak om «Den norske kirkes grunnlag» som 

Kirkemøtet kan behandle som det øverste trinn i det fremtidige kirkelige regelverket. 

 

Trosopplæringsreformen er videreført i samsvar med retningslinjer og forutsetninger 

vedtatt av Kirkemøtet. Plan for trosopplæring som ble lansert våren 2010 skal nå tas i 

bruk i alle menigheter. De første menighetene fikk sine planer godkjent høsten 2011. I 

2013 var 468 menigheter over i driftsfasen. 160 nye menigheter fikk støtte i 2013. 

 

Kirkens gudstjenesteliv har i 2013 gjennomgått viktige reformprosesser som Kirkerådet 

har vært i nær kommunikasjon med. De aller fleste menighetene har utformet, fått 

godkjent og tatt i bruk en lokal grunnordning for gudstjenestelivet.  

 

Den nye salmeboken, som er viktig for gudstjenesten, men også for den enkelte og 

hjemmene, er blitt mottatt med begeistring. Den ivaretar både hensynet til å videreføre 

godt innsungne salmer og innføre nye salmer innenfor ulike sjangre. Mange menigheter 

tok i bruk den nye salmeboken fra 1. søndag i advent 2013, mens andre menigheter har 

vedtatt å innføre den i løpet av 2014.  
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Det har vært arbeidet videre for å følge opp IKT-strategien for Den norske kirke. I 

revidert nasjonalbudsjett ble Den norske kirke tildelt 13,3 mill til ny nettplattform.  Det 

var et viktig skritt på veien mot mål om en mer moderne tilstedeværelse på nett. 

Hjemmesidene lanseres først i 2014. Kirkepartner IKT er etablert og selskapet startet opp 

driften 1. januar 2014.  

 

Det har vært arbeidet videre for at Plan for diakoni skal tas i bruk i alle menigheter. I 

statsbudsjettet for 2014 ble det bevilget driftstilskudd til 10 nye diakonstillinger.  Mange 

menigheter står fortsatt uten diakonstilling, og har heller ikke en diakonal ressurs, og 

dette gjør det vanskelig å realisere planen som er vedtatt.  

 

Generelt har det vært en økende oppmerksomhet omkring Kirkerådets og kirkenes arbeid 

med klima og miljø i løpet av 2013. Dette er mye på grunn av to forhold: Sak KM 12/13 

og kampanjen Klimavalg 2013. Resultatet av arbeidet har gitt økt engasjement, større 

bredde i tilslutningen, men også en diskusjon om kirkens plass og rolle i samfunnet og i 

politikken. Samarbeidsprosjektet Skaperverk og bærekraft er godt egnet til å forene ulike 

kirkesamfunn og organisasjoner om felles sak, og dermed skape en samlet stemme, med 

større mulighet for gjennomslag 

 

Strategiplan for samisk kirkeliv som ble vedtatt på Kirkemøtet i 2011 er fulgt videre opp 

siste år. I 2013 ble samiske kirkedager arrangert i Mo i Rana. Alle stillingene ved 

kontoret i Tromsø er besatt. Det arbeides med tiltak for å styrke bruken av nordsamisk, 

lulesamisk og sørsamisk språk i Den norske kirke.  

 

Mellomkirkelig råd har arbeidet for at Den norske kirke fortsatt skal  være en troverdig 

partner i dialog og samhandling med andre kirker, kirkelige organisasjoner og 

livssynssamfunn nasjonalt og internasjonalt.   

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Årsrapporten oversendes til Kirkemøtet og Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet. 

 

Årsmeldingen sendes til alle menigheter. Utgiftene er dekket inn i driftsbudsjettet. 

 

 


