REFERAT PASTORAL SESJON 21/6-2018
Biskopen innledet med refleksjoner over Luk.14,27 Der Jesus sier: «Den som ikke bærer sitt
kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel». Det ble vinkling til EU sin
persondataordning, GDPR. Vi setter alle spor i livet. Videre pekte han på Dieter Bonhoeffer
beskrivelse av billig og dyr nåde. Hvilke spor vil vi sette?
Ved innledningen poengterte biskopen at Pastoral Sesjon er en lukket sesjon. Det betyr at
deltakerne ikke kan nevne saksbehandling, og har taushetsplikt om innholdet i det som
drøftes.
Ut over besvarelsen av Konferansespørsmålene som settes i Årboken vil øvrige saker som
ønskes behandlet bli vurdert om de er egnet til behandling i pastoral sesjon, om de kan
behandles i vanlig sesjon, eller om de kan utsettes til Landssamlingen.
Praksis for referat endres. Besvarelsen av konferansespørsmålene settes i Årboken. Andre
saker som behandles kommer i referatet på vanlig måte. Referatet leses på Årskonferansen.
Tjenesterådets rapport gjøres tilgjengelig for hele konferansen og settes i Årboken.
Vedtatt: Det er en felles forståelse av dette, slik det er beskrevet overfor.

Konferansespørsmålene 17-57, 72-81 ble behandlet og referatet settes i Årboken. Rapport
fra Tjenesterådet ble lest opp og mottatt.
Det ble informert at Den norske kirke (Dnk) nå har avgjort at det kreves medlemskap i Dnk
dersom man skal tjenestegjøre der i fast stilling. Dette er endret praksis og spørsmålet
utredes gjennom samtalegruppen Nådens Fellesskap.
Så lenge utredningen pågår bevarer prester og diakoner som tjenestegjør i fast stilling i Dnk,
sitt medlemskap i Årskonferansen.

Tilleggsaker som ble varslet og bestemt behandlet i Pastoral Sesjon:
Kommunikasjon mellom Kabinett og Tjenesteråd før utnevnelse av kommende
lokalpastorer og prøvemedlemmer.
Saken ble reist med tanke på ivaretakelsen av kandidaten.
Vedtak: Dette diskuteres på høstens møte mellom Tjenesterådet og Kabinettet med tanke
på forbedring av prosessen.

Innmelding i fagforeninger.
Det ble informert om muligheter for tilslutning til aktuelle fagforeninger.
Det ble spurt: Er det interesse for å ha en slik samtale på Landssamlingen?
Dette fikk tilslutning.

Forslag: Basisutvalget skal forberede saken for framlegging på Landssamlingen. De står fritt
til å supplere med andre i dette arbeidet.
Vedtatt: Forslaget ble vedtatt.
Sesjonen ble avsluttet med bønn.

