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Saksorientering:
Etter Kirkemøtets forretningsorden § 1-1 første punkt er det Kirkemøtet som
fastsetter tidspunkt for Kirkemøtet de to neste år, etter forslag fra Kirkerådet.
Kirkemøtet 2001 fattet vedtak i sak KM 7/01 pkt. 4, at Kirkemøtets
myndighet til å fastsette tidspunkt for Kirkemøtet ble delegert til Kirkerådet.
Kirkemøtet har hvert år behandlet spørsmålet om tidspunkt for Kirkemøtet.
En har helt siden det første møtet i 1984 med gode erfaringer lagt Kirkemøtet
til november. Mange forhold er drøftet og tatt hensyn til.
Kirkemøtet har ønsket at møtet ikke måtte falle sammen med Allehelgensdag.
Kirkemøtet har videre lagt vekt på at møtet burde legges etter at Regjeringen
hadde lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for Stortinget. Likevel må
Kirkemøtet ikke komme så sent at møtets synspunkter ikke får betydning for
Stortingets drøftelser av statsbudsjettet og kirkebudsjettet. Kirkemøtet har
også lagt vekt på at møtet ikke må legges så sent i november at de
medlemmene av Kirkemøtet som er studenter blir opptatt med eksamen.
Tidspunktet har vært drøftet og problematisert gjennom årene, men en har
ikke funnet vektige nok argumenter til å forandre det. Problematiseringen har
særlig hatt sitt utgangspunkt i to forhold: Betydningen og virkningen av
Kirkemøtets behandling av statsbudsjettet i forhold til tidspunktet for
Stortingets behandling av budsjettet, og problemet med i noen tilfelle å få
Kirkemøte-saker som krever Bispemøtebehandling frem for Kirkerådets siste
møte før Kirkemøtet.
Det er primært fastsettelse av tidspunkt for Kirkemøtet 2003 denne saken

gjelder. Kirkemøtets forretningsorden § 1-1 og Kirkerådets vedtak i sak KR
07/01 pkt. 4 bestemmer at Kirkemøtet ett år skal bestemme tid for Kirkemøtet
de to neste år. For å gi sekretariatet mulighet til å kunne inngå mer økonomisk
gunstige og langsiktige avtaler når det gjelder sted for Kirkemøtet, anmodes
Kirkerådet om å fastsette tidspunkt også for Kirkemøtene i 2004 og 2005.
Hvilken ukedag Kirkemøtet skal starte på og slutte på har det vært noe
forskjellig mening om og praksis for. Da en del av Kirkemøtedeltakerne må
benytte fly for å komme frem, og fly er billigere når en er borte mellom fredag
og lørdag, var økonomien bestemmende for å starte mandag og avslutte lørdag.
Da personell som skal legge opp for eksempel datautstyr og telefon ikke
arbeider søndager, må den praktiske forberedelsen i forkant av møtet starte
fredag enten møtet tar til søndag eller mandag. Med møtestart mandag betyr
dette meromkostninger for Kirkemøtet, da Kirkerådets sekretariat må ha flere
folk på plass allerede fredag.
Å delta på Kirkemøtet er hardt arbeid, enten en er delegat eller i sekretariatet.
Mange har tidligere uttalt at en week-end etter Kirkemøtet gjør godt før en tar
fatt på en ny arbeidsuke.
Ut fra økonomiske og andre årsaker som kan vurderes forskjellig fra sted til
sted og fra år til år, er det ønskelig at Kirkemøtets tidspunkt ikke blir fastlåst
når det gjelder dag for begynnelse og start, men fastlagt til uke. Slik har
Kirkemøtets vedtak vært i 1999 og 2000.
Ut fra ovenstående anbefales det overfor Kirkerådet at Kirkemøtet 2003
holdes i uke 47 (17. – 23.11). Det anbefales videre at Kirkemøtet 2004 holdes
i uke 47 (15. – 21.11.) og Kirkemøtet 2005 holdes i uke 47 (21. – 27.11.).

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kirkemøtet 2003 legges til uke 47, Kirkemøtet 2004 til uke 47 og Kirkemøtet
2005 til uke 47.

