KR 73/18

DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet

Oslo, 06.-07. desember 2018

Referanser: KR 33/16
Arkivsak: 17/01110-66

Datoer for Kirkerådsmøter våren 2020
Sammendrag
Kirkerådet har fastsatt møtedatoer ut 2019. Det er ønskelig å få fastsatt datoer for resten av
perioden for dette rådet. Det er samtidig hensiktsmessig å fastsette første møte for det nye
Kirkerådet.

Forslag til vedtak
1. Kirkerådet fastsetter følgende datoer for Kirkerådsmøter våren 2020:
Torsdag 30. – fredag 31. januar 2020
Torsdag 26. – fredag 27. mars 2020
Torsdag 4. – fredag 5. juni 2020
2. Kirkerådets møte i september 2019 flyttes til mandag 16. – tirsdag 17. september
2019.
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Saksorientering
Kirkerådet fastsatte i sak KR 33/16 møteplan ut 2019. Det velges nytt Kirkeråd på Kirkemøtet
i 2020, men det er hensiktsmessig at nåværende Kirkeråd fastsetter dato for deres første
møte.
Det foreslås tre møter i løpet av vårhalvåret slik det har vært de siste årene, plassert ut fra når
Kirkemøtet skal være i 2020, 22.-28. april.
Marsmøtet er lagt så sent som mulig for å gi bedre tid til å sluttføre årsrapporten for De
sentralkirkelige råd.
Det foreslås derfor møter:
Torsdag 30. – fredag 31. januar 2020
Torsdag 26. – fredag 27. mars 2020
Torsdag 4. – fredag 5. juni 2020

Møtet september 2019

Det er behov for å flytte møtet i september 2019. Møtene i SKR og MKR er 5.-6. september.
Kirkerådets møte bør være etter disse. Samtidig skal Kirkerådet behandle liturgisaker som
skal oversendes Bispemøtet. Derfor kan det ikke skyves ut i tid.
Derfor foreslås møtet flyttet fra onsdag 11. – fredag 13. til mandag 16. – tirsdag 17. september.
Det foreslås å korte møtet ned en dag. Det betyr at avhengig av saksmengde kan møtet ha
tidlig start første dag og sen avslutning andre dag.

Økonomiske/administrative konsekvenser
Det er ikke lagt inn endring i lengde eller antall møter. Saken har dermed ingen konsekvenser
ut over det som innarbeides i ordinære budsjetter.

2

