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Møtedatoer Kirkerådet 2022-2024 - 2. gangs 
behandling 
 
 

Sammendrag 
 

Det er pr. i dag kun fastsatt datoer for Kirkerådets møter ut 2021.  

 
Kirkeloven ble opphevet 1. januar 2021. Dermed er også den lovhjemlede retten til 

permisjon for møter i Kirkemøtet, Kirkerådet og bispedømmerådene borte. 

Kirkerådet bør derfor vurdere konsekvensene av dette i forhold til om møtene 

fortsatt skal være torsdag og fredag, eller flyttes til fredag og lørdag, ev. helgemøter 

eller dagsmøter. 

 

Kirkerådet gjorde følgende vedtak i mars i KR 38/21:  
 
Saken bearbeides av sekretariatet med bakgrunn i diskusjonen og fremmes på 
nytt til neste møte. 

 

På Kirkerådets møte i mars ble det foreslått å flytte på møtene i mai og desember slik 

at de ikke kommer i studenters eksamensperiode. Det kom ikke forslag om å endre 

datoer for de andre møtene. Saken fremmes derfor på nytt til Kirkerådet. 

 

Etter at utvalget som utredet kirkelig organisering leverte sin innstilling er det 

kommet forslag om å flytte Kirkemøtet i 2022 til september og møtet i 2023 til juni. 

Dette vil Kirkerådet behandle i egen sak (KR 57/21).  

 

Nedenstående forslag til møter tar utgangspunkt i at Kirkemøtet i 2022 0g 2023 

flyttes. 
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Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet fastsetter følgende datoer for Kirkerådets møter i perioden 2022-
2024: 

2022:  
Kirkerådsmøte 1: 10.-11. februar (torsdag til fredag)  
Kirkerådsmøte 2: 31. mars-1. april (torsdag til fredag) 
Kirkerådsmøte 3: 24. mai (tirsdag) 
Kirkerådsmøte 4:  
Enten:30. juni-1. juli (torsdag til fredag)  
Eller: 9.-10./10.-11. juni (torsdag til fredag eller fredag til lørdag) 
Kirkerådsmøte 5: 16. august (tirsdag)  
Kirkerådsmøte 6: 08.-09. desember (torsdag til fredag) 
 
2023: 
Kirkerådsmøte 1: 9.-10. februar (torsdag til fredag)  
Kirkerådsmøte 2: 23.-24. mars (torsdag til fredag) 
Kirkerådsmøte 3: 25. mai (torsdag) 
Kirkerådsmøte 4: 21.-22. september (torsdag til fredag) 
Kirkerådsmøte 5: 07.-08. desember (torsdag til fredag) 
 
2024: 
Kirkerådsmøte 1: 25.-26. januar (torsdag til fredag) 
Kirkerådsmøte 2: 14.-15. mars (torsdag til fredag) 
Kirkerådsmøte 3: 30.-31. mai (torsdag til fredag) 
 

2. Eventuelt: Kirkerådet delegerer til Kirkerådets arbeidsutvalg å fatte vedtak om 
saker som fremmes for Kirkemøtet etter Kirkemøtets forretningsorden § 2.1. 
 
3. Direktøren gis fullmakt til å endre dato for enkelte møter om det blir 
nødvendig. 
 
 

Saksorientering 

Bakgrunn 
 
Kirkerådet vedtok i sak KR 38/21:  
 

Saken bearbeides av sekretariatet med bakgrunn i diskusjonen og fremmes på 
nytt til neste møte. 

 
Saken tas opp igjen på bakgrunn av forslag fra Nora Antonsen om å prøve å unngå 
studenters eksamensperiode vår og høst. 
 
I etterkant av Kirkerådets møte i mars er det kommet forslag om å flytte Kirkemøtet i 
2022 og 2023. Det vil ha påvirkning på når en bør legge møtene i Kirkerådet. Det vil 
være en fordel å flytte både januar- og marsmøtet til noe senere begge årene. 
Septembermøtet vil i 2022 komme samtidig med Kirkemøtet og må flyttes. Møtene i 
mai/juni bør legges slik at en kan godkjenne årsrapporten før den sendes til 
departementet. Samtidig vil det være behov for et møte rundt 1. juli i 2022 for å ta 
stilling til saker som meldes Kirkemøtet etter Kirkemøtets forretningsorden § 2.1 skal 
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fremmes for Kirkemøtet. Dette kan ev. delegeres til Kirkerådets AU. Da kan møtet i 
juni være tidligere i måneden. 
 
Forslaget for 2024 forutsetter at Kirkemøtet er i april som planlagt. 
 
Fra 1. januar 2021 ble Kirkeloven opphevet. Med det forsvant kirkelovens § 30. 
«Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av 
møteplikt i lovbestemt kirkelig organ eller utvalg oppnevnt av slikt organ» (§ 30 
andre punktum). Dette er ikke videreført i den nye trossamfunnsloven. Dermed er 
det ikke lenger lovhjemlet rett til permisjon for medlemmer av blant annet 
Kirkerådet og bispedømmerådene. Arbeidsgiver kan fortsatt gi permisjon, men en 
har ikke lenger krav på permisjon, heller ikke uten lønn. Om noen arbeidsgivere på 
sikt ikke lenger gir permisjon for å utføre disse vervene, blir det vanskelig å ha 
møtene på virkedager. 

Kriterier for fastsettelse av møtene 
 
Møtet i januar og mars 2024 bør normalt legges slik at Kirkerådet på januarmøtet 
kan behandle saker som foreslås av de som etter Kirkemøtets forretningsorden § 2.1 
har rett til det, skal settes på sakslisten til Kirkemøtet. På møtet i mars skal 
Kirkerådet godkjenne regnskap og behandle Kontrollutvalgets rapporter. Frist for å 
fremme saker er 14 uker før Kirkemøtet, jf Kirkemøtets forretningsorden § 2.2. Om 
kirkemøtene i 2022 og 2023 flyttes er det andre datoer som er fristen. Det vil derfor 
være en fordel om en får noe lengre tid mellom møtet i desember og januar. Det 
foreslås derfor å flytte møtet i januar med 2 uker til uke 6. Møtet i mars foreslås også 
flyttet til en uke før palmesøndag både i 2022 og 2023.  
 
Møtet i mai må legges slik at Kirkerådet kan godkjenne årsrapporten som skal 
sendes departementet innen 1. juni. Her er det noen år utfordringer i forhold til 
Kristi himmelfartsdag og pinse. I 2022 vil det være behov for å ha møte før 1. juni for 
å godkjenne årsrapporten og rundt 1. juli for å bestemme hvordan en skal behandle 
de forslag til saker til Kirkemøtet som meldes innen fristen 14 uker før møtet. I 2023 
holder det med dagsmøte i mai for å godkjenne årsrapporten og ha sak om 
prioriteringer i budsjett for 2024. 
 
Kirkerådet må ta stilling til om det er mulig å få til møte rundt 1. juli i 2022, eller om 
en ønsker å delegere til Kirkerådets AU å ta stilling til om saker som fremmes for 
Kirkemøtet, skal settes på sakslisten. Om Kirkerådet vil delegere til Kirkerådets AU å 
behandle innkomne saker til Kirkemøtet, foreslås det å ha Kirkerådets møte i første 
halvdel av juni. 
 
Kirkerådets møte i september har vært plassert tidsmessig i forhold til å behandle 
saker som skal oversendes Bispemøtet. I 2022 må saker som skal behandles av 
Bispemøtet flyttes til Kirkerådets marsmøte. Bispemøtet bør da ha et ekstra møte i 
april, ev. behandle sakene på sitt møte i mai. For 2023 må sakene senest behandles 
slik at Bispemøtet kan behandle sakene på sitt møte i februar. 
 
Å flytte møtet i desember utenfor eksamensperioden er vanskelig. Med eksamener 
fra tidlig i november og nesten helt frem til jul. Erfaringen er at det er vanskelig å 
samle folk for tett opp til jul. Derfor foreslår en å holde fast på datoene som var 
foreslått til forrige møte. 
 
Møtefrekvensen gjennom året er lagt opp etter saksbehandling i forhold til å fremme 
saker for Kirkemøtet og følge opp vedtakene. I tillegg er møtet i mai lagt opp slik at 
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Kirkerådet får godkjent årsrapporten som skal avleveres departementet senest 1. juni 
hvert år. Kirkerådet åpnet i mars for et digitalt møte i slutten av mai for å godkjenne 
årsrapporten og fysisk møte i juni for å behandle resten av sakene. I 2022 vil dette 
møtet, i tillegg til å behandle sak om prioriteringer for neste år, være viktig for å 
sluttføre forberedelsen av Kirkemøtet. I prioriteringssaken legges føringer som 
administrasjonen følger opp i det videre budsjettarbeidet frem mot møtet i 
desember. 
 
Eksamensperiodene er lange for de forskjellige utdanningsstedene, og det er 
vanskelig å unngå de helt. Søk i eksamensperioder på diverse aktuelle 
utdanningssteder viser eksamensperiode fra 11. mai – 15. juni om våren og 9. nov – 
21. desember om høsten.  
 

Forslag til datoer for møter i mai/juni for resten av Kirkerådets periode  
 
Nora Antonsen foreslo å flytte møtene i mai og desember slik at de ikke kommer i 
studenters eksamensperiode. Nå er forutsetningene for møte i mai/juni endret: 
 

Hun foreslo å flytte møtene i mai slik: 
2022: 
Endre fra 20.-21.Mai (fredag-lørdag) 
Endre til 10.-11. Juni (fredag-lørdag) 
 
2023: 
Endre fra 25.-26. Mai (torsdag til fredag) 
Endre til 8.-9. Juni (torsdag til fredag) 
  
2024: 
Endre fra 30.-31. Mai (torsdag til fredag) 
Endre til 13.-14. Juni (torsdag til fredag) 
 

Og i desember slik: 
2022: 
Endre fra 08.-09. Desember (torsdag til fredag) 
Endre til 17.-18. November (torsdag til fredag) 
 
2023: 
Endre fra 7.-8. Desember (torsdag til fredag) 
Endre til 16.-17. November (torsdag til fredag) 
 

Kirkerådet må vurdere hva de mener er beste tider for rådet. 

Møtedager i mai/juni 
Det foreslås å beholde forslaget om digitalt møte i mai. Fristen for å melde saker til 
Kirkerådet er 14 uker før møtet. For Kirkemøtet i 2022 blir da fristen 15./16. juni.  
 
Ifølge Kirkemøtets forretningsorden §2-3 er det Kirkerådet som fremmer, forbereder 
og tilrettelegger saker som skal behandles av Kirkemøtet. Administrasjonen trenger 
noen dager til å forberede innmeldte saker til behandling i Kirkerådet. Det kan derfor 
fastsettes møte ca. 1. juli til dette. 
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Kirkerådet kan da i 2022 ha møte 30. juni - 1. juli, eventuelt heldagsmøte tirsdag 24. 
mai og torsdag 30. juni. Da kan ett av møtene være digitale. På junimøtet behandler 
rådet prioriteringer for neste års budsjett. Det vil være en fordel å kunne gjøre det i 
fysisk møte. Et annet alternativ er å delegere til Kirkerådets arbeidsutvalg å vurdere 
innkomne saker, og fastholde de foreslåtte møtedager under punkt A.  
 

Møtedager i september/ oktober 
Frist for å sende sakspapirer til Kirkemøtet er fem uker før møte. Det vil i 2022 være 
17. eller 18. august. Dette er samme uke som Arendalsuka. Administrasjonen tror det 
vil være vanskelig å samle Kirkerådet tidligere enn dette i august. Samtidig er det en 
fordel om Kirkerådet kan ha et møte før papirene sendes ut (jamfør marsmøtet i KR). 
Det foreslås derfor å ha et møte tirsdag 16. august i 2022. 
 

Forslag til møtedager i 2022- 2024 
 
Det er satt opp noen alternativer for møtene i mai/juni i 2022 og 2023: 
 
2022:  

Kirkerådsmøte 1: 10.-11. februar (torsdag til fredag)  
Bispemøtet 14.-18. februar 
Kirkerådsmøte 2: 31. mars-1. april (torsdag til fredag) 
Bispemøtet 18.-19. mai 
Kirkerådsmøte 3: 24. mai (tirsdag, godkjenning av årsrapport) 
Kirkerådsmøte 4: 30. juni-1. juli (torsdag til fredag) ev 9.-10./10.-11. juni 
(torsdag til fredag eller fredag til lørdag, om delegasjon til KR-AU å behandle 
innkomne saker til Kirkemøtet) 
Kirkerådsmøte 5: 16. august (tirsdag, for å behandle ev saker som fremmes 
for Kirkemøtet etter Kirkemøtets forretningsorden 2.1)  
Kirkemøtet 21/22.– 26./27. september 
Bispemøtet 18.-22. oktober 
Kirkerådsmøte 6: 08.-09. desember (torsdag til fredag) 
 

2023 
Kirkerådsmøte 1: 9.-10. februar (torsdag til fredag)  
Bispemøtet 13.-17. februar 
Kirkerådsmøte 2: 23.-24. mars (torsdag til fredag) 
Bispemøte 22.-23. mai 
Kirkerådsmøte 3: 25. mai (torsdag, godkjenning av årsrapport) 
Kirkemøte juni 
Kirkerådsmøte 4: 21.-22. september (torsdag til fredag) (fremme 
kirkemøtesaker som skal til Bispemøtet 2024) 
Bispemøtet 16.-20. oktober 
Kirkerådsmøte 5: 07.-08. desember (torsdag til fredag) 

 
For Kirkerådets møter i 2024 foreslå det ikke nye datoer. Da er Kirkemøtet tilbake til 
april og møtene bør være som de har vært. Verdien av å ha første møte i en 
Kirkerådsperiode fysisk anses som så viktig at en ikke foreslår endringer for møtet i 
mai heller. 
 
2024: 

Kirkerådsmøte 1: 25.-26. januar (torsdag til fredag) 
Bispemøtet (12.-16. februar) 
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Kirkerådsmøte 2: 14.-15. mars (torsdag til fredag) 
Kirkemøtet 10.-15. april  
Bispemøtet 14.-15.mai 
Kirkerådsmøte 3: 30.-31. mai (torsdag til fredag) 

 
Møtene i desember ser en ikke at det er mulig å flytte på slik at de kommer utenfor 
eksamensperioden for studenter. Det vil være mulig å legge flere av møtene til fredag 
og lørdag i stedet for torsdag til fredag, men det virket ikke som det var mye 
stemning for det i rådet. 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Utgifter til møter i Kirkerådet ligger i Kirkerådets ordinære budsjett og fastsettes 
hvert år i forbindelse med behandlingen av budsjettet i desember. 
 
 


