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Møtedatoer Kirkerådet 2022-2024 
 
 

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

fortsette med 5 møter i året, i omtrent samme rytme som i dag. 

 

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 flytte til fredag og lørdag, ev helgemøter 

eller dagsmøter. 

  

 

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

2024: 
2022:  
27.-28. januar (torsdag -fredag) 
10.-11. mars (torsdag-fredag) 
20.-21. mai (fredag-lørdag) 
22.-23. september (torsdag-fredag) 
08.-09. desember (torsdag til fredag) 
 
2023: 
26.-27. januar (torsdag til fredag) 
16.-17. mars (torsdag til fredag) 
25.-26. mai (torsdag til fredag) 
21.-22. september (torsdag til fredag) 
7.-8. desember (torsdag til fredag) 
 
2024: 
25.-26. januar (torsdag til fredag) 
14.-15. mars (torsdag til fredag) 
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30.-31. mai (torsdag til fredag) 
 

2.  Direktøren gis fullmakt til å endre dato for enkelte møter om det blir 
nødvendig. 

 
 

Saksorientering 
 
Det foreslås å fastsette 5 møter i året i Kirkerådet. Forslaget har som tidligere 
møtedager torsdag og fredag. Maimøtet i 2022 foreslås fra fredag til lørdag. Dette 
siden Bispemøtet er fra 18.-19. mai (onsdag-torsdag).Rådet må drøfte om det skal 
fortsette med møter torsdag til fredag eller om en må endre til f. eks fredag og lørdag. 
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 bør legges slik at Kirkerådet kan behandle om saker som fremmes av 
Kirkemøtets medlemmer (frist 14 uker før) skal fremmes til Kirkemøtet.  
Møtet i mars legges slik at Kirkerådet kan godkjenne regnskapet og behandle rapport 
og melding fra Kontrollutvalget.  
Møtet i mai bør 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. 
 
Kirkerådets møte i september bør fastsettes slik at en kan sende over kirkemøtesaker 
som skal behandles i Bispemøtet til deres møte i oktober. Kirkerådet har de siste 
årene hatt møte i uke 38. Bispemøtet er vanligvis i uke 42. 
 

Forslag til datoer for resten av dette Kirkerådets periode  
 
Dato for Kirkemøter er fastsatt og avtale med hotell inngått for perioden. Kirkerådets 
møte i mai 2022 er foreslått til fredag og lørdag siden Bispemøtet har fastsatt møte i 
samme uke. 
 
2022:  
27.-28. januar Kirkerådet  
Uke 7 Bispemøte (14.-18. februar) 
10.-11. mars Kirkerådet (tidsnok for utsending av sakspapirer til KM - valgsaken) 
20.-25. april Kirkemøtet 
Uke 20 Bispemøte (18.-19. mai) 
20.21. mai Kirkerådet (NB. Fredag til lørdag) 
22.-23. september Kirkerådet  
Uke 42 Bispemøte (18.-22. oktober)  
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08.-09. desember Kirkerådet 
 
2023: 
26.-27. januar Kirkerådet 
16.-17. mars (om tidsnok for saker til KM 09.-10.3) 
19.-24. april Kirkemøtet 
Uke 21 Bispemøte (22.-23. mai) 
25.-26. mai (fredag før pinse) Kirkerådet 
21.-22. september Kirkerådet 
Uke 42 Bispemøte (16.-20 oktober) 
7.-8. desember Kirkerådet 
 
2024: 
25.-26. januar Kirkerådet 
14.-15. mars (om tidsnok før KM 29.2-01.3) 
10.-15. april Kirkemøtet 
Uke 20 Bispemøte (14.-15.mai) 
30.-31. mai Kirkerådet 
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 


