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Møtedatoer kirkerådet 2024 - 2025 
 
 

Sammendrag 
Det er behov for å fastsette datoer for Kirkerådets møter i perioden fra mai 2024 og 
ut 2025 for at saksflyt frem til disse møtene kan planlegges og slik at 
nominasjonskomiteen for valg av det neste rådet kan kommunisere disse datoene ut 
til potensielle kandidater. 
 
Det er mange som fastsetter sine møtedatoer etter når Kirkerådet har møter. Fra 
2024 er Kirkemøtet tilbake i normal turnus, og det foreslås å redusere antallet 
fysiske møter til 3 og å ha et kort(ere) månedlig fjernmøte for å kunne ta stilling til 
enklere saker mer løpende. 
 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet fastsetter følgende møteplan for Kirkerådet i perioden mai 2024- 
desember 2025: 
 
2024 
29.-31. mai, Oslo 
13. juni kl 18.00-20.00, fjernmøte 
22. august kl 18.00-20.00, fjernmøte 
19. september kl 18.00-20.00, fjernmøte 
24. oktober kl 18.00-20.00, fjernmøte 
21. november kl 18.00-20.00, fjernmøte 
5.-6. desember, Oslo 
 
2025 
23. januar kl 18.00-20.00, fjernmøte 
20. februar kl 18.00-20.00, fjernmøte 
6.-7. mars, Oslo 
22.-23. mai, Oslo 
12. juni kl 18.00-20.00, fjernmøte 
21. august kl 18.00-20.00, fjernmøte 
18. september kl 18.00-20.00, fjernmøte 
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23. oktober kl 18.00-20.00, fjernmøte 
20. november kl 18.00-20.00, fjernmøte 
4.-5. desember, Oslo 
 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Forskrift om regler for Kirkerådets virksomhet §4-1 sier: Møter i Kirkerådet avholdes 
på de tidspunkter som er vedtatt av rådet selv, og ellers når rådets leder finner det 
påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 
  
Kirkerådet har nå kun fastsatt møter til mai 2024. Rådet har ønsket at det nye rådet 
som velges på Kirkemøtet i 2024 selv skal få fastsette sin møteplan. Det er imidlertid 
behov for å fastsette møter for en lengre periode fremover på grunn av samhandling 
med andre organer. Det foreslås derfor at Kirkerådet fastsetter møteplan ut 2025.  
 
Kirkerådet har siden ca 2011 hatt fem møter i året. Før det hadde Kirkerådet tre 
møter i året. Gjennom koronaperioden fikk en erfaring med å ha fjernmøter. Det ser 
ut til å fungere godt om møtene ikke er for lange. Samtidig er det vanskeligere for 
flere av medlemmene i Kirkerådet få så mye permisjon fra arbeidsplassen som kreves 
for å delta på fysiske møter. Det kreves fri til bispedømmerådsmøter, kirkemøter og 
kirkerådsmøter. Det er derfor behov for å vurdere om møtene i Kirkerådet kan 
gjennomføres på en enklere og mindre tidkrevende måte. 
 
Det er viktig at Kirkerådets medlemmer møtes og blir kjent med hverandre, har tid 
til å drøfte strategier og planer og å gjøre vedtak. For deler av saksbehandlingen vil 
det imidlertid være en fordel å ha kortere møter oftere. Da vil en kunne ha korte 
fjernmøter i stedet for å samle hele Kirkerådet i Oslo over flere dager. Det vil også gå 
færre dager til møtevirksomhet for medlemmene av Kirkerådet. 
 
Når en ser på årshjulet for saker til Kirkerådet og at Kirkemøtet kommer fast tilbake i 
april bør møtene i mars, mai og desember beholdes som fysiske. Dette er møter som 
har saker som er tjenlig at rådet er samlet fysisk. 
 
Februarmøtet vil ha siste gjennomgang av sakspapirer til Kirkemøtet samt 
godkjenning av årsregnskap fra året som er gått. 
 
Maimøtet har godkjenning av årsmelding og budsjettprioriteringer for året som 
kommer. Første møtet i perioden vil også være møtet hvor rådet får bli kjent med 
hverandre og drøfte hvordan jobbe sammen som styre. Det utvides derfor med en 
kveld første møte i perioden (2024). 
 
Desembermøtet har godkjenning av årsplan og budsjett for kommende år.  
 
For å sikre saksbehandling og nødvendige vedtak i rådet, foreslås det månedlige 
fjernmøter en kveld de andre månedene utenom juli. Det er satt opp nestsiste 
torsdag unntatt april og juli. De fysiske møtene er satt opp torsdag til fredag. 
 



  

3 
 

Møteplanen blir da: 
2024 
29.-31. mai, Oslo 
13. juni kl 18.00-20.00, fjernmøte 
22. august kl 18.00-20.00, fjernmøte 
19. september kl 18.00-20.00, fjernmøte 
24. oktober kl 18.00-20.00, fjernmøte 
21. november kl 18.00-20.00, fjernmøte 
5.-6. desember, oslo 
 
2025 
23. januar kl 18.00-20.00, fjernmøte 
20. februar kl 18.00-20.00, fjernmøte 
6.-7. mars, Oslo 
22.-23. mai, Oslo 
12. juni kl 18.00-20.00, fjernmøte 
21. august kl 18.00-20.00, fjernmøte 
18. september kl 18.00-20.00, fjernmøte 
23. oktober kl 18.00-20.00, fjernmøte 
20. november kl 18.00-20.00, fjernmøte 
4.-5. desember, Oslo 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Forslaget vil gi noe lavere utgifter sammennlignet med dagens situasjon. Det vil bli 
mindre reiseutgifter, men potensielt en viss økning i møtegodtgjørelse. Det vil kunne 
bli noe mindre kostnader knyttet til tapt arbeidsfortjeneste. 


