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VISJON
     
      En samlende og slagkraftig 
      fellesorganisasjon for 
      kirkelige virksomheter.

OPPDRAG
KA skal ivareta medlemmenes felles interesse 
og tilby tjenester som bistår og dyktiggjør dem 
rollen som arbeidsgivere. KA skal være en 
aktiv samfunnsaktør og arbeide for å fremme 
medlemmenes interesser overfor sentrale 
myndigheter og i offentligheten.

VERDIER
Medlemsfokusert: KA skal sette • 
medlemmenes egenart og interesser i 
sentrum.

Åpen: KA skal være åpen, demokratisk og • 
ikke-diskriminerende.

Troverdig: KA skal behandle medlemmene • 
faglig forankret, forutsigbart og likeverdig.

Samfunnsansvarlig: KA skal ha fokus på • 
kultur, ressursutnyttelse og miljø.

Samarbeidsorientert: KA skal bidra i en bred • 
allianse av organisasjoner og institusjoner 
som profi lerer kirkelig virksomhet på en 
positiv måte.
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HILSEN FRA STYRELEDER

Den norske kirke er inne i en tid med endring; skille 
stat – kirke, trosopplæringsreform, gudstjeneste-
reform, demokratireform m.m. En av de store ut-
fordringene i denne endringstid, er å gå ut, og nå ut, til 
folk med budskapet. Håpet er at nye mennesker skal bli  
nysgjerrige på det, få lyst til å høre mer og vil snakke 
sammen om budskapet. Folkevalgte og ansatte i kirken 
har et særlig ansvar for dette arbeidet.

Demokratiutvikling
Valgdeltakelse er satt på dagsorden i forbindelse med 
kirkelig valg høsten 2009. Demokrati er mye mer enn 
valgdeltakelse. Det handler om at mennesker er vil-
lig til å stille som folkevalgte i kirken, bruke tid og 
engasjement på menighetsråd, fellesråd, bispedømme-
råd og kirkemøtet. Det handler om demokratiske beslut-
ningsprosesser hvor brukere av tjenestene blir hørt og 
der folkevalgte i kirken fatter vedtak. Ansatte som må 
ta ansvar for utarbeidelse av gode saksutredninger til 
folkevalgte, og følge opp vedtak som fattes i rådene.

Sammen skal vi utvikle Den norske kirke
Det er behov for felles innsats og utholdenhet. Vi må 
stå sammen og bygge Den norske kirke. Bygge broer 
mellom ytterpunkter, broer som tåler spenn og ulikt 
landskap i hver ende. Vi bør leve med uenigheter på 
en slik måte at alle opplever tilhørighet og ønsker å bli 
værende i Den norske kirke. Og at vi oppfattes som et 
inkluderende menighetsfellesskap og ikke et enighets-
fellesskap.

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig.
Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget,

blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde.
Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannhet.

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

1. Korint 13, vers 4-7

Sammen skal folkevalgte og ansatte videreutvikle og 
bygge Den norske kirke som et synlig trossamfunn 
som formidler den kristne tro. Formidling av en tro som 
mennesker blir nysgjerrige på, får behov for å vite mer 
om og ønsker å være en del av. Veien er utfordrende, 
men jeg har tro på at vi sammen vil kunne bygge dette 
trossamfunnet og formidle den kristne tro til mennesk-
er og synliggjøre det i samfunnet. Når vi ser veiene 
ulikt og uenighet oppstår, må vi tilstrebe å lytte til hver-
andre, være ærlige og møte hverandre med 
kjærlighet.

Benita Christensen
Styreleder KA
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Interesseorganisasjon i endringstider

Endringstider skaper nye utfordringer og nye mulig-
heter. Svært mye er i endring i Den norske kirke. Saker 
som har satt dagsorden i 2008 er stat/kirke, demokrati, 
gudstjenestereform, trosopplæring. Alt dette skal bidra 
til en bedre kirke og en mer relevant kirke. Medlemmene 
betaler kontingent til KA for at vi skal være der både 
for å løse de dagligdagse utfordringer, sørge for 
ryddighet i avtaler, støtte i konfl iktsaker, tariffavtaler, 
opplæring, forvaltning osv. og samtidig skal vi være 
med å legge premisser for framtidens kirke. Det er 
viktige og riktige forventninger. De er krevende fordi 
mer og mer av arbeidskapasiteten beslaglegges av å 
følge opp beslutninger og utredninger som er initiert 
av andre. Store og viktige prosjekter fra sentralkirke-
lig hold er ikke alltid tilstrekkelig gjennomtenkt når det 
gjelder økonomiske og administrative konsekvenser.

Endringstider i kirken er utfordrende også fordi det 
skjer mye samtidig og lokalkirkens mulighet for å følge 
med sentralt er begrenset.

KA ønsker også å være en seriøs aktør i det kirkelige 
landskap som tar ansvar for kirkens fremtid.

En av de viktige sakene i så henseende er at KA ved 
styret valgte å gå til sak mot staten for brudd på Grunn-
loven i forbindelse med billigsalg av festetomter. Det 
interessante prinsipielt sett er at Den norske kirke 
antas ikke å ha mulighet til å saksøke staten fordi den 
selv er en del av statsforvaltningen. Det er den lokale 
kirke og KA som representerer selvstendigheten.

Samtidig opplever KA i fl ere og fl ere saker at det er 
viktig med en organisasjon som taler lokalkirkens sak. 
Enten det dreier seg om trosopplæring, demokrati, 
prostereform eller fremtidig organisering av kirken, er 
det sterke sentraliserende drag. Kirkemøtets sammen-
setning bidrar også sterkt til å favorisere en regional 
oppbygging av kirken - på bekostning av lokalt selv-
styre.

I slike endringstider er det mer enn noen gang 
viktig at man i det lokale arbeid fokuserer gode arbeids-
prosesser, kvalitet i det arbeidet som drives av ansatte 
og frivillige, strategisk tenkning og det å bygge en 
demokratisk kultur. Medlemmer har rett til å forvente

at KA som organisasjon og KAs ansatte har fokus på å 
støtte medlemmene i dette arbeidet.

Håpet er at KA fortsatt skal være en viktig utviklings-
partner for medlemmene. En organisasjon og ut-
viklingspartner som er der når de trenger den og som 
de kan stole på som sitt talerør gjennom de endringer 
som kommer.

Frank Grimstad
Adm.dir.
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Folkevalgtopplæring
2008 var et aktivt opplæringsår med fokus både på 
valgte medlemmer av lokalkirkelige råd og på tilsatt 
personell. I kjølvannet av stat-kirkeforliket fra april 2008 
ble det invitert til åtte regionale strategikonferanser 
om veien videre for Den norske kirke. I tillegg har det 
vært utviklet og prøvd ut et lobbykurs særlig innrettet 
mot de utfordringer lokale folkevalgte har overfor kom-
munen og andre aktører i lokalsamfunnet.

Lederutvikling
Lederutviklingstilbudene for kirkeverger og daglige 
ledere har stor pågang og det er gjennomført/igangsatt 
tre parallelle opplegg for ulike målgrupper i 2008 med 
til sammen ca 50 deltakere. I tillegg er det gjennomført 
et ordinært fi redagers grunnkurs for nye kirkeverger. 
To av lederutviklingsprogrammene inngår i samar-
beidsavtalen med Diakonhjemmets høgskole og inne-
bærer mulighet for avlegging av eksamen i 20 studie-
poeng på bachelor- eller masternivå. Samarbeidet med 
Diakonhjemmet vurderes fortsatt som meget godt og 
mange av deltakerne ønsker uttelling i form av studie-
poeng og avlegger eksamen.

Sammen om å lede 2
For å bidra til en bedre samordning og helhet over ledel-
sesprosessene i Den norske kirke, har KA hatt prosjekt-
lederansvar for et nytt felles lederutviklingsseminar 
for alle landets proster og kirkeverger kalt ”Sammen 
om å lede 2”. Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med 
Bispemøtet/bispedømmeråd og gjennomføres regionalt 
fra og med høsten 2008. Tematisk fokuseres ledelses-
messige utfordringer som knytter seg til innføringen av 
trosopplæringsreformen i Den norske kirke. 

Stabsutvikling
Det er i 2008 utviklet et større kursopplegg i stabsut-
vikling som er tilbudt lokale staber. Det er stor etter-
spørsel etter dette kursmateriellet samt etter kurs-
holdere fra KA som kan bidra til gjennomføring av 1-2 
dagers samlinger omkring denne type tematikk (13 
oppdrag i 2008).

Etterutdanning for kirkelig tilsatte
Det partssammensatte arbeidet på KA-sektoren har i 
2008 forvaltet til sammen omlag to millioner kroner til 
nasjonale tiltak særskilt innrettet mot sektoren. Det er 
etablert nytt nasjonalt fagutvalg for kirkemusikk med 
representanter både fra MFO og KA. Fagutvalget har 
som særlig ansvar å initiere nasjonale etterutdannings-
tiltak for kirkemusikere og har i 2008 prioritert arbeidet 
med å påbegynne planlegging av opplæringstiltak som 
kan imøtekomme gudstjenestereformens utfordringer. 
Arbeidet har vist seg å være krevende på grunn av 
mangfoldet av aktører og stor uklarhet med hensyn til 
ansvarsforhold og økonomi.

Ordningen med reisestipend for enkeltpersoner og 
staber er revidert og videreført og det er delt ut til 
sammen ca. 25 stipender på til sammen kr 150 000. 
OU-styret har i 2008 også etablert et samarbeid med 
Kirkens Nødhjelp som muliggjør kirkelig tilsattes del-
takelse i Kirkenes verdensråds ledsagerprogram i Israel 
og Palestina (permisjonsordning).

Etterutdanningsmidlene som KA forvalter til kompe-
tanseutvikling av kateketer/ menighetspedagoger er 
fordelt etter søknader dels fra enkeltpersoner, dels fra 
regionale eller nasjonale kursarrangører. Det er tildelt 
forskningsstipend også i 2008.

Arbeidstid og arbeidsplanlegging
Med delfi nansiering fra OU-styret, har KA og arbeids-
takerorganisasjonene i samarbeid tilbudt dagskurs om 
arbeidstid og arbeidsplanlegging også i 2008. Det er 
gitt tilbud om bistand fra de sentrale parter også når 
det gjelder Hovedavtalen og tillitsvalgtordning. KA har 
også hatt kurs i tariffrelaterte temaer på enkelbestilling 
fra medlemmer.

Helt siden starten i 1990 har KA hatt som formål å hjelpe medlemmene til å bli ansvarlig og 
dyktige arbeidsgivere. Dette skjer i dag gjennom blant annet økonomisk og juridisk rådgiv-
ning, samt kursvirksomhet. For 2008 vil vi fremheve følgende:

 
 Hjelpe medlemmene til å bli ansvarlige og 
 dyktige arbeidsgivere
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Forholdet kommune- kirke

KA ønsker å være en pådriver og støttespiller for at 
medlemmene gis bedre økonomiske og juridiske 
rammebetingelser. Utfordringene blant medlemmene 
er sammensatte. De kirkelige fellesrådene i Den 
norske kirke opplever nå at staten bygger ned sine 
direkte økonomiske tilskuddsordninger slik at felles-
rådene i enda større grad blir avhengige av de kom-
munale bevilgningene. Styrkingen i kommune-
økonomien har gjort at den lokale kirke i gjennom-
snitt har opplevd en forsiktig positiv utvikling, men det 
er store forskjeller mellom kommunene. I det tverr-
poliske stat/kirke-forliket våren 2008 ble den lokale 
kirkes økonomiske bånd til kommunen videreført 
i overskuelig framtid. Den lokale kirke blir på denne 
måten knyttet til både kommuneøkonomien og 
kommunestrukturen. KA har på denne bakgrunn styrket 
innsatsen innenfor områder som omhandler forholdet 
kommune-kirke. Vi registrerer økende usikkerhet både 
blant fellesrådene og i kommunene om premissene 
for samhandlingen mellom kirke og kommune. Det 
har derfor vært avgjørende å kunne tilby individuell 
medlemsrådgivning som både har god kjennskap til 
kirkelovgivning og kommunenes rammebetingelser.

Samtidig som den økonomiske tilknytningen til kom-
munen blir bekreftet, erfarer KA at den lokale kirke i 
Den norske kirke i økende grad selvstendiggjøres fra 
kommunen når det gjelder organisasjon og arbeids-
former. Selv om dette på mange måter er en ønsket 
utvikling, så blir utfordringene tydelige med de mange 
små og sårbare enhetene. KAs arbeid i 2008 har derfor 
søkt å videreutvikle samarbeidsmodeller og fellesløs-
ninger som både gir effektivisering og styrket lokal-
kompetanse.

Samarbeid med 
Private barnehagers landsforbund

KA uttalte seg kritisk til Regjeringens forslag om bortfall 
av statstilskuddet og mindre statlige føringer for kom-
munenes økonomiske tilskudd de private barnehagene. 
Dette forslaget er inntil videre utsatt, men det forhind-
rer ikke at KAs barnehagemedlemmer erfarer økende 
økonomisk avhengighet til sin egen kommune.

KA har i underkant av 
100 barnehagemedlem-
mer. Vi har erfart at det 
har vært krevende å ha 
tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse til å gi disse 
medlemmene et fullver-
dig medlemstilbud når 
det gjelder juridiske og
økonomiske ramme-
betingelser. KA inngikk 
derfor høsten 2008 en 
samarbeidsavtale med 

Private barnehagers landsforbund (PBL) som innebær-
er at KAs barnehagemedlemmer tilbys gratis medlem-
skap i PBLs interessevirksomhet. Medlemskapet i KAs 
arbeidsgivervirksomhet består som før. En slik sam-
arbeidsmodell bruker ressursene i begge organisa-

For å kunne opptre som en ansvarlig arbeidsgiver er man avhengig av gode ramme-
betingelser. KA jobber kontinuerlig med å forbedre våre medlemmers rammevilkår og nevner 
følgende fra 2008: 

 
 Styrke medlemmenes juridiske og økonomiske  
 rammebetingelser
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sjonene på en bedre måte, samtidig som barnehagene 
vil få et utvidet medlemstilbud. Avtalen åpner derfor for 
å vurdere andre og mer fl eksible former for medlem-
skap i KA og nye samarbeidsmodeller med andre 
organisasjoner. 

Frivillig virksomhet

KA er med i samarbeidsorganisasjonen Frivillighet 
Norge for å bidra til bedre rammebetingelser for fri-
villig virksomhet. Det mest sentrale kravet fra denne 
organisasjonen har vært å gi frivillig virksomhet fri-

tak for merverdiavgift. Regelverket på dette området
innebærer i praksis at frivillig virksomhet må betale 
moms på en stor andel av gaver og innsamlede midler. 
Regjeringen har heller ikke i 2008 gjort noe på dette 
området. Regjeringen har i 2008 fulgt opp Stortingets 
vedtak om opprettelsen av en Frivillighetsregister som 
skal gi en oversikt over all frivillig virksomhet i Norge. 
Registeret gir imidlertid ikke adgang til at menighetsråd 
og fellesråd i Den norske kirke kan registrere seg.

FOU-arbeid
KA har i 2008 forvaltet statstilskudd på omlag to 
millioner kroner til FOU-arbeid innrettet mot å stimulere 
til interkommunalt kirkesamarbeid. Midlene er i hoved-
sak benyttet som tilskudd til syv lokale prosjekter som 
prøver ut ulike samarbeidsmodeller. De lokale prosjek-
ter er knyttet sammen i et FOU-nettverk som møtes to 
ganger årlig for erfaringsdeling. Arbeidet på området 
skjer på oppdrag fra Kirkerådet.

De fl este prosjektene som fi kk midler i 2008 befi nner 
seg tidlig i forsøksprosessen og sluttevalueringer fore-

ligger i liten grad. Noen gjennomgående trekk lar seg 
likevel identifi sere og de bekrefter tidligere erfaringer 
som viser at denne type arbeid er tid- og prosesskrev-
ende. Allerede eksisterende interkommunalt samarbeid 
i regionen samt kvalifi sert prosjektledelse ser ut til å 
være blant de viktige forutsetninger for vellykkede 
prosjekter. Med hensyn til samarbeidsenheter synes 
erfaringene så langt å vise at det ikke kan tas for gitt 
at eksisterende prosti egner seg som samarbeidsenhet. 
Mer enn 3-4 samarbeidsaktører (fellesråd) ser også ut 
til å øke risikoen for prosjektsammenbrudd.

Den lokale motivasjon for å drive denne type utviklings-
arbeid er videre avhengig av de signaler som til en-
hver tid gis fra sentralkirkelige myndigheter om hvilke 
kirkeadministrative enheter som har fremtiden for 
seg. Det tegnes i dag ikke noe klart bilde av dette fra 
nasjonalt nivå i Den norske kirke. 
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 Samordne, effektivisere og kvalitetssikre ressurs-
 forvaltningen hos medlemmene

Kvalitet på tjenester
KA har i 2008 utvidet opplæring og brukerstøtte til 
menigheter som ønsker et sterkere fokus på kvalitets-
dokumentasjon og kvalitetsutvikling på kirkens tjen-
ester overfor sine medlemmer. Kvalitetsverktøyet 
”Stadig bedre” som er utviklet til bruk innenfor kirkelig 
undervisning, har ved utgangen av 2008 til sammen 
56 brukermenigheter. Brukermenighetene rapporterer 
stor grad av tilfredshet med verktøyet. Prosjektet har 
fi nansiering fram til 1. september 2009.

En av de viktigste utfordringene i prosjektet er at denne 
måten å arbeide på fortsatt oppleves som ny i Den 
norske kirke og foreløpig mangler utviklede verktøy på 
andre kirkelige arbeidsområder. Høsten 2008 er det 
fremskaffet fi nansiering til en begrenset videreutvikling 
av metodikken også til det diakonale arbeidsfelt. 

Det vil imidlertid være avgjørende å få avklart på hvil-
ken måte denne type systemer for kvalitetsdokumen-
tasjon kan innføres som integrert del i Den norske kirkes 
videre arbeid med trosopplæringsreformen. Systemut-
viklingen på området er i utgangspunktet Kirkerådets 
ansvar og det er derfor påbegynt felles drøftinger 
mellom KA og Kirkerådet om disse spørsmål med sikte 
på avklaring våren 2009.

Kirkebyggforvaltning
Et sentralt ansvar for den lokale kirke er forvaltningen 
av kirkebyggene. De representerer en del av kultur-
arven som kirken har en forpliktelse til å ta vare på. 
De er samtidig menighetens gudstjenesterom, for-
samlingsrom, seremonirom, arbeidsplass, museum og 
kulturhus. Alle de ulike forventningene og funksjonene 
til kirkebyggene er krevende å håndtere, men viser sam-
tidig hvilke store verdier den lokale kirke er satt til å for-
valte. En hovedmålsetting for KAs arbeid i 2008 har vært 
å bidra til å utvikle kunnskap, fagmiljø og holdninger til 
å ta vare på kirkebyggene. Vinteren 2008 arrangerte 
vi fagdager om kirkebyggforvaltning i alle bispedøm-
mer. I løpet av 2008 har vi utgitt to håndbøker innenfor 
kirkefeltet: En om stell og bevaring av kirkesølv og en 
om investering og vedlikehold av orgler. Det ble i 2008 
igangsatt en større oppgradering og fornyelse av Kirke-
byggdatabasen for å bidra til bedre brukervennlighet 
med tanke på relansering vinteren 2009.

I 2008 var det ingen større brannskader i noen av 
kirkene, dette bidrar til nok et godt resultat for KAs 
kirkebyggforsikringsordning. Om lag 80 prosent av 
kirkebyggene er nå med i denne ordningen, og det lave 
skadetallet bidrar til at vi fortsatt kan tilby lave premier. 
Staten gir tilskudd til KA for å arbeide for brann- og inn-
bruddsforebyggende tiltak i kirkebygg. KA har etablert 
samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) for å utvikle en felles veiledning 
om brannsikring av kirkebygg. I samarbeid med bl.a. 
Økokrim og forsikringsordningen i Svenska kyrkan har 
det vært arbeidet med en veiledning for tyverisikring 
av kirkebyggene.

Kopinor
KA er part på vegne av alle fellesrådene i en sentral 
avtale med Kopinor. Avtalen ble reforhandlet i 2008 for 
ny fi reårsperiode med virkning fra 01.01.2009. Avtalen 
sikrer at fellesråd og menigheter med ansatte (inklu-
dert prester) og frivillige kan kopiere lovlig fra beskyttet 
materiale til bruk i lokal kirkelig virksomhet innenfor de 
rammene som er gitt i avtalen. Pr 01.01.2009 er 371 
fellesråd tilsluttet avtalen.

Fra 2009 er også adgangen til digital kopiering inn-
lemmet i avtalen. Avgiften for kopieringen beregnes 
med utgangspunkt i en statistisk undersøkelse som ble 
gjennomført i 2007/2008. Den samlede avgiften i ny 
periode er på 6,2 mill kr pr år som fordeles etter inn-
byggertall.
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Internett
Den mest fremtredende kommunikasjonskanalen for 
KA er nettstedet www.ka.no. Som ellers i samfunnet, 
dominerer nå internett som kommunikasjonsmiddel fra 
KA til medlemmene. KAs rundskriv f.eks., publiseres 
nå kun via nettet. Publiseringen suppleres med en 
e-postmelding om at nytt rundskriv er på plass og 
kan lastes ned. I KAs brukerundersøkelse i september 
2008, sier vel 70 % av de som svarte at nettstedet er 
hovedkanalen for møtet med KA. 70 % sier at infor-
masjonen holder høy kvalitet, og vel 95 % opplever 
informasjonen de får gjennom nettet, som relevant. I 
2008 startet vi et arbeid med å bygge om nettstedet til 
å bli enda mer innrettet mot spesielle målgrupper, ikke 
minst rådsmedlemmene, selv om ressursstoff som de 
ansatte skal kunne oppleve som relevant og nyttig i sin 
arbeidsdag, fortsatt vil være på plass.

KA-forum
2008 var KA-forums 13. årgang og kom ut med fem 
nummer. Bladet sendes i to eksemplarer til hvert 
medlem, ett ment for kirkevergen og kontoret, ett 
ment for rådsleder. Selv om internett scorer høyt, viser 
brukerundersøkelsen at det klart er behov for informa-
sjon på papir. 

Rundskriv
Det ble publisert 24 rundskriv i 2008. Rundskrivene 
legges på nettet og inneholder informasjon som KA 
anser å være særdeles viktig for medlemmene. Det 
handler om meldinger om tariffendringer, nye lover, 
tolking av regelverk m.m.

Media
En stor del av KAs medieoppslag er å fi nne i avisen 
Vårt Land. Der får vi spalteplass, først og fremst som 
kommentatorer til aktuelle kirkesaker, men også 
med egne saker. Våren 2008 ble det f.eks. en del 
oppslag etter at KA sammen med partene presenterte 
rapporten om ”Framtidig organisering av arbeidsgiver-
ansvaret i Den norske kirke”. Det ble også god omtale av 
ulik tematikk rundt kirkebyggkonferansen i Stavanger 
i april. Tomtefestesaken generelt, og vår stevning av 
staten spesielt, har også fått bred omtale i 2008. Men 
altså primært i Vårt Land, selv om noen av sakene er 
plukket opp av NTB og dermed havner i andre media. 

  Vi gjør noen forsøk på å nå fram til f.eks. Aftenposten 
med tematisk anlagte kronikker og leserbrev, men de 
kommer stort sett i retur, og havner til slutt i Vårt Lands 
spalter.

I tillegg ønsker KA å bruke lokale og regionale aviser i 
sin omdømmebygging. Det er et område vi strategisk 
vil benytte oss mer av i årene som kommer.

 
 Videreutvikle organisasjons-, informasjons- 
 og kommunikasjonsstrategier
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Kjell Kristian Rike døde i går. 
Foto: Scanpix

o nvendelser som «hyggelige».  ©NTB
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K Sporten. Scheie var kollega med Kjell Kristian Rike i 34 år, og nyheten om Rikes død ble mottatt med sorg i redaksjonen i NRK.  Vårt Land

Turid Sylte
turids@vl.no

22 310 380

Jusprofessor Eivind 
Smith mener regje-
ringens tapping av 
kirkefond er tvilsom.
Før helgen behandlet regjerin-gen i statsråd et lovforslag som gjør det mulig for regjeringen å pålegge Opplysningsvesenets fond (OVF) å selge tomter til underpris. Som Vårt Land skrev i går, vil fondet tape opp mot 1,25 milliarder kroner på det-te og bli redusert med nærme-re 20 prosent. Etter Grunnlo-ven skal fondet kun brukes «til Geistlighedens Bedste og Op-lysningens Fremme».Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, mener endringen opp-lagt er i strid med Grunnloven, og kaller saken «helt uvanlig».– Midlene i fondet er gjennom Grunnloven avsatt til bestem-te formål. Hvis man skal bruke det til andre ting, må man endre Grunnloven, sier han.

Uvanlig. Smith mener det vil-le være best om Stortinget tok grunnlovsspørsmålet på alvor slik at man slipper en rettssak før loven vedtas. Opposisjons-partiene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har vars-let at de vil fremme et forslag om å be Høyesterett vurdere om lovendringen er grunnlovsstri-dig. Ifølge Smith har det ikke skjedd siden 1945. Det har vært foreslått noen få ganger etter 1945, men aldri vedtatt.
Kompensasjon løser ikke. I lov-forslaget blir det ikke lagt skjul på at OVF blir økonomisk svek-ket som følge av regjeringens pålegg, men det blir under-streket at «det er ein føreset-nad at økonomien til Den nor-ske kyrkja ikkje skal svekkjast». 

Det har også kultur- og kirkemi-nister Trond Giske (Ap) uttalt i Stortinget, og statssekretær ved Statsministerens kontor, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap), presisert overfor Vårt Land.Smith mener at en kompen-

sasjon er problematisk.– Å ha formuen som OVF sitter på, er mye tryggere enn et litt uklart løfte om at regje-ringen skal sørge for kompen-sasjon. Mye taler for at det ikke vil skje, fordi Stortinget bestem-

mer budsjettet fra år til år. Men selv om det blir kompensert fullt ut i all framtid, mener jeg det ikke vil være riktig, fordi fondet og kirken ikke er samme retts-subjekt.

Krav til inntjening. Lovforsla-get hevder at grunnlovsendring ikke er nødvendig. Justisdepar-tementets lovavdeling argumen-terer med at fondet har en for-svarlig forvaltning, selv om det ikke tjener maksimalt.Smith mener det ikke er det dette handler om.– Hvis du vil selge tomter ve-sentlig billigere enn det som føl-ger av regler om tomtefesteres rettigheter forøvrig, er det ikke forvaltning lenger, men å gi dem bort, sier han.

I går skrev årt Land om nyutnevnt biskop Midttømme, som måtte vur-
dere søksmål mot staten. 

Vårt Land 19. 05.08

nr. 112  
64. årgang  
kr. 12,-  

Torsdag ble Ingeborg Midttømme (bildet) utnevnt til Møre-biskop i statsråd I dag setter hun seg ned for

etter at regjeringen i det samme møtet vedtok en lovendring som kan koste Opplysnings-

Kirkens tomter kan bli solgt billig med ny lov:

Det nærmer seg stortings-flertall for et vedtak om å utrede obligatorisk borgerlig vigsel ved alle ekteskaps-inngåelser.

Opptil 650 personer sitter fengslet på den amerikanske militær-basen i Bagram i Afg-hanistan. Uten dom, advokat eller besøk.

KIRKENS 
TOMTER

Opplysningsvesenets fond (OVF) er omtalt i Grunnlo-vens paragraf 106: «Saavel Kjøbesummer som Indtægter af det Geistligheden benefi ce-rede Gods skal blot anvendes til Geistlighedens Bedste og Oplysningens Fremme.»I lov om Opplysningsvesenets fond heter det at «Eigedom-mane og kapitalen til fondet kan ikkje gjevast bort eller brukast opp» (§5). Denne pa-ragrafen vil regjeringen gi et nytt ledd, som skal lyde: «For festetomter under fondet som er bestemte til bustadhus, kan Kongen, utan hinder av første ledd, i instruks fastsetje særskilde føresegner om inn-løysing og festeavgift.»I en instruks pålegger regjerin-gen OVF å selge festetomter til en lavere pris enn det som er tillatt etter tomtefesteloven.

– Bryter GrunnlovenKA og Presteforeningen forbereder mulig rettssak.

Jusprofessor Eivind Smith kaller saken om lovforslag helt uvanlig, og mener endringen er i strid med Grunnloven.
Foto: Scanpix

Administrerende direktør i KA, Frank Grimstad, sier det haster med å få til et eventuelt søks-mål. 
Foto: Scanpix

Leder for Kirkerådet, Nils-Tore Andersen bekymrer seg, og håper KA og Presteforeningen vil gå til sak.  Foto: Scanpix

– Haster
med 
søksmålI går prøvde Presteforeningen og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) å få til et møte for å diskutere en eventuell rettssak mot staten. Verken Kirkerådet eller OVF kan gå til retten, fordi staten da vil gå til sak mot seg selv, påpeker KAs administrerende direktør Frank Grimstad.Han understreket i går at det haster å få satt fram et eventuelt søksmål, og at det kan bli aktuelt med ekstraor-dinært styremøte i KA. 

Vårt Land

Håper på 
rettssak
Nils-Tore Andersen, leder for Kirkerådet, sier at han ikke kan gjøre annet enn å klage og bekymre seg.– Jeg håper at KA og Preste-foreningen vil gå til sak mot staten. Vi kan ikke gjøre det.Kirkerådslederen sier at han synes saken er vond og veldig uheldig.

– Saken gir kirken et renom-mé som kravstor. Men dette handler ikke om at kirken er imot festerne. Vi er veldig på festernes side, men verken vi, Stortinget eller departemen-tet har lov til å gi bort pen-ger som tilhører OVF og som Grunnloven har fastsatt hvor-dan skal brukes. Vårt Land

«Hvis du vil selge tomter vesent-
lig billigere enn det som følger av regler om tomte-festeres rettigheter forøvrig, er det ikke forvaltning lenger, men å gi dem bort

Eivind Smith

«Dette handler ikke om at kirken er imot festerne»
Nils-Tore Andersen
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douris, krever mer

myndighetenes side.

– Vi oppfordrer den egyp-

ske regjeringen til å sørge 

Papadour

hindre fremtidige angrep på 

kirker.
bygg. 

Hvem snakker Heidi Marie Lindekleiv om?

d servert en ny gåte hver dag. 24 ansatte i Vårt Land, 

de snakker om? 
@ l no

Jan Arild Holbek

janah@vl.no
22 310 439

Nå melder kirken 

seg på i kampen 

om statlige krise-

pakker.

– Kirkebyggbehov for 3,25 mil-

liarder kroner fra kirkegras-

rota, ble innrapportert i løpet av 

40 timer, forteller avdelingssjef 

Øystein Dahle i KA – Kirkelig 

arbeidsgiver- og interesseorga-

nisasjon.

Tiltakspakke. Regjeringen vil 

legge fram en fi nanspolitisk til-

takspakke om en drøy måned. 

Målet er å dempe virkningen av 

den internasjonale fi nanskrisen 

i Norge.
– Regjeringen har gjort det 

klart at tiltak som kan bidra til 

sysselsetting i bygg- og anleggs-

sektoren, vil bli spesielt vurdert. 

KA ser på dette som en unik mu-

lighet for at regjeringens krise-

pakke skal inkludere betydelige 

til tilskuddsmidler til kirkebyg-

gene, sier Dahle.

Han forteller at KA ble utfor-

dret av Kultur- og kirkedeparte-

mentet til å komme med innspill 

til aktuelle tiltak mot kirkebygg 

som kan igangsettes ved hjelp av 

statlige tilskudd.

Ifølge en fersk rapport fra 

Kommunenes Sentralforbund 

er vedlikeholdsetterslepet for 

Den norske kirke på 13 milli-

arder kroner.

– Mange offentlige bygninger 

forfaller. Vedlikeholdsettersle-

pet er enormt stort. Og det er 

kirker og andre kulturbygnin-

ger som lider mest, sa professor 

Svein Bjørberg til ved NTNU i 

Trondheim Vårt Land 17. sep-

tember.
Bjørberg har ledet arbeidet 

med en bred kartlegging av da-

gens bygningstekniske situasjon 

i kommunal sektor. Her ble pris-

lappen for å få pusset opp Den 

norske kirkes bygninger til et 

brukbart nivå, satt til 13 milli-

arder kroner.

Krafttak. Nå øyner Kirke-

Norge håp om å få tatt et kraft-

tak med kirkerenovering.

– Tidsfristene til regjeringens 

arbeid med tiltaksplanene, er 

meget knappe. Derfor sendte 

KA ut en hastemail til fellesrå-

dene i Den norske kirke. Vi ba 

om rask tilbakemelding for å 

synliggjøre kirkelige behov som 

kan gi grunnlag for ekstraordi-

nære midler fra regjeringens til-

takspakke for sysselsetting.

40 timers frist. Fellesrådene 

fi kk bare 40 timer på seg til å 

melde tilbake om lokale kirke-

byggprosjekter.

– Vi ba om beskrivelse av ak-

tuelle tiltak, omfang/kostnad og 

mulig igangsetting/gjennomfø-

ring. Vi ønsket særlig å få synlig-

gjort allerede planlagte og god-

kjente tiltak som kan igangsettes 

i løpet av 2009. Vi understreket 

at det ikke var nødvendig at alle 

tiltakene er ferdig planlagt og 

godkjent, men at ideer og pla-

ner som ikke er behandlet, i ut-

gangspunktet ikke skulle være 

med.

Overveldende respons. Øystein 

Dahle synes responsen fra de 

kirkelige fellesrådene rundt i 

landet var overveldende:

– I løpet av fristen på 40 ti-

mer, skisserte fellesrådene kir-

keprosjekter for 3,25 milliarder 

kroner. 217 av de 430 kirkelige 

fellesrådene svarte på vår haste-

henvendelse. Av de innrappor-

terte prosjektene, kan arbeider 

for 1,2 milliarder kroner påbe-

gynnes i 2009, oppsummerer 

Dahle.

To døgns frist for 

krisepakke-tiltak

Fellesrådene har meldt behov for tre milliarder kroner.

TILTAKSPAKKE

  PROSJEKTER
KA peker på følgende tiltak 

som kan realiseres som en 

del av den statlige tiltaks-

pakken i bygg- og anleggs-

sektoren:

Større prosjekter for istand-

setting/restaurering av kir-

kebygninger (ikke ordinært 

løpende vedlikehold).

Utskifting eller omfattende 

rehabilitering av elektrisk 

anlegg og VVS.

Utskifting eller oppgradering 

av oppvarmingssystem og 

andre tiltak for bedre og sik-

rere energibruk.

Store bygningsmessige tiltak 

for brann og innbrudds-

sikring.

Store tiltak for økt tilgjenge-

lighet og funksjonalitet for 

funksjonshemmede, f.eks. 

ombygging eller påbygg 

med toalettanlegg.

Påbygg og tilbygg til eksiste-

rende kirker.

Nybygg (kirkebygninger, 

driftsbygninger m.v.).

Avdelingssjef 

Øystein Dahle i 

KA vil at kirke-

bygg skal få sin 

andel av den 

statlige tiltaks-

pakken.  

 Foto: Øystein 

 Franck-Nielsen
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Framtidig 
organisering av 
arbeidsgiveransvaret 
i Den norske kirke

Rapport fra et partssam-
mensatt utvalg som 
utredet hva som er god 
organisering av arbeids-
giveransvaret i Den norske 
kirke i framtiden.

Stell og bevaring av 
kirkesølv

Et hefte utarbeidet i 
samarbeid med Norges 
gullsmedforbund og Rik-
santikvaren. Inneholder 
praktisk informasjon om 
hvordan kirkesølvet skal 
brukes og oppbevares for 
at man skal unngå mest 
mulig slitasje og skade. I 
tillegg gis det en innføring 
i kirkesølvets historie og 
betydning.

Kirkeplanleggeren 2009

Kalendariet i Kirkeplan-
leggeren går fra 1. søndag 
i advent og ut påfølgende 
kalenderår. I tillegg til 
kalendarier, er det ressurs-
stoff om organisasjonen og 
kirkelige institusjoner samt 
adresser til utdannings-
institusjoner som har 
utdanningstilbud til kirkelige 
medarbeidere. Har vært gitt 
ut hvert år siden 2005.LI
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En konfi rmasjonstid 
med like muligheter

Gitt ut av KA i samar-
beid med Kirkerådet 
og en gruppe ledet av 
integreringsprest i Borg 
bispedømme, Tor Ivar 
Torgauten.

Stabsutvikling - sammen om å utvikle kirken

Stabsutviklingsmateriell utviklet av KA. Tanken er at 
man kan velge om man bruker lokal kursleder, eller få 
bistand fra KA. Kurspakken inneholder CD, Kursdoku-
mentasjon og veiledning for kursholder.

Stadig bedre - kvalitet i 
kirkelig undervisning

En utvidet og forbedret 
utgave som presenterer 
evalueringsverktøyet som 
KA har utviklet til bruk i
menighetsarbeidet, særlig 
med tanke på trosopp-
læringsarbeide. Inneholder 
også fagstoff om ulike sider 
ved å innføre et mer bevisst 
kvalitetsfokus på kirkens 
tjenester.

Hovedtariffavtale 
pr. 01.05.2008

Hovedtariffavtalen gjelder 
for alle medlemmer i KAs 
arbeidsgivervirksomhet og 
er dermed et nødvendig 
redskap for de fl este av 
KAs medlemmer, både 
administrasjon og råds- og 
styremedlemmer.

Lønns- og personal-
statistikk for 2007

Lønns- og personal-
statistikk 2007 er for 
kirkelige arbeidstakere 
(ikke-statlige). Statistikken 
baserer seg på KAs regist-
er pr. 1. desember 2007. 

Klang og kvalitet

Innføring i investeringer 
og vedlikehold av orgler. 
Heftet er ment som et 
redskap for norske menig-
heter og kirkelig fellesråd 
som trenger råd i orgel-
spørsmål. Heftet gir nød-
vendig basisinformasjon og 
tar opp de fl este sider 
knyttet til orgelinvester-
inger.

KLANG OG KVALITETKLANG OG KVALITET
Innføring i investeringer og vedlikehold av orglerInnføring i investeringer og vedlikehold av orgler

Kursdokumentasjon

Lederveiledning
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 KA arrangerte i 2008 totalt 49 kurs og konferanser med 1300 deltakere. Dette utgjorde 2835 kursdøgn. I 
2008 startet seminarserien Sammen om å lede 2 for kirkeverger og proster, og vil fortsette i 2009. Seminarets hoved-
fokus er de felles lederutfordringer som knytter seg til trosopplæringsreformen i Den norske kirke. Våren 2008 ble de 
regionale fagdagene for 2007/2008 avsluttet. Temaet for fagdagene var god kirkebyggforvaltning. På høsten ble også 
dette temaet tatt opp under Norsk kirkebyggkonferanse som ble arrangert sammen med Stavanger bispedømmeråd 
og Stavanger kirkelige fellesråd. I tillegg til kurs og konferanser KA har holdt, har KA bidratt til det faglige innholdet 
og administrasjon på en rekke arrangementer. Blant andre arrangementer kan vi nevne kurs i stabsutvikling, en 
konfi rmasjonstid med like muligheter og regnskapskurs for rådsmedlemmer.

*  antall deltakere i 2007 var 1659
**  antall kursdøgn i 2007 var 3179
***  antall kurs i 2007 var 51 

KURSVIRKSOMHETEN

Kurs Antall 
deltakere

Antall 
kursdøgn

Antall
kurs/samlinger

Sammen om å lede I 24 48 1

Sammen om å lede II 122 244 2

Fagdager 2007/08 139 278 6

Norsk kirkebyggkonferanse 200 600 1

Kurs i arbeidstid og arbeidsplanlegging 29 29 2

Lederutviklingskurs 2008/2009 25 200 1

Mellomlederkurs 19 190 2

G17 - Lederutviklingskurs 11 165 2

Storkommunekonferansen 67 67 1

FOU-verksted 26 36 2

Opprydding i kirkelige eiendomsforhold 34 34 2

Kurs i regnskapsavslutning 105 105 3

Innføringskurs i kirkeregnskap 25 25 1

Kvalitet i trosopplæringen 74 148 5

Lobbykurs 25 25 2

Arkivkurs 48 48 1

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 30 120 1

Offentlige anskaffelser 52 52 2

Fra idè til vedtak - “Utrederskolen” 22 66 1

Kirkepolitikerkonferanse 60 60 3

Seminar vedrørende håndtering av mistanke om eller 
anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep 45 45 1

Kursledelse og organisering av leirarbeid 25 75 1

Dagskurs om sentrale særavtaler 28 28 1

Datakurs kvalitet i trosopplæringen 16 16 1

Innføringskurs i kirkebyggdatabasen 6 6 1

Sammen II/Regionale fagdager Sør-Hålogaland 43 129 1

Sum 1300* 2835** 49***
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ÅRSBERETNING 2008

KA er en selvstendig arbeidsgiver- og interesse-
organisasjon for virksomheter med kirkelig forank-
ring. KA har som formål å ivareta medlemmenes felles 
interesser og yte dem service i deres virksomhet. Virk-
somheten drives i Kirkens Hus, 7. etg., Rådhusgt. 1-3 i 
Oslo. KA hadde 551 medlemmer pr. 31.12.2008, hvorav 
samtlige kirkelige fellesråd/ ettsogns menighetsråd, 81 
menighetsråd med arbeidsgiveransvar, 11 organisa-
sjonsmedlemmer, 21 menigheter uten arbeidsgiveran-
svar, samt alle bispedømmerådene.

KAs øverste organ, Landsrådet, vedtok året før en 
rullerende strategiplan for perioden 2008-2011 med 
følgende hovedmål:

Hjelpe medlemmene til å bli ansvarlige og dyktige • 
arbeidsgivere
Styrke medlemmenes juridiske og økonomiske • 
rammebetingelser
Samordne, effektivisere og kvalitetssikre ressursfor-• 
valtningen hos medlemmene
Videreutvikle organisasjons-, informasjons- og • 
kommunikasjonsstrategier

Disse målene ble i 2008 fulgt opp i virksomhetsplanen. 
Styret anser oppfølgingen som god, og virksomheten 
har gitt positive resultater for KA. Det kan bl.a. nevnes 
følgende:

KA gjennomførte forhandlingene om revisjon av Hoved-
tariffavtalen pr 01.05.2008 og kom til enighet om et 
anbefalt forhandlingsresultat 20. juni 2008. Forslaget 
ble akseptert ved uravstemming blant KAs medlem-
mer. Alle arbeidstakerorganisasjonene aksepterte også 
forslaget. I forkant av oppgjøret var det gjennomført 
partssammensatte arbeider knyttet til bestemmelsene 
om vaktordninger og om livsfase- og seniorpolitikk. 
Oppgjøret ble kostbart – som i øvrig offentlig sektor 
– men var særlig utfordrende økonomisk for mange 
av KAs medlemmer som ikke får økende lønnsutgifter 
kompensert fra kommunene. Oppgjøret ble også et 
eksempel på de betydelige utfordringene som KA har 
for å fange opp behovene hos medlemmene samlet, 
som spenner over et stort felt med hensyn til størrelse, 
intern organisering, økonomi og lønnspolitiske profi ler.

KA har videre ytt juridisk rådgivning i et vidt spekter, 
fra elementære oppklaringer om lov- og tariffbestem-

melser, utviklingsrelaterte spørsmål knyttet til lønns- og 
personalpolitikk, til tyngre personalsaker som ofte har 
avvikling av arbeidsforhold som ett av alternative ut-
ganger. KA har også gitt konkret rådgiving i saker som 
gjelder organisering av arbeidsgiveransvaret knyttet 
til trosopplæringsprosjekter, samt generell rådgivning 
innen kirkeøkonomi og kirkeforvaltning.

For å bidra til en bedre samordning og helhet over ledel-
sesprosessene i Den norske kirke, har KA hatt prosjekt-
lederansvar for et nytt felles lederutviklingsseminar for 
alle landets proster og kirkeverger - Sammen om å lede 
2. Det er også gitt utvidet opplæring og brukerstøtte til 
menigheter som ønsker et sterkere fokus på kvalitets-
dokumentasjon og kvalitetsutvikling på kirkens tjenest-
er overfor sine medlemmer.

Når det gjelder kirkelig forvaltning og ressursutnyttelse 
har KA et spesielt fokus på kirkebygg. En hovedmålset-
ting har vært å bidra til å utvikle kunnskap, fagmiljø 
og holdninger til å ta vare på kirkebyggene. Et annet 
område KA søker å styrke ressursutnyttelse er FOU-
arbeid innrettet mot å stimulere til interkommunalt 
kirkesamarbeid.

Av sentrale avtaler som ble inngått i 2008 er en sam-
arbeidsavtale med Private barnehagers landsforbund 
(PBL). Denne innebærer at KAs barnehagemedlemmer 
tilbys gratis medlemskap i PBLs interessevirksomhet. 
Medlemskapet i KAs arbeidsgivervirksomhet består 
som før. Videre har KA reforhandlet Kopinor-avtalen for 
ny fi reårsperiode med virkning fra 01.01.2009. 

Den 2. desember 2008 stevnet KA staten til Oslo ting-
rett. Bakgrunnen var at Stortinget vedtok endringer 
i tomtefesteinstruksen som pålegger Opplysnings-
vesenets fond å ikke gjøre gjeldende de rettigheter som 
følger av inngåtte festekontrakter og tomtefestelovens 
regler. Instruksen pålegger fondet en forpliktelse til å 
regulere festeavgiften og til å innløse festetomter på 
vilkår som er gunstigere for fester enn det som følger 
av tomtefestelovens regler og de inngåtte festekon-
traktene. På bakgrunn av Grunnlovens § 106 krever 
KA dom for at tomtefesteinstruksen er ugyldig for så 
vidt den pålegger Opplysningsvesenets fond å regulere 
festeavgifter og innløse festetomter på vilkår som er 
gunstigere for festere enn det som følger av festeav-
talene og tomtefestelovens regler. Saken kommer opp 
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for retten i mai 2009.

I KAs brukerundersøkelse i september 2008, sier vel 
70 % av de som svarte at nettstedet er hovedkanalen 
for møtet med KA. 70 % sier at informasjonen holder 
høy kvalitet, og vel 95 % opplever informasjonen de får 
gjennom nettet, som relevant.

Økonomiske hovedlinjer
Regnskapet for 2008 viser at de samlede driftsinntekter 
har vært kr. 34 454 829. Driftskostnadene har vært 
kr. 35 506 744. Renteinntektene var kr. 749 397. Samlet 
har dette gitt KA et driftsunderskudd etter fi nansinn-
tekter på kr. 302 518 i 2008.

Hovedgrunnen til underskuddet er kostnader knyttet til 
to rettssaker KA har vært involvert i. Rettssaken mot 
staten vedr. Endring i Lov om Opplysningsvesenets 
fond har påført KA kr. 316 256 i utgifter. KAs rolle som 
partshjelper i en annen rettsak har netto påført KA 
kr. 121 000 i 2008.

KA har ved utgangen av 2008 en opptjent egen-
kapital på kr. 3 325 062. Styret har over tid hatt fokus 
på å styrke KAs egenkapital som ved utgangen av 2002 
var kr. 164 586. 2008 er første året i denne perioden 
med negativt driftsresultat. Den økonomiske situas-
jon er stabil, men kostnadene knyttet til de to retts-
sakene representerer en usikker faktor i 2009. Regn-
skapsresultatet gir grunnlag for fortsatt drift.

Kontingentinntektene utgjør kr. 11,6 mill. Kontingen-
tens andel av de samlede inntekter har de siste årene 
vært ca 30 %, og nærmere 50 % av driftsinntektene 
har vært bundne midler som KA får for å utføre opp-

gaver på vegne av andre / på oppdrag fra andre. 
Øvrige inntekter kommer i hovedsak fra salg av tjenes-
ter, salg av bøker og kursavgifter.

Ubenyttede tilskuddsmidler i 2008 blir ikke ført som 
driftsinntekt, men blir avsatt som gjeld pr. 31.12.2008.

Organisasjon, personal og miljø
Det har vært avholdt fem styremøter i 2008 og det ble 
behandlet 53 saker i løpet av året. Landsråd ble avholdt 
i april 2008 der nytt styre ble valgt.

KAs sekretariat er organisert i fi re avdelinger; 
administrasjon, forhandling, kompetanse og forvalt-
ningspolitikk. Ved utgangen av 2008 hadde KA 27 
personer ansatt med til sammen 23,1 årsverk. Av de 
27 ansatte var 17 menn og 10 kvinner. Det er ansatt 
kvinner og menn i alle avdelinger. 

Arbeidsmiljøet oppfattes som godt. De fysiske arbeids-
forholdene tilfredsstiller krav til tidsmessig arbeidsmiljø 
og inneklima. KA har elektronisk internkontrollsystem, 
elektronisk registrering av sykefravær og godt ergo-
nomisk utstyr. KAs sekretariat følger videre de miljø-
messige systemer som er i bruk i Kirkens Hus. Dette 
betyr bl.a. kildesortering av papp, papir og restav-
fall. I tillegg er KA miljøsertifi sert som Miljøfyrtårn og 
oppfyller bransjekravene til produksjon, drift og ar-
beidsmiljø. Sertifi seringen inneholder strenge krav til 
avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

KA har ikke hatt arbeidsrelaterte skader eller ulykker 
i 2007. Sykefraværet var på 2,8 %, en nedgang på 
0,4 % fra 2007.

Knut Andresen
nestleder

Ingeborg Nordlund
styremedlem

Marit Tingelstad
styremedlem

Robert Wright
styremedlem

Hans Kristian Hogsnes
styremedlem

Frode Wigum
styremedlem

Frank Grimstad
Adm.dir.

Benita Christensen
Styreleder
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RESULTATREGNSKAP 2008

note REGNSKAP 2008 BUDSJETT 2008 REGNSKAP 2007

Driftsinntekter 16 021 972 14 822 000 17 058 660

Tilskudd / bundne midler 6 18 432 857 20 055 000 16 624 276

Sum driftsinntekter 34 454 829 34 877 000 33 682 936

Varekostnader 2 475 038 2 070 000 3 134 219

Lønnskostnader m.m. 4,5 16 771 013 16 789 000 15 447 858

Avskrivninger 1 544 039 550 000 552 276

Andre driftskostnader 5,8 15 716 654 15 818 000 14 566 184

Sum driftskostnader 35 506 744 35 227 000 33 700 537

DRIFTSRESULTAT -1 051 915 -350 000 -17 601

Renteinntekter 749 397 560 000 457 695

Inntekt fra KNIF Trygghet til aksjekjøp 1 868 202

ÅRETS RESULTAT -302 518 210 000 2 308 296

Avsatt til bundne fond -15 000 -10 000 -10 000

Avsatt til annen egenkapital 317 518 -210 000 -2 304 296

Overført fra bundne fond -6 000 6 000

SUM OVERFØRINGER 302 518 -210 000 -2 308 296



14

Å
R

SR
A

PPO
RT 2008

BALANSEREGNSKAP 2008

EIENDELER note 31.12.2008 31.12.2007

Anleggsmidler

Inventar og utstyr 1 354 616 758 009

Sum varige driftsmidler 354 616 758 009

Investering i aksjer 7 1 868 202 1 868 202

Sum anleggsmidler 2 222 818 2 626 211

Omløpsmidler

Lager av varer 98 766 101 788

Fordringer

Kundefordringer 633 170 1 718 767

Andre fordringer 375 314 245 784

Sum fordringer 2 1 008 484 1 964 552

Bankinnskudd, kontanter og lign. 12 124 841 9 867 041

Sum omløpsmidler 13 232 091 11 933 380

SUM EIENDELER 15 454 909 14 559 591

EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2008 31.12.2007

Egenkapital

NKVL fond 308 413 293 413

Opptjent egenkapital 3 325 062 3 642 580

Sum egenkapital 3 3 633 475 3 935 993

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Offentlige tilskudd 6 5 247 589 5 869 808

EVU-midler 6 939 193 553 192

Leverandørgjeld 2 359 092 1 606 557

Skyldig offenlige avgifter 1 275 162 1 278 478

Annen kortsiktig gjeld 2 000 398 1 315 563

Sum kortsiktig gjeld 11 821 434 10 623 598

Sum gjeld 11 821 434 10 623 598

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 15 454 909 14 559 591

Knut Andresen
nestleder
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styremedlem

Marit Tingelstad
styremedlem

Robert Wright
styremedlem

Hans Kristian Hogsnes
styremedlem
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Adm.dir.

Benita Christensen
Styreleder
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NOTEUTDRAG

Nedenfor følger en oversikt over de midler KA har forvaltet på vegne av andre. 

Note 6
Tilskudd /bundne midler

PROSJEKT
Mottatte midler 

2008
Mottatt før 2008 

ikke benyttet
Benyttet / inntektsført 

2008
Avsatt som gjeld 

31.12.2008

Kapellprosjekt -525 -40 -564 -1

Rekruttering 0 -24 0 -24

FOU-midler fra KR og KKD -1 700 -543 -2 076 -167

Kompetansemillion -1 000 -60 -899 -161

Kateketmidler inkl. kval.prosj. -2 150 -731 -2 079 -802

Kirkebyggdatabase inkl. orgelprosj. -5 000 -639 -5 340 -299

Forsikringsordninger, avd. 10 -650 -353 -909 -94

Digikop 0 -494 0 -494

Sikringstiltak, avd. 11 -2 850 -2321 -2 430 -2 741

Energiøkonomisering -1 557 -400 -1 618 -339

Div. tiltak -1 400 -15 -1 290 -125

Arbeidsrettssaker 0 -250 -250 0

Sum tilskudd -16 832 -5 870 -17 455 -5 247

OU-midler, inkl. kirketjenerskolen -1 364 -553 -978 -939

Sum bundne midler -18 196 -6 423 -18 433 -6 186
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VISJON
     
      En samlende og slagkraftig 
      fellesorganisasjon for 
      kirkelige virksomheter.

OPPDRAG
KA skal ivareta medlemmenes felles interesse 
og tilby tjenester som bistår og dyktiggjør dem 
rollen som arbeidsgivere. KA skal være en 
aktiv samfunnsaktør og arbeide for å fremme 
medlemmenes interesser overfor sentrale 
myndigheter og i offentligheten.

VERDIER
Medlemsfokusert: KA skal sette • 
medlemmenes egenart og interesser i 
sentrum.

Åpen: KA skal være åpen, demokratisk og • 
ikke-diskriminerende.

Troverdig: KA skal behandle medlemmene • 
faglig forankret, forutsigbart og likeverdig.

Samfunnsansvarlig: KA skal ha fokus på • 
kultur, ressursutnyttelse og miljø.

Samarbeidsorientert: KA skal bidra i en bred • 
allianse av organisasjoner og institusjoner 
som profi lerer kirkelig virksomhet på en 
positiv måte.
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