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Den norske kirke som fremtidig tariffområde  -   forberedende 
arbeidsgrupper 

 

Bakgrunn 
 
Bakgrunnen for opprettelsen av arbeidsgruppene er Kirkerådet og KAs samarbeids-avtale fra 
høsten 2014, der KR uttrykker en intensjon om å melde seg inn i KA så snart dette er rettslig 
mulig etter opprettelsen av et sentralt rettssubjekt for Dnk. Målet med arbeidsgruppene er å 
legge til rette for en forberedende samtale og kartlegging av aktuelle utfordringer 
virksomhets-overdragelsen av statlige arbeidstakere medfører, med sikte på ordinære 
forhandlinger på et senere tidspunkt. Det understrekes at arbeidsgruppene er uformelle, og at 
ingen av partene, hverken på arbeidsgiver- eller arbeidstaker-siden vil være bundet i senere 
forhandlinger av de synspunkter som frem-kommer i arbeidsgruppene. Reelle forhandlinger 
vil således måtte føres på ordinært vis når partene ev. er i posisjon til det. 

Arbeidsgruppe 1:  Medbestemmelse/HA 
 
Mandat  
Gjennomgang av innhold og erfaringer med hovedavtale på KA-sektoren.  
 
Gjennomgang av HA på statlig sektor og vurdering av om det er noen anliggender som 
kan/bør videreføres i en felles, ny og samlende hovedavtale for kirkelig sektor (HA 
reforhandles i 2018).  

 
Identifisere behov for ev. overgangsordninger for mellomliggende periode (2017-2018) og ev. 
tilpasninger. 
 
Sammensetning og tidsramme: 
Arbeidsgruppen etableres 2. kvartal. Frist for arbeidet: 1. oktober 2016. 

 
Ingrid B. Tenfjord – KA (leder) 
Marit Halvorsen Hougsnæs - KA 
Randi M. Letmolie - KA 
Arne Lerheim – rådsmedlem Sula menighetsråd/leder KAs kontrollutvalg 
Bjørn Olaf Storhaug - Møre BDR 
Sissel Vartdal - KR 
 
Arne Løseth – Fagforbundet 

Til:  Kopi:  
Fra: Arbeidsgiveravdelingen Dato: 23. oktober 2015 
Re:  
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Ole Jacob Støle - Presteforeningen 
Liv Håkonsen – Delta 
Leiv Sigmund Hope - Diakonforbundet 
Veronika Klimplova - Samfunnsviterne 
Harald Skarsaune - KUFO 
 
Sekretær Marianne T. Brekke - KA 

 

Arbeidsgruppe 2: Fremtidig lønnssystem 
 
Mandat   
Personell som i dag er tilsatt i staten følger det statlige lønnsregulativ/lønnssystem.  
KAs lønnssystem vil måtte gjennomgås med sikte på nødvendige og ønskelige tilpasninger.  
 
Arbeidsgruppen skal identifisere utfordringer og peke på ulike modeller for hvordan et 
fremtidige kirkelig lønnssystem vil kunne utformes. 
 
Arbeidsgruppen skal skaffe seg oversikt over lønnsmassen og lønnsdata også for 
arbeidstakere fra det statlige lønnssystemet, blant annet gjennomsnittslønn og lønnsutvikling 
de siste 3 år og fremstille dette sammen med tilsvarende data for KA-sektoren. Man skal også 
innhente opplysninger om ev. omfang av individuelle rettigheter som kan tenkes å ha 
innvirkning på fremtidige lønnsforhandlinger. 
 
Arbeidsgruppen skal videre gjennomtenke og identifisere eventuelle behov for tilpasninger av 
systemet for innrapportering og utarbeidelse av det tekniske beregningsgrunnlag for 
fremtidige lønnsforhandlinger. 
 
Sammensetning og tidsramme: 
Arbeidsgruppen etableres 2. kvartal.  Frist for arbeidet: 1. april 2016 

 
Ingrid Tenfjord KA   (leder) 
Mona C. Sjødal - KA 
Randi Letmolie - KA 
KA/kirkeverge – ikke avklart 
Sissel Vartdal – KR 
Gunvor Taule Mjanger – Bjørgvin BDR 
  
 
Arvid Tønnesen - Fagforbundet 
Gisle Salem - Delta 
Trond Dahlen – MFO 
Ole Jacob Støle - Presteforeningen 
Iuliana Pedersen – Naturviterne 
Tore Morten Viland - Utdanningsforbundet  
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Sekretær Marianne T. Brekke - KA  
 

Arbeidsgruppe 3: Etter- og videreutdanningsordninger/OU   
 
Mandat 
Det er viktig å sikre både virksomhetens og den enkelte tilsattes utviklingsmulighet i forhold 
til nødvendig og utviklende kompetanse.  KAs avtaleverk inneholder enkelte bestemmelser 
som omhandler disse forhold.  Statens avtaleverk har også bestemmelser som i noen grad går 
ut over det som gjelder på KA-området.  At ordningene oppleves ulike per i dag, henger også 
sammen med at de ressursmessige rammer som er til rådighet for etter- og 
videreutdanningsformål varierer mellom de ulike virksomhetene. 
 
Arbeidsgruppen skal identifisere utfordringer og peke på mulige løsningsforslag til fremtidig 
tariffregulering av EVU-ordninger på kirkelig sektor. 
 
Arbeidsgruppen skal også gjennomgå behovet for ev. tilpasninger i gjeldende ordninger for 
OU-trekk. 
 
Sammensetning og tidsramme: 
 
Arbeidsgruppen etableres 2. kvartal. Frist for arbeidet: 1. april 2016.   
 

Sammensetning: 
 
Marit Halvorsen Hougsnæs – KA (leder) 
Marianne Liaklev - KA  
Svein Inge Thorstvedt – Stavanger kirkelige fellesråd 
Christofer Solbakken - Bispemøtet 
Paul Erik Wirgenes – KR 
Bjarne Nordhagen – Agder og Telemark BDR 
 
Anders Hovind - MFO 
Geir Møller - Delta 
Marit Bunkholt - Presteforeningen 
Arne Løseth – Fagforbundet 
Harald Skarsaune – KUFO 
Leiv Sigmund Hope – Diakonforbundet 
 
 
Sekretær: Helene Horsfjord - KA 
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