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KAs formål

KA er en arbeidsgiverorganisasjon 
for virksomheter med kirkelig forankring. 

KA har som formål å ivareta medlemmenes felles 
interesser, styrke deres kompetanse og yte dem 

tjenester til støtte for deres virksomhet.

KA skal sørge for et bærekraftig 
og rekrutterende avtale- og tariff system 

og profesjonell og raskt tilgjengelig bistand 
innen arbeidsrett, personalforvaltning 

og lederrekruttering.
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På vei mot framtiden!

Den norske kirke er i endring. Det har vi 
lest og hørt om i lang tid, så lenge at noen 
kanskje blir lei alt snakk om omorganiseringer, 
endringer og reformer. Og det er viktig å ta på 
alvor den reform- og høringstrettheten mange 
har satt ord på den siste tiden. Det er grenser 
for hvor mye endringer og hvor mange hørings-
uttalelser menighetsråd, fellesråd og ansatte 
kan behandle forsvarlig på relativt kort tid. 
Derfor er det viktig at endringsprosessene ikke 
tar for lang tid slik at entusiasme og endrings-
vilje blir erstattet av resignasjon og oppgitthet. 
Det er grunn til ettertanke når fl ere opplever 
at det går mer tid til å drøfte kirkens indre 
organisering enn til utadrettet kirkelig 
virksomhet. Samtidig er det heldigvis slik at 
de fl este menigheter fortsatt driver et godt 
kirkelig arbeid til tross for krevende politiske 
prosesser i nasjonalkirkelige organer.

Men det er samtidig et faktum at store 
endringsprosesser er igang, noen iverksatt 
utenfra og andre initiert fra kirkens egne 
organer. Dette er prosesser som vil få 
betydning både for den lokale menighet, for 
Den norske kirke som et hele – og for KA som 
organisasjon, og i starten av en årsmelding for 
KA er det naturlig å begynne med oss selv.

KA i møte med nye utfordringer
KA er en medlemsorganisasjon som får sitt 
mandat fra sine medlemmer. Da er det viktig 
med et godt organisasjonsdemokrati som 

sikrer medlemmene nødvendig innfl ytelse 
i organisasjonen, ikke minst i forhold til 
strategiske valg og beslutninger. Sett fra 
styrets side, har dagens Landsråd med tre 
representanter fra hvert bispedømme, vært 
sårbart. Flere landsrådsdelegater har etterlyst 
nærmere kontakt med organisasjonen mellom 
landsrådsmøtene, og noen store medlemmer 
har påpekt at de har relativt liten innfl ytelse 
i organisasjonen. Alt dette forsøker vi nå å 
gjøre noe med ved å utvide landsrådet, skape 
regionale møteplasser mellom landsråds-
delegatene og medlemmene, og åpne for ekstra 
representasjon for store medlemmer.

Parallelt med dette, har styret også drøftet 
konsekvensene av at Kirkemøtet etter all 
sannsynlighet blir medlem av KA i 2017. 
Dette må få konsekvenser for sammen-
setningen av landsrådet, og styret foreslår at 
Kirkemøtet selv utnevner det antall delegater 
som samsvarer med antall årsverk Kirkemøtet 
organiserer. Det er også naturlig at Kirkemøtet 
får  innfl ytelse i KAs øvrige organer. Samtidig 
vil det være en utfordring for KA å favne en så 
stor medlemsmasse med til dels motstridende 
interesser. Hvordan dette skal løses, må det 
nye landsrådet i 2017 drøfte nokså inngående, 
men det er viktig at en går inn i disse problem-
stillingene på en åpen og tydelig måte.

Kirkens samfunnsoppdrag
Stortinget skal denne våren behandle det mange 

Eigil Morvik
Styreleder KA
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kaller et endelig skille mellom stat og kirke 
hvor den nasjonale kirke bli eget rettssubjekt 
som kan overta arbeidsgiveransvaret for 
kirkelige medarbeidere som i dag har staten 
som arbeidsgiver. Dette skillet er en naturlig 
følge av kirkelige reformprosesser de siste 
tiårene, men det er viktig å fastholde Den 
norske kirkes egenart og sentrale posisjon 
i det norske samfunn også etter 2017. Dette 
er tydelig uttrykt i grunnloven § 16 hvor lov-
giver understreker viktigheten av at Den 
norske kirke forblir en folkekirke som under-
støttes som nettopp det. Det er viktig for 
staten å beholde og styrke Den norske kirke, 
med sin historie og sine verdier, som en viktig 
samfunnsaktør.

Utredningen om det livssynsåpne samfunn 
har slått fast at tros- og livsyn ikke bare er en 
privatsak, men også noe som angår samfunnet 
og fellesskapet. Det er viktig for staten å legge 
til rette for at ulike tros- og livssyn får nød-
vendig plass i det off entlige rom og at disse 
får drive sin virksomhet på en god måte. Det 
burde ikke være mindre naturlig med statlig 
fi nansiering av dette feltet som statlig 

fi nansiering av f.eks. idrett eller kultur.

Finansiering og organisering
Og da kommer vil til et tema svært mange 
av KA sine medlemmer er opptatt av, nemlig 
framtidig fi nansiering av Den norske kirke. 
Det er ikke til å komme forbi at politikerne 
gir ulike og uklare signaler om framtidig 
fi nansiering av kirken. De fl este snakker 
fortsatt om en off entlig fi nansiering, men 
omfanget av denne er uklart og forholdet 
mellom stat og kommune er også satt på dags-
orden.

Kirken er en viktig samfunnsaktør, ikke minst i 
de mange lokalsamfunn rundt omkring i landet. 
Båndene mellom kirke og folk kommer tydelig 
til uttrykk i en rekke sammenhenger, både 
når kirker skal bygges, viktige begivenheter 
markeres og når lokalsamfunn opplever store 
gleder og sorger. Kirken har betydning, ikke 
bare for enkeltpersoner, men for fellesskapet. 
Sett i det perspektivet er det tankevekkende 
at noen tar til orde for en ren medlems-
fi nansiering av kirken. En ser da bort fra 
kirkens samfunnsoppdrag.
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25 år 
- med blikket fremover

2015 vil bli husket som året der fl ere 
fl yktninger enn noen gang søkte tilfl ukt 
i Norge. Enda en gang ble det synlig at 
frivilligheten bærer Norge. Mens diskusjonen 
går høyt om grensene mellom stat og marked, 
fyller kirkelige, ideelle og frivillige organisa-
sjoner store rom som ingen av andre kan fylle.

KA fylte 25 år i 2015. Jubileumsseminaret 
inneholdt blant annet foredrag om hva KA har 
vært og debatt om KA i det fremtidige bildet.
Vi markerte også jubileet med ny nettside, logo 
og grafi sk profi l. Den nye nettsiden er utviklet 
for å gi medlemmer bedre service, og bedre 
markedsføring av KA overfor våre omgivelser.

Jubileumsåret har vært preget av store spørsmål 
om Den norske kirkes videre utvikling. Tre 
saker er det grunn til å trekke fram:

For det første har KA brukt mye tid og 
ressurser på å forberede et tydeligere skille 
mellom stat og Den norske kirke fra 2017. 
Reformen innebærer at 1600 statstilsatte i 
kirka får ny arbeidsgiver. Som den valgte råd-
giver for Kirkemøte/Kirkerådet står KA nå 
sentralt i arbeidet med å utvikle arbeidsgiver-
rollen og organisering i det nye nasjonale 
rettssubjektet.

For det andre – og parallelt med denne 
prosessen, har det vært gjennomført en bred 

høring om organisering av Den norske kirke 
i neste fase.

Vi merker reformtretthet blant medlemmene. 
Det er også krevende å skille prosessene fra 
hverandre. Engasjementet har likevel stort 
lokalt.

Kirkerådets oppsummering av hørings-
prosessen viser at det er stort fokus og trykk 
på å videreføre og styrke en lokalt forank-
ret kirke. En økende spenning mellom det 
lokale og det regionale/sentrale kan leses ut av 
høringen. Dette krever derfor stor klokskap, 
også av KA, i den videre prosessen fram mot 
en bærekraftig kirkeordning.

Mot slutten av året dukket også spørsmålet om 
fremtidig fi nansiering av Den norske kirke opp 
med fornyet tyngde.

I tillegg ruller kommunereformen videre. 
Sammenslåing av kommuner innebærer at 
også kirkelige fellesråd slås sammen. Den 
norske kirke er preget av store endringer som 
merkes for mange arbeidstakere.

For det tredje har KAs årelange kamp for å få 
statens ansvar for kirkebygg høyere opp på den 
politiske agenda, endelig båret frukter.

Et enstemmig storting fattet like før jul vedtak 

Frank Grimstad
Adm.dir.
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om å be regjeringen utarbeide en «forsterket 
strategi for hvordan steinkirker fra middel-
alderen, fredede etterreformatoriske kirker og 
særlig viktige kirker fra etter 1650, kan sikres 
et forsvarlig vedlikeholdsnivå.» KA vil følge 
dette videre opp.

Det er også arbeidet videre med KAs demo-
kratiske strukturer, og endringer settes ut i live 
i 2016 og 2017.

Et livskraftig organisasjonsliv mellom stat og 
marked krever også bærekraftige pensjons-
ordninger. KA har i arbeidsåret arbeidet videre 
med dette frem mot tariff oppgjøret i 2016.

Det er gledelig som direktør å konstatere at 
KA fortsatt tiltrekker seg dyktige og kompe-
tente medarbeidere. Dette er helt avgjørende 
for å lykkes i de kommende år.
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KA vil arbeide for å være en samlende organisasjon for 
både nasjonale og lokale kirkelige organer, kirkelige 
virksomheter og organisasjoner.

I målformuleringen ligger et ønske om 
utvidelse av medlemmer i KA i to retnin-
ger: Det nasjonale rettssubjekt i Den norske 
kirke og andre virksomheter/organisasjoner.

KA inngikk i 2014 en samarbeidsavtale 
med Kirkerådet knyttet opp mot «Virk-
somhetsoverdragelsen» av virksomhet og 
arbeidsgiveransvar fra stat til kirke i 2017. 
Samarbeidsavtalen er samtidig en inten-
sjonsavtale om innmelding av det nasjon-
ale rettssubjekt i KA fra det tidspunkt det 
foreligger rettssubjektivitet for dette retts-
subjekt. Saken vil bli behandlet på 
Kirkemøtet i 2016, og etter fremdrifts-
planen kan medlemskapet tre i kraft fra 1. 
januar 2017.

I 2015 har KA hatt regelmessige møter 
med «Arbeidsgiverutvalget» (Kirkerådets 
arbeidsutvalg) for å forberede denne 

virksomhetsoverdragelsen. KA har bidratt 
med råd og veiledning skriftlig og muntlig. 
KA har opplevd dette arbeidet konstruktivt 
og målrettet, og vi tror det er lagt et godt 
grunnlag for at Kirkemøtet gjør vedtak om 
at KA blir arbeidsgiverorganisasjon for alle 
kirkelige organer fra 2017.

KA blir jevnlig kontaktet av ulike typer 
kirkelige virksomheter som viser 
interesse for medlemskap. I 2015 er alle 
innmeldelsene likevel rådsorganer i Den 
norske kirke. KA har styrket sitt arbeid 
overfor eksisterende organisasjonsmed-
lemmer ved kontaktmøter, lobbyarbeid 
overfor Stortinget mv. På bakgrunn av en 
intern utredning så har styret i 2015 drøftet 
utfordringer og alternativer med hensyn til 
pensjonsordning for KAs organisasjons-
medlemmer.



8 Årsmelding 2015

S
T

R
A

T
E

G
IM

Å
L

2 og 3 KA vil arbeide for bærekraftig og rekrutterende 
tariff - og avtaleverk som underbygger Den norske 
kirkes landsdekkende ansvar og oppgaver, og for 
organisasjonsmedlemmer som underbygger deres 
formål og er tilpasset deres rammebetingelser.

• Gode relasjoner og samarbeid med 
fagforeningene

• Nytt lønnssystem iverksatt

• Omfattende arbeid i forkant av 
virksomhetsoverdragelsen fra stat til kirke

• Videre jobbing med tilpasning for 
organisasjonene

Pr. 31. desember 2015 er det til sammen 22 
arbeidstakerorganisasjoner som er parter i 
Hovedtariff avtalen (HTA), Hovedavtalen (HA) 
og særavtalene på kirkelig sektor. Det er 
et godt samarbeidsklima mellom KA og 
organisasjonene sentralt, både under forhand-
linger, partssammensatte utvalg, fellesarrange-
menter, tvistesaker og ved ulike utfordringer 
og spørsmål som dukker opp igjennom året. 
Uenigheter håndteres i de fl este tilfeller av 
begge parter på en god og saklig måte. KA 
mener at gode relasjoner til de øvrige sentrale 
parter i avtaleverket er viktig, og som også kan 
gi ringvirkninger til det lokale samarbeidet 
mellom arbeidsgiver og organisasjonene, samt 
de tillitsvalgte/arbeidstakerne.

Mellomoppgjøret 2015 innebar en totalramme 
på 3,2 % i årslønnsvekst. Alle lønnstillegg, 
med unntak av en justering i lønnssatsen 
for arbeidstakere på pensjonistvilkår, var 
allerede avtalt ved hovedoppgjøret i 2014. Pr. 
01.05.2015 ble dessuten iverksatt et delvis nytt 
lønnssystem, også det avtalt i 2014. Det nye 
lønnssystemet innebærer at når en arbeids-
taker passerer et nytt ansiennitetstrinn, så vil 
han/hun være sikret et visst kronebeløp i påslag 
uavhengig av gammel lønn. Før endringen 
bestod ansiennitetsendringer i at man fi kk 
garanti om en ny minstelønn, men dersom man 
allerede lå nærmere eller over denne, fi kk man 

tilsvarende mindre eller ingen lønnsøkning.

Flere partssammensatte utvalg har jobbet 
gjennom 2015. Dette gjelder blant annet en 
gruppe om kompensasjon for bruk av egen 
bil i tjenesten, som ferdigstilte sin rapport i 
desember. Flere andre grupper jobber videre 
frem mot forhandlingene om Hovedtariff -
avtale og særavtaler i 2016.

Kostnadene til lønn og pensjon er betydelige 
for mange av KAs medlemmer. Det er 
varierende i hvilken grad bevilgningen fra 
kommune og stat/bispedømme dekker opp 
rammene ved lønnsoppgjørene, og særlig da 
økte reguleringspremier på pensjoner. Enkelte 
av de større fellesrådene har også meldt om 
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økende utfordringer på dette punkt, særlig 
knyttet til drift av barnehager mv. Bergen 
kirkelige fellesråd (BKF) har vært gjennom 
en stor omorganiseringsprosess som har ført 
til at deler av virksomheten fra 1.1.2016 er 
skilt ut fra fellesrådet. Flere hundre tilsatte er 
overdratt fra BKF til den nye virksomheten 
(Akasia), som for øvrig har meldt seg inn i en 
annen arbeidsgiverorganisasjon.

KA har de siste årene mottatt stadig fl ere 
henvendelser fra medlemmer som vurderer 
nedbemanning og omorganisering på grunn 
av kutt i overføring fra kommunene kombinert 
med økte kostnader. Personalkostnader utgjør 
en meget stor andel av budsjettene for mange. 
Dette er forhold som vil kreve økt oppmerk-
somhet for KA som interesseorganisasjon i 
tiden framover.

Det ble i 2014 inngått en intensjonsavtale med 
Kirkerådet om fremtidig medlemskap, samt 
en samarbeidsavtale om bistand fra KA til 
Kirkerådet i arbeidet med den kommende 
virksomhetsoverdragelsen fra stat til kirke. I 
2015 har det gått med mye tid og ressurser 
til å følge opp denne. KA har møtt fast i 
AGU (Kirkerådets arbeidsgiverutvalg) og gitt 
råd direkte til politikerne her. Videre har det 
vært omfattende kontakt og oppfølging mot 
Kirkerådets sekretariat samt departementet i 
arbeidet.

Utover dette er ble det i 2015 opprettet og 
igangsatt et tariff orberedende arbeid bestående 
av tre arbeidsgrupper ledet av KA. Alle disse 
er sammensatt av tolv personer hver pluss 
sekretær – seks fra arbeidsgiversiden og seks fra 
arbeidstakersiden. Målet for arbeidsgruppene 
er å legge til rette for en forberedende samtale 
og kartlegging av aktuelle utfordringer 
virksomhetsoverdragelsen av statlige arbeids-
takere medfører, med sikte på ordinære 
forhandlinger på et senere tidspunkt. Tonen 
i gruppene er god, og KA håper at arbeidet i 
gruppene vil lette de fremtidige forhandlingene 
ved å ha funnet frem til de mest aktuelle likheter 
og forskjeller i avtalene i forkant, og om mulig 
ha identifi sert potensielle løsningsalternativer. 
Arbeidet skal ferdigstilles våren 2016.

Tariff avtalene i KA er basert mye på et off entlig/
kommunalt system, som ikke alltid passer 
like godt for medlemmer utenfor Den norske 
kirke. Når det gjelder ytterligere tilpassing for 
organisasjoner som medlemmer i tariff systemet, 
har det i 2015 vært videreført det forarbeidet 
som ble startet i 2014. Det har vært kontakt 
med organisasjonene som i dag er medlemmer 
for å avklare deres behov nærmere. En intern 
gruppe har også utredet mulige alternativer til 
pensjonsordning for disse. Arbeidet fortsetter, 
med tanke på endringer for gruppen ved 
Hovedtariff oppgjøret 2016.
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4 KA vil arbeide for utviklende og omstillingsdyktige 
kirkelig virksomheter med kompetente medarbeidere, 
godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

• Fokus på lederavtaler og lederlønn
• Omstilling i stat og kommune øker press 

mot kirkeledere
• Arbeidsgivers aktivitetsplikt i møte med 

diskriminering
• Fagdag om arbeidsmiljø og nytt HMS-

kurs

Folkevalgtopplæring
Kompetente og styringsdyktige råd er av stor 
betydning for kirken på lokalt plan. De kirkelige 
fellesråd er gitt et bredt ansvar i kirke-
ordningen. KA har i alle år hatt fokus på 
dyktiggjøring av de folkevalgte.

Et eget kurs for rådsledere ble utviklet og 
gjennomført vinteren 2015. Kurset fokuserte 
særlig på relasjonen mellom råd og øverste 
daglige leder/kirkeverge. KA anbefaler bruk 
av lederavtaler samt årlige ledersamtaler for å 
avklare forventninger og sikre godt lederskap 
i virksomhetene.  Tematikken rundt lederlønn 
og lederlønnsfastsettelse er belyst i et nytt 
rundskriv (KA-Rundskriv 2/15) som ble 
gjennomgått på vårens arbeidsgiverkonferanser. 
Det har i 2015 også vært gitt rådgivning til 
folkevalgte knyttet til kommunereformen.

Kirkevalget i 2105 ga høyere valgdeltakelse 
enn ved tidligere kirkevalg i Den norske kirke.   
Tusenvis av kirkemedlemmer ble vist tillit 
gjennom valget og er høsten 2015 på vei inn 
i viktige kirkelige styringsroller både lokalt, 
regionalt og nasjonalt.  KA har ved tidligere 
kirkevalg gjennomført en nasjonal opplærings-
runde av nyvalgte medlemmer av kirkelige 
fellesråd. En lignende runde er planlagt 
gjennomført på nyåret 2016 (ca. 70 kurs). 
Nyutviklet materiell er utarbeidet høsten 2015 
og det er etablert samarbeid med bispedømme-
rådene om gjennomføringen.

KA har i 2015 bistått Kirkerådets valgte 
ledelse med en rekke spørsmål knyttet til den 
pågående løsrivelsesprosess fra staten.

Lederrekruttering og lederopplæring
Daglig leder/kirkevergestillingene er nøkkel-
roller i enhver virksomhet. Årlig er et titalls av 
KAs medlemmer i en situasjon der det skal 
rekrutteres ny daglig leder. KA har i 2015 
bistått fellesrådene i rekrutteringsprosessen 
fl ere steder.

KA inviterer alle nytilsatte daglige ledere til 
årlige 6-dagers innføringskurs. Kurset er delt i 
2 moduler, en om våren og en høsten. Kursene 
er vanligvis fulltegnet, noe som også var tilfelle 
i 2015. Det er også gjennomført et 3-dagers 
kurs i endringsledelse for alle proster og kirke-
verger i Møre bispedømme.

KAs ettårige lederutviklingsprogram ble startet 
opp igjen høsten 2015 med 21 deltakere, og er 
et viktig utviklingstilbud for kirkeverger og 
daglige ledere. Den første samlingen ble 
avholdt på El Campanario, Spania, og den 
andre samlingen på Granavolden. De fl este 
av deltakerne satser på å avlegge eksamen 
som en del av Master i verdibasert ledelse ved 
Diakonhjemmets høgskole, 20 studiepoeng, 
våren 2016. Siste ukes samling avholdes i april 
2016.

Arbeidsmiljø, stabsutvikling og HMS/
beredskapsarbeid
Fellestiltak som kan bidra til forbedringer 
av det kirkelige arbeidsmiljø, har vært en 
prioritert oppgave i 2015. Nytt av året er at KA 
har gitt tilbud om dagskurs i HMS for øverste 
leder av virksomheten. Øverste leder av enhver 
virksomhet, er i arbeidsmiljøloven pålagt å 
gjennomgå slik opplæring (aml § 3-5) – en 
plikt som ikke kan delegeres til andre.



11Årsmelding 2015

KAs stabsutviklingskurs/opplegg er fortsatt 
populære. Det har vært gjennomført stabs-
utviklingskurs i over 15 menigheter 2015. 
Dette har vært både kurs på enkeltdager og 
todagers kurs. Noen kurs har vært for enkelte 
menigheter, mens andre kurs har vært for fl ere 
menigheter sammen. Til sammen har 240 
kirkelige medarbeidere vært gjennom opplegget 
som har som formål å bidra til engasjement og 
forbedret samhandling i stabene.

En egen nasjonal fagdag om arbeidsmiljø 
ble også initiert og gjennomført høsten 2015 
med omstilling og ledelse/destruktiv ledelse 
som hovedtemaer. Oppslutningen (om lag 60 
deltakere) bekrefter behovet for faglige nett-
verk og møteplasser som kan øke kompetansen 
og stimulere til erfaringsutveksling innenfor 
arbeidsmiljørelatert tematikk i kirkelige 
virksomheter. Både HMS-kurs og nasjonal 
fagdag vil bli arrangert også i 2016. KAs 
medlemmer har også begynt å ta i bruk KAs 
forslag til mal for gjennomføring av lokale 
arbeidsmiljøkartlegginger som ble lansert i 
2014.

Kirkevalget 2015 medførte økt oppmerksomhet 
omkring homofi le og lesbiskes situasjon i Den 
norske kirke. KA utarbeidet et utdypende 
skriv om det ansvar som påhviler den enkelte 
kirkelige arbeidsgiver (aktivitetsplikt) når det 
gjelder å forebygge diskriminering på kirkelige 
arbeidsplasser. Bispemøtet har invitert KA inn 
i en arbeidsgruppe for å jobbe videre med disse 
spørsmålene. Arbeidsgruppen skal starte opp 
på nyåret 2016.

KA har fått økonomisk støtte fra 
departementet til å videreføre et arbeid for 
å styrke den lokalkirkelige kriseberedskap. 
Det ble i 2014 utarbeidet et forprosjekt som 
identifi serte innsatsområder og på bakgrunn av 

dette ble det utarbeidet en søknad om midler 
til gjennomføring. En egen prosjektgruppe er 
nedsatt for å følge opp arbeidet.

Rådgivning og tvisteløsning innenfor 
arbeidsrett og personal
En sentral del av KAs direkte kontakt 
med medlemmene består av rådgivning og 
veiledning innenfor områdene arbeidsrett og 
personal. Det legges vekt på at rådgivningen 
skal være lett tilgjengelig på telefon, e-post 
eller ved personlig møte. KA har en faglig 
sammensatt stab som jobber på feltet, med både 
betydelig arbeidsrettslig erfaring og kjennskap 
til arbeidshverdagen i menigheter og kirkelige 
sekretariat.

Det er mange som henvender seg om denne 
typen spørsmål, fra løpende besvarelse av 
enkeltspørsmål til tunge saker med konfl ikt 
eller oppsigelse. I en del saker viser det seg 
nødvendig for rådgiverne å reise ut til 
medlemmet og delta i aktiv oppfølging. En 
del saker angår rydding i rollene både mellom 
rådsmedlemmer og ansatte, og mellom 
kirkeverge/daglig leder og ansatte, eventuelt 
også presten og de øvrige i staben. Det 
eksisterer fortsatt store behov for avklaring av 
roller som følge av den komplekse kirkelige 
organisering. Ulike typer endringsprosesser 
øker dette behovet. Det gjenspeiles også i 
behovet for rådgivning at mange fellesråd har 
en presset økonomi som medfører etterspørsel 
av bistand i forbindelse med nedbemanning.

KA mottar også henvendelser fra bispedømme-
kontorene om ulike former for bistand. Dette 
gjelder i hovedsak situasjoner der det er 
gnisninger eller konfl ikter mellom prest og 
fellesrådstilsatte på samme arbeidsplass og 
begge arbeidsgivere har medansvar for å fi nne 
løsninger. 
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KAs medlemmer kan få bistand fra advokat/
advokatfullmektig i eventuelle rettslige tviste-
saker. I de tilfeller det ikke er kapasitet i KA, 
kan medlemmene få hjelp av advokatfi rmaet 
Hjort. Både KAs og Hjorts advokater hadde 
oppdrag i 2015 som enten gikk til hoved-
forhandling eller ble løst ved rettsmekling eller 
annet forlik etter stevning.

Det er i 2015 lagt ned betydelig arbeid i et 
utviklingsarbeid knyttet til planene om 
etablering av et felles intranett for Den 
norske kirke. Digital arbeidsstøtte innen 
personal, HMS og lønn mv har vært et 
viktig mål. Høsten 2015 gikk KAs 

arbeidsgiveravdeling i gang med å kvalitetssikre 
og tilpasse digitale håndbøker fra ekstern 
leverandør (Infotjenester) innen ledelse, 
personal og HMS.  Håndbøkene foreligger 
ved årsskiftet med KAs tariff avtaler og en del 
andre kirkelige forhold integrert, tilgjengelige 
for fellesrådene gjennom Den norske kirkes 
nye intranett. KA arbeider samtidig for å opp-
datere og kvalitetssikre egne nettsider innenfor 
arbeidsliv, tariff  og personal.  Det gjenstår enda 
noen avklaringer i forholdet mellom KAs nett-
sider og intranettet i Den norske kirke.

BILDE
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Etterutdanning, arbeidsveiledning 
og OU-arbeid
OU-styret representerer en viktig felles arena 
for utvikling og forankring av opplæringstiltak 
på KA-sektoren. Sekretariatsfunksjonen for 
styret er ivaretatt av KAs arbeidsgiveravdeling. 
OU-styret disponerer midler som trekkes 
gjennom et tariff avtalt kronetrekk til 
kompetanseutviklingsformål.  OU-styret har 
i 2015 hatt en samlet pott på ca 3,76 mill til 
disposisjon. Hovedtyngden av OU-midlene 
er i 2015 fordelt til stipendordninger, drift av 
Kirketjenerskolen/nyutvikling av gravplas-
skolen og til to fagutvalg. Fagutvalg for diakoni 
har i 2015 etablert seg og initiert tiltak som vil 
bli gjennomført i 2016.

Stipendordningene er hovedsakelig reise-
stipend (individuelle og stabsturer) samt et 
enkeltstipend for deltakelse i det økumeniske 
Ledsagerprogrammet i Palestina. Det forvaltes 
også et eget barnehagestipend for barnehager 
som arbeider med reduksjon i sykefravær.

Med økonomisk støtte fra OU-styret ble 
det gjennomført fl ere todagerskurs i med-
bestemmelse. Kursene hadde krav om deltakelse 
fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden fra 
hvert fellesrådet. Medbestemmelseskursene 
ble utviklet av en partssammensatt gruppe 
med representanter fra KA og fagforeningene. 
Opprinnelig var det satt opp fi re kurs. Av disse 
måtte dessverre to avlyses på grunn av dårlig 

påmelding. Det ble satt opp ett ekstra kurs, slik 
at totalt tre kurs ble arrangert. Deltakerne som 
var tilstede ga svært god tilbakemelding på 
kursene. Vi antar at den dårlige oppslutningen 
blant annet har sammenheng med nærhet i tid 
til blant annet kirkevalget og landskonferansen 
for kirkeverger.

Den nasjonale forvaltningsordningen for 
kompetanseutviklingsmidler for kateketer og 
undervisningsansatte er videreført i 2015. Det 
store antall tilsatte innenfor trosopplærings-
reformen omfattes ikke av denne ordningen.    
Kirkerådet har foreløpig valgt å videreføre 
ordningen i tråd med avtalen inngått mellom 
departementet, KA og Kateketforeningen (nå 
Kirkens undervisningsforbund) i 2001. KAs 
tidligere initiativ i forhold til å få på plass et 
mer helhetlig system, har ligget på vent i 2015.

KA har i 2015 relansert Stadig bedre – en 
metodikk for kvalitetsutvikling og evaluering i 
ny nettversjon og det er gjennomført fl ere kurs 
om tematikken. Metodikken får mye positiv 
oppmerksomhet.

KA har i 2015 medvirket til å reetablere fa-
gråd for arbeidsveiledning i Den norske kirke i 
samarbeid med Bispemøtet. Nye retningslinjer 
for arbeidsveiledning er omtalt i eget rundskriv 
og arbeidet med etableringen av ny veileder-
utdanning er påbegynt. Utdanningen vil etter 
planene starte opp i 2016. 
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5
KA vil arbeide for en demokratisk og lokalt forankret 
kirkeordning med solide administrasjoner som ivaretar 
soknenes samlede forvaltningsoppgaver, og som balanseres 
mot myndighet og ansvar mellom soknenes organer og 
Den norske kirke sentralt.

• Høring om framtidig kirkeordning.

• Kirkelig konsekvenser av 
kommunereformen.

Endringene i grunnloven i 2012 om forholdet 
mellom Den norske kirke og staten har 
medført fl ere endringer i kirkeordningen. 
Kirkemøtevedtaket i 2013 om at Den norske 
kirke bør bli et selvstendig rettssubjekt som er 
tydeligere skilt fra staten har igangsatt arbeidet 
med ytterligere reformer. Regjeringen la fram 
høringsnotatet «Staten og Den norske kirke 
– et tydelig skille» høsten 2014, regjeringens 
forslag til endringer i kirkeloven ble behandlet 
på Kirkemøtet i mars 2015. KA har støttet 
hovedforslagene i Regjeringens forslag, men 
har pekt på behovet for tydeligere økonomisk 
forpliktelser fra staten og nye samhandlings-
former mellom stat og kirke ved økt kirkelig 
selvstendighet. KA har også vektlagt behovet 
for å bekrefte soknets stilling og relative selv-
stendighet i forhold til regionale og sentrale 
kirkelige organer ved etableringen av Den 
norske kirke som et selvstendig rettssubjekt.

Kirkerådet gjennomførte våren 2015 en høring 
om veivalg for framtidig kirkeordning etter 
2020. På fl ere arenaer bidro KA til debatt og 
lokalkirkelig involvering i de spørsmålene 
som ble reist i høringen. Både KAs landsråd 
og styre avga uttalelse i saken. Det ble her 
vektlagt behovet for å videreutvikle ansvar 
og myndighet til de lokalkirkelige styrings-
organene, samtidig som ordningen med 
kommunal fi nansiering av den lokale kirke bør 
videreføres. Både styret og landsrådet i KA 
understrekte behovet for et felles arbeidsgiver-
ansvar i kirken hvor de som arbeider på samme 
nivå også har samme arbeidsgiver. Resulta-
tet av høringen viste at det i stor grad var 
oppslutning om KAs hovedsynspunkter på 

framtidig kirkeordning blant fl ertallet av 
menighetsråd og kirkelig fellesråd.

Et av regjeringens satsinger har vært en stor 
reform av dagens kommunestruktur. Den 
norske kirkes organisering og fi nansiering 
er nært knyttet til kommunestrukturen, og 
en omfattende kommunereform med mange 
kommunesammenslåinger vil innebære stor 
omstilling i Den norske kirke. Behovet for 
kirkelig involvering i kommunereformen er 
blitt løftet fram på konferanser/seminarer 
og gjennom KAs kommunikasjonsarbeid på 
hjemmesider, KAs facebookside mv. KA har 
bl.a. pekt på sammenhengen mellom arbeidet 
med kommunereformen og KAs arbeid for 
en helhetlig, demokratisk og lokalt forankret 
kirkeordning. Som forberedelse til kommune-
reformen har KA utarbeidet veilednings-
materiell for kirkelige fellesråd vedrørende 
sammenslåing av kommuner, og har også vært 
involvert i rådgivning overfor medlemmer på 
dette tema.
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6 KA vil arbeide for økonomiske, administrative og 
juridiske rammebetingelser for KAs medlemmer som 
sikrer ressurser og fokus på kjernevirksomheten.

Fellesløsninger - rettigheter til musikk mv.
KA inngikk i starten av 2015 en rammeavtale 
om musikkfremføring i kirken med TONO, 
som medlemmene kan velge å slutte seg til. 
Rammeavtalen gir rett til fremføring av musikk 
i menighetene i en kommune hvis fellesrådet 
slutter seg til avtalen og betaler et årlig veder-
lag til TONO. Avtalen var et resultat av en 
omfattende forhandlingsrunde, der KA blant 
annet i 2014 gjennomført en undersøkelse 
blant kirkemusikere om off entlig fremføring 
av opphavsrettslig materiale i menighetens 
regi. I tillegg til en fordelaktig pris så slipper 
menighetene mye av den del av rapporterings-
ansvaret for musikkfremføring i kirken som 
ikke knytter seg til gudstjenester.

Off entlig fremføring av fi lm krever klarering 
av rettighetene med rettighetshaver. KA har i 
lengre tid vært i kontakt med de to fi rmaene 
som distribuerer rettighetene til fi lmfrem-
visning i Norge; MPLC og Norwegian fi lms 
AS. Siden hverken MPLC eller Norwegian 
fi lms har rettighetene til musikken på lyd-
sporet til fi lmene fra fi lmselskapene de 
distribuerer lisensen til, så var det avgjørende 
først å etablere avtale med TONO om musikk-
fremføring som inkluderer musikk på fi l. 
Menighetene kan nå inngå avtale med et av 
de to eksisterende fi rma om rett til fi lmvisning 
dersom fellesrådet samtidig har tegnet avtale 
med TONO om musikkfremføring.

KA har vært ansvarlig for rammeavtale med 
Kopinor om kopiering i Den norske kirke 
siden 2001. På bakgrunn av bl.a. Kirkerådets 
rolle som ansvarlig for liturgisk materiale og 
salmebok har vi funnet det mer hensiktsmessig 
at Kirkerådet overtar som avtalepart i denne 
avtalen fra og med 2016. KA har sammen 
med Kirkerådet og Kopinor i 2015 gjennom-
ført en undersøkelse for å vurdere omfanget på 

kopiering av beskyttet materiale i Den norske 
kirke. Dette vil være grunnlaget for forhand-
linger om en ny avtale fra og med 2016. 

Ulykkes- og ansvarsforsikring
KA har siden 1997 inngått avtale om ansvars- og 
ulykkesforsikring på vegne av den norske kirke 
som fellesråd kan velge å slutte seg til. De som 
i utgangspunktet er dekket under disse for-
sikringene er deltagere, frivillige og besøkende 
i Den norske kirkes virksomhet. Staten betaler 
om lag 1/3 av kostnadene til ansvars- og 
ulykkesforsikringen knyttet til deres ansvar for 
prestetjenesten.  KA har i 2015 gjennomført 
en ny anbudsrunde på ansvarsforsikring og 
ulykkesforsikring på vegne av KAs medlem-
mer. Etter gjennomført anbudsrunde, ble Knif 
Trygghet Forsikring valgt til leverandør av 
begge forsikringsordningene. Gjennom denne 
anbudsrunden ble prisen for disse forsikrings-
ordningene betydelig redusert.

Felles IKT-satsing for Den norske kirke
KA og Kirkerådet vedtok i 2011 en felles 
overordnet plan for IKT-satsingen i for Den 
norske kirke. Målet med arbeidet er å sikre 
brukervennlige og eff ektive IKT-tjenester til 
alle ansatte, rådsmedlemmer, frivillige, og å ut-
nytte IKT-bedre i kontakt med publikum og 
medlemmene. 

I årene 2014 og 2015 har Den norske kirke fått 
bevilget ca 20 millioner over statsbudsjettet til 
IKT-formål. Sammen med lån fra OVF har 
dette gjort det mulig å investere i nye felles-
løsninger på følgende områder; Hjemmesider, 
intranett, arkivløsning med møtefunks-
jonalitet, basisløsninger og drift. Kirkepartner 
er etablert som kirkens interne IKT-leverandør. 
I løpet av 2015 har ca 60 fellesråd tegnet 
aksjer i Kirkepartner, noe som er forutset-
ningen for kjøp av disse fellesløsningene. 
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Over 100 menigheter har begynt å bruke 
hjemmesidemalen som er utviklet. Kirkepartner 
IKT har ved utgangen av 2015 ca 1500 brukere 
som får alle sine IKT-tjenester levert av selskapet. 
Nye totalkunder i 2015 er fellesrådene i Bodø, 
Trondheim og Orkdal. Ved inngang til 2016 
er det dialog og planer for fl ere av de andre 
store fellesrådene. Gjennom intranettet vil alle 
enheter i Den norske kirke sikres lik informa-
sjon og mulighet for å dele informasjon med 
hverandre, på tvers av enheter.

Andre økonomiske og juridiske ramme-
betingelser
Gjennom rådgivning, kurs og prosjekter har KA 
et løpende arbeid for å styrke medlemmenes 
økonomiske og juridiske rammevilkår. Det 
er gjennomført fl ere kurs med god deltakelse 
innenfor regnskaps- og økonomifaglige tema, 
samt off entlige anskaff elser. 

I likhet med tidligere år har KA i 2015 
tilbydd individuell medlemsrådgivning på 
et bredt spekter innenfor jus og økonomi. 
På det juridiske området er bl.a. avtale- og 
eiendomsforhold områder der medlemmene 
søker bistand. Pensjonsspørsmål og prakti-
sering av regelverket for off entlige anskaff elser 
er gjentakende tema. Mye av rådgivningen på 
økonomiområdet er knyttet til praktisering av 
gjeldende budsjett-/ regnskapsbestemmelser 
og momskompensasjon. Også i 2015 har KA 
bidratt med rådgivning til fl ere fellesråd som 
har kommet i økonomisk uføre på bakgrunn 
av reduserte kommunale bevilgninger, man-
glende økonomistyring eller andre kritiske 
forhold. KA har også i noen grad bidratt med 
økonomifaglig rådgivning overfor Kultur-
departementet og Kirkerådet i prosessen med 
overgang til selvstendig rettssubjekt fra 2017.
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7 KA vil arbeide for en profesjonell og 
langsiktig forvaltning av kirkebyggene.

• Klimaansvar og eff ektive virkemidler.

• Nasjonalt løft for sikring av kirkebygg.

• Målrettet opplæring.

Klimaansvar er viktigere enn noen gang
Klimaendringene var i 2015 et sentralt tema 
på den internasjonale arena, men sto også 
høyt på den nasjonale og kirkelige dagsorden. 
«Klimamelding for Den norske kirke» ble et 
viktig grunnlagsdokument på Kirkemøtet 
2015. KAs kirkebyggavdeling spiller en 
vesentlig rolle i Den norske kirkes klimaarbeid. 
Hele 66% av kirkens klimaavtrykk kommer fra 
bygningsmassen.

Det er nå inngått rammeavtaler med 
leverandør av styringssystemer, såkalte SD 
anlegg. Systemet er implementert hos Kirke-
partner. Anleggene omfatter mange sider ved 
driften av bygningene, men i denne sammen-
heng er det vesentlig at de gjør det mulig å 
få en fullstendig styring på kirkebyggenes og 
andre bygningers forbruk av strøm. Bare de 
rom som er i bruk varmes opp - og bare når de 
skal brukes, noe som gir en betydelig energi-
innsparing. Styringen av inneklima, dvs. av 
både temperatur og fuktighet, gir lavere kli-
maslitasje på interiører og kirkekunst og mer 
stabile forhold for orgler og andre instrumenter. 
Det er stor pågang på henvendelser for nye 
anlegg og ved utgangen av året var det bestilt 
anlegg til 75 kirker.

Nye internasjonale og nasjonale klimakrav 
gjelder også bygging av nye kirkebygg. KA har 
vært pådriver for å tilpasse det internasjonalt 
mest utbredte miljøklassifi seringsverktøyet 
BREEM NOR til norske krav og standarder. 
Det bygges hvert år fl ere nye kirkebygg i Norge. 
Verktøyet brukes i hele planleggingsprosessen, 

fra planlegging til ferdig bygg.

Klimaansvar og økonomi har også vært en 
vesentlig del av prosjektet «plusskirken 
Strand», der den listeførte Strand kirke skal 
tas ut som aktiv sognekirke. Kirken får nå den 
ene takfl aten dekket med solcellepaneler som 
vil gjøre kirken til en plusskirke, dvs. at den 
produserer mer energi enn den forbruker og 
dette overskuddet kan selges og inntektene gå 
til vedlikehold av den gamle bygningen. Dette 
er et pilotprosjekt der testingen av tekniske og 
antikvariske tålegrenser er sentrale.

Klimaendringene har allerede gitt økt vind 
og mer nedbør. Dette er også en utfordring 
for kirkebygg og kirkegårder. KA kartlegger 
nå hva som fi nnes av nettverk og hensikts-
messig informasjon med tanke på å bistå de 
lokale kirkeforvaltningene i tiden fremover.

«Kulturarv i hardt vær» var tema for kirkebygg-
konferansen i Narvik, der KA var medansvarlig. 
«Hardt vær» relaterer seg til så vel de 
økonomiske rammebetingelser som klima-
endringer og slitasje på kirkebyggene. KA 
presenterte bl.a. utfordringer for det 20. 
århundrets betongarkitektur, med Stamsund 
kirke fra 1937 i Vestvågøy i som eksempel.

Kirkebyggforvalterne står overfor mange 
utfordringer både praktisk og økonomisk. 
KA har derfor arbeidet med å styrke 
medlemmenes kompetanse innen byggherre-
rollen og off entlige anskaff elser.

Nasjonalt løft for sikring
De norske kirkebyggene har mange funksjoner. 
De er arenaer for menighetenes liv og virke, de 
er markerte og kjære monumenter i alle lokal-
samfunn og de inneholder nasjonale skatter i 
form av bygninger og inventar. KA har lenge 
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arbeidet for en bedre brann og tyverisikring 
av kirkebyggene, men i 2015 ble det ryddet 
økonomisk vei for et løft for å komme videre i 
dette arbeidet.

Sikringsløftet har fl ere elementer. For å kunne 
arbeide mer målrettet, arbeides det med en 
kartlegging av relevant, eksisterende kunnskap 
og teknologi i kirkebyggsammenheng. I mange 
tilfeller er automatiske slokkesystemer det 
eneste som kan sikre kirkene. Disse er kostbare 
og markedet er uoversiktlig. Kirkebyggene med 
sine interiører og inventar er på mange måter 
forskjellige fra andre bygg av samme størrelse 
og passer ikke inn i de nasjonale standarder 
som leverandørene følger. Kartleggingen vil 
kunne vise hva som kan nyttiggjøres og hvor 
kunnskapshullene ligger. Dette vil igjen kunne 
spisse rådgivning, gi ny forskning og utvikling 
av teknologi og metoder spesialtilpasset kirke-
byggene.

Et sikringsarbeid for landets kirker vil kreve 
prioritering. Noen kirker er mer sårbare enn 
andre. Sårbarhet betyr sannsynlighet for tap av 
verdier. De midler som kanaliseres til NIKU, 
Norsk institutt for kulturminneforskning, 
gjennom KA, brukes nå til å kategorisere 
kirkebygg etter sårbarhet, dvs. av brennbarhet, 
umistelige inventarer og interiører og avstand 
til brannvesen slik at det er mulig å målrette 
innsatsen. I 2015 ble alle listeførte kirker 
bygget etter 1850 gjennomgått og kategorisert.

Sikring handler også om registrering av inventar. 
Kirkemøtet 2015 bestemte at alle kirker skal 
registrere sine inventarer i en sentral database, 
i praksis Kirkebyggdatabasen. Dette for at den 
enkelte menighet skal få en oversikt over hva 
den faktisk har, og for å få en nasjonal oversikt 
over hva som fi nnes av kunst og bruks-
gjenstander i de norske kirkene. Denne over-

sikten er vesentlig når man skal prioritere 
midler og tiltak nasjonalt og lokalt. KA satte i 
gang en kampanje for slik registrering. Videre 
ble det produsert og sendt ut tre publikasjoner 
til alle menigheter: «Kunsttyveri fra kirkebygg», 
«Restaurering av kirkesølv» og «Hvorfor og 
hvordan anskaff e automatiske slokkeanlegg?».

Bedring av kompetanse og rammer 
for de norske kirkebyggene
Det jevne arbeidet med rådgivning og 
kompetanseheving i fellesrådene sto også 
sentralt. Dette dreide seg om kompetanse i 
prosjektadministrasjon, byggherrerollen og 
off entlig anskaff else, vedlikehold av kirke-
interiører, bruk av kirkebyggdatabasen med 
vekt på inventar og vedlikeholdsmodul.

Prosjektet for registrering av de norske middel-
alderkirkeklokker, et samarbeid mellom KA, 
Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen, 
ble sluttført. All informasjonen med teknisk 
informasjon, lydfi ler og fotografi er ligger nå i 
Kirkebyggdatabasen.

Høsten 2015 ble det drevet målrettet lobby-
virksomhet overfor Stortinget. Resultatet 
ble at rentekompenasjonsordningen, som var 
tatt ut av statsbudsjettet kom inn igjen med 
økte rammer for avdelingens arbeid med å 
forbedre forvaltningen av de norske kirkebygg. 
Stortingets Energi- og miljøkomité vedtok 
også enstemmig å be regjeringen utarbeide 
«en forsterket strategi for hvordan steinkirker 
fra middelalderen, fredede etterreformatoriske 
kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650, 
kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå.» 
Dette blir et viktig grunnlag for det videre 
påvirkningsarbeid på dette området og mot 
slutten av året ble det etablert kontakt med KS 
for et samarbeid om videre oppfølging.
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8 KA vil arbeide for å beholde en kirkelig gravferds- 
forvaltning preget av kvalitet og verdighet og 
med legitimitet i hele befolkningen.

Fellesrådene er tillagt ansvaret for den 
off entlige gravferdsforvaltning. På denne måten 
utfører fellesrådene en off entlig oppgave 
overfor alle innbyggere, uavhengig av deres tro 
og livssyn. KA utfører en betydelig løpende 
rådgiving på dette feltet både når det gjelder 
praktiske, juridiske, økonomiske og etiske sider 
ved gravferdsforvaltningen.

I samarbeid med Fagforbundet og Delta 
har KA utviklet et opplæringsprogram for 
gravplasstilsatte som skal gi grunnleggende 
innføring i det praktiske arbeidet som møter 
de tilsatte på gravplassene. I 2015 ble det for 

første gang gjennomført kurs i alle de tre 
modulene i opplæringsprogrammet.

KA har påtatt seg ansvaret for å være system-
eier for IKT-verktøy for gravferdssektoren. I 
2013 ble det igangsatt et arbeid for å utvikle 
en såkalt SOSI-standard for gravplassfeltet, 
dette innebærer bl.a. fastsetting av et grunn-
leggende felles begrepsapparat i forhold til kart 
og forvaltningsverktøy på sektoren. Dette vil gi 
grunnlag for å bruke stedfestede data som kan 
knyttes til eksisterende forvaltningsverktøy. 
SOSI-standarden ble gjort gjeldene av Kultur-
departementet i 2015.
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KA vil arbeide for at KAs organisasjons-
medlemmer har forutsigbare og gode ramme-
betingelser som anerkjenner og styrker frivillig og 
verdibasert virksomhet.

KA er en medlemsorganisasjon for ulike 
typer virksomhet med kirkelig forankring. I 
tillegg til menighetsråd og kirkelig fellesråd er 
også (noen) barnehager, stiftelser og private/
frivillige virksomheter medlemmer. Medlem-
skapet gir bl.a. tilgang til KAs rådgivning 
innenfor juridiske og økonomiske utfordringer. 
I 2015 er det gjennomført 2 kontaktmøter 
med KAs organisasjonsmedlemmer. Her har 
bl.a. pensjonsordning for KAs organisasjons-
medlemmer vært drøftet.

KA er medlem av Frivillighet Norge, og vi 
støtter opp under deres arbeid for at det 
off entlige fører en aktivt støttende frivillighets-
politikk med respekt for frivillighetens 
egenart. Nedbygging av nåværende stat/kirke-
ordningen vil innebære at Den norske kirke i 
større grad vil dele rammevilkårene for frivillig 
sektor for øvrig.

KAs samarbeidsavtale med Private Barne-
hagers landsforbund (PBL) har bidratt til en 
god oppfølging av barnehagemedlemmene 
i KA. PBL arbeider bl.a. med likeverdige 
rammebetingelser for private og off entlige 

barnehager. En særlig utfordring for KAs 
barnehagemedlemmer har vært at de har hatt 
en off entlig pensjonsordning, og denne har 
ofte gitt større kostnader sammenlignet med 
de fl este andre private barnehager. KA har over 
lengre tid arbeidet for at tilskuddssystemet 
skulle kompensere for denne merkostnaden, 
bl.a. når det gjelder dekning av de historiske 
pensjonskostnadene. Dette ble i stor grad 
hensynstatt da Kunnskapsdepartementet 
høsten 2015 fastsatte endringer i tilskudds-
ordningen for private barnehager som åpner 
for større tilskudd til barnehager med særlig 
høye pensjonsutgifter. KA antar at dette vil 
bidra til vesentlig bedre økonomiske ramme-
vilkår for KAs barnehagemedlemmer fra og 
med 2016.

KA bidrar aktivt i KNIF og KNIF Trygghet 
forsikring. Disse virksomhetene er en viktig 
samarbeidsarena for de fl este kristne tros-
samfunn, organisasjoner og stiftelser. En stor 
andel av KAs medlemmer bruker aktivt KNIFs 
ulike tilbud på det merkantile området. KA har 
et medlem i styret i KNIF Innkjøp.
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Kommunikasjon

KA lever av å levere god service til våre 
medlemmer og synliggjøre kvalitet i våre 
tjenester.

Ny grafi sk profi l
KA lanserte i anledning landsrådet i april og 
25- årsjubileet ny logo og grafi sk profi l. Logo-
endringen skal markere fornyelse og samtidig 
vise kontinuitet. Nye maler for trykksaker og 
ulike fl ater er utviklet i tråd med dette for å få 
en mer enhetlig profi l utad og en mer synlig 
merkevare. Ny presentasjonsbrosjyre er 
utarbeidet og blir blant annet distribuert 
sammen med kursmateriell i forbindelse 
med folkevalgtopplæring av nye fellesråds-
medlemmer. 

Ny nettside
Den viktigste fornyelsen på kommunikasjons-
feltet er den nye nettside. Denne ble lansert 
samtidig med ny grafi sk profi l under lands-
rådet.

Nye ka.no er også tilpasset for bruk av 
mobiltelefon og nettbrett. Det er også innført 
egne medlemssider med innlogging. Gjen-
nom dette har man kunnet utvikle sider som 
både profi lerer KA  bedre utad og i større grad 
dekker medlemmenes informasjonsbehov.

Medier
KA deltar i det off entlige ordskiftet på 
relevante saksfelt og har i løpet av året vært 
synlig blant annet i Vårt Land, verdidebatt.no, 
Aftenposten, VG, Dagen, NRK og Dag og Tid. 
Dette har blant annet vært innenfor tema som 
kommunereform, kirkebygg, kirkeøkonomi, 
kirkeordning, livssynspolitikk, gravferd, 
Opplysningsvesenets Fond. Under lands-
konferansen for kirkeverger ble Frank 
Aarebrots foredrag «Den norske kirkes 
historie på 100 minutter» sendt i sin helhet 
på Vårt Lands nettsider. Under kommune-
valgkampen ble det også sendt ut innlegg i 
diverse lokalaviser med oppfordring til engasje-
ment for kirkebygg.

KA arbeider ut fra det utgangspunkt at opp-
merksomhet om kirke, kirkepolitikk, tro og 
livssynsspørsmål er positivt både for kirkelig 
virksomhet og for demokrati og engasjement.

KA har Facebookside og Twitterkonto. 
Interessen for KA på disse arenaene er i 
jevn vekst. Disse brukes først og fremst som 
eksternkommunikasjon for å spre våre bud-
skap, informere om ulike deler av vårt arbeid 
og skape oppmerksomhet om saker på ka.no.

Intranett i Den norske kirke
Sommeren 2014 ble intranettet for Den 
norske kirke åpnet. Dette fi kk navnet Kirke-
bakken og skal være et samhandlingsverk-
tøy for alle enheter i kirken. KA har deltatt i 
utviklingen av Kirkebakken og deltar også i 
utviklingen og driften av dette. Kirkerådet er 
systemeier for intranettet. 
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Årsberetning 2015 
 
KA er en selvstendig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for virksomheter med kirkelig 
forankring. KA har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser og yte dem service i 
deres virksomhet. Virksomheten drives i Kirkens Hus, 7. etg., Rådhusgt. 1-3 i Oslo. 
 
KA hadde 524 medlemmer pr. 31.12.2015. Av disse har 504 overdratt partsansvaret. Denne 
gruppen består av alle kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sokn, 
menighetsråd som har arbeidsgiveransvar, organisasjoner og stiftelser. I tillegg har KA 20 
medlemmer som enten ikke har overdratt partsansvaret eller ikke har arbeidsgiveransvar. 
 
Økonomiske hovedlinjer 
Regnskapet for 2015 viser at de samlede driftsinntekter har vært kr 45 036 494, driftskostnader 
kr 44 610 046 og netto finansposter kr 499 072. Dette gir et samlet overskudd på kr 925 520.  

Overskuddet er tilført egenkapitalen fordelt med kr 857 145 til fri egenkapital og kr 68 375 til 
Norges kirkevergelags bundne fond (NKVL). Ved utgangen av 2015 har KA en egenkapital på kr 
7 930 984, hvorav kr 1 052 245 disponeres av NKVL.  

Av driftsinntektene utgjør medlemskontingenten 39%, bundne tilskudd for å utføre konkrete 
oppgaver 45% og 17% kommer fra salg av tjenester, bøker og kursvirksomhet. Ubenyttede 
tilskuddsmidler i 2015 er oppført i balansen som gjeld pr 31.12.2015. 

Forutsetningene for videre drift av KA er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av 
regnskapet pr 31/12/15. 

 
Organisasjon, personal og miljø 
Det har vært avholdt 6 styremøter i 2015 og det ble behandlet 75 saker i løpet av året. 
Landsråd ble avholdt 28. og 29. april 2015. 
 
Både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet oppfattes som godt. De fysiske 
arbeidsforholdene tilfredsstiller krav til tidsmessig arbeidsmiljø og inneklima. 
KA har elektronisk registrering av sykefravær og godt ergonomisk utstyr. Det har ikke vært 
noen skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2015. Sykefraværet var på 10,1% mot 4,1% i 
2014. Bakgrunnen for at det er så høyt i 2015 er flere langtidssykmeldinger som ikke har sin 
bakgrunn i arbeidssituasjonen.  
 
Ved utgangen av 2015 hadde KA 33 personer ansatt med til sammen 31,4 årsverk. Av de 33 
ansatte var 11 menn og 22 kvinner. Det er ansatt kvinner og menn i alle avdelinger. Ved 
rekruttering har KA forsøkt å se til det faktum at det er en skjevhet i forholdet mellom antall 
kvinner og antall menn ansatt.   
 
KA ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2010 og oppfyller bransjekravene til produksjon, drift og 
arbeidsmiljø. KAs sekretariat følger opp de miljømessige systemer som er i bruk i Kirkens Hus. 
Dette betyr bl.a. kildesortering av papp, papir og restavfall. Virksomheten påvirker ikke det 
ytre miljø. 

Oslo 1. mars 2016 

 

Siri Mari Forsmark   Dag Landmark   Elisabeth Bie 
       nestleder      styremedlem    styremedlem 

 

Helga Kjellaug Hjetland  Tor Einar Ljones  Ole Herman Fisknes 
        styremedlem       styremedlem         styremedlem 

 

Frank Grimstad    Eigil Morvik 
       adm.dir.       styreleder 



23Årsmelding 2015

K
A

 A
rbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksom

heter
R

egnskap   2015

K
A

 A
rbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksom

heter

Firm
anavn:

K
A

 A
rbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksom

heter
O

rg. nr.:971273003 m
va.



24 Årsmelding 2015

K
A

 A
rbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksom

heter    
B

alanseregnskap 2015

N
ote

31.12.2015
31.12.2014

N
ote

31.12.2015
31.12.2014

E
iendeler

E
genkapital og gjeld

A
nleggsm

idler
E

genkapital
Inventar og utstyr

1
1 792 811

     
2 335 845

      
N

K
V

L fond
1 052 245

        
983 870

            
Sum

 varige driftsm
idler

1 792 811
     

2 335 845
      

O
pptjent egenkapital

6 878 739
        

6 021 594
         

Investering i aksjer
7

2 121 935
     

2 132 650
      

Sum
 anleggsm

idler
3 914 746

     
4 468 495

      
Sum

 egenkapital
3

7 930 984
        

7 005 464
         

O
m

løpsm
idler

G
jeld

Lager av varer
35 191

          
100 042

         
K

ortsiktig gjeld
O

ffentlige tilskudd
6

1 752 540
        

1 294 889
         

Fordringer
A

ndre m
idler

6
629 878

           
916 264

            
K

undefordringer
1 509 756

     
1 106 467

      
A

ndre fordringer
1 085 177

     
592 029

         
Leverandørgjeld

2 242 537
        

1 326 591
         

Sum
 fordringer

2
2 594 933

     
1 698 496

      
Skyldig off. avgifter

2 004 580
        

1 443 879
         

A
nnen kortsiktig gjeld

2 417 697
        

2 549 267
         

B
akinnskudd, kontanter og lign.

6 713 873
     

4 390 657
      

Sum
 kortsiktig gjeld

9 047 232
7 530 890

Plasseringskonto
3 719 470

     
3 878 664

      
Sum

 om
løpsm

idler
13 063 467

   
10 067 859

    
Sum

 gjeld
9 047 232

7 530 890

Sum
 eiendeler

16 978 213
   

14 536 354
    

Sum
 egenkapital og gjeld

16 978 216
14 536 354

                     Eigil M
orvik                     Siv M

ari Forsm
ark                         H

elga K
jelland H

jetland                                   D
ag Landm

ark                 
                      styreleder

        nestleder
          styrem

edlem
                       

    styrem
edlem

    

        O
le H

erm
an Fisknes                   Elisabeth B

ie                             Tor Einar Ljønes                                       Frank G
rim

stad
styrem

edlem
styrem

edlem
   styrem

edlem
                       

     adm
.dir.
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R
egnskap

B
udsjett 

R
egnskap

note
2015

2015
2014

D
riftsinntekter

24 777 608
           

23 645 000
        

21 558 532
             

Tilskudd / bundne m
idler

6
20 258 884

           
20 975 000

        
18 735 691

             
Sum

 driftsinntekter
45 036 493

           
44 620 000

        
40 294 223

             

V
arekostnader

3 935 479
             

3 980 000
          

3 174 877
               

Lønnskostnader m
.m

.
4,5

24 520 913
           

26 057 000
        

24 176 526
             

A
vskrivninger

1
1 332 922

             
1 350 000

          
1 205 397

               
A

ndre driftskostnader
5

14 820 731
           

14 233 000
        

13 551 527
             

Sum
 driftskostnader

44 610 045
           

45 620 000
        

42 108 327
             

D
riftsresultat

426 448
                

-1 000 000
         

-1 814 104
             

Finansinntekter
8

521 439
                

430 000
             

485 053
                  

Finansutgifter
-22 367

                 
-30 000

              
-33 115

                  
Å

rets resultat 
925 520

                
-600 000

            
-1 362 166

             

A
vsatt til bundne fond

3
A

vsatt til annen egenkapital
3

925 520
                

-600 000
            

-1 362 166
             

O
verført fra bundne fond

Sum
 overføringer

925 520
                

-600 000
            

-1 362 166
             

K
A

 A
rbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksom

heter
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   R
esultatregnskap pr.avd

O
rdinæ

r 
Produksjon &

K
urs /

N
K

V
L

Prosjekter
T

otal
virksom

het
salg m

ateriell
konferanser

2015

D
riftsinntekter

18 730 563
        

1 078 374
         

2 337 869
       

2 173 738
       

457 066
24 777 610

       
Tilskudd / bundne m

idler
2 105 013

          
10 000

            
18 143 871

20 258 884
       

Sum
 driftsinntekter

20 835 576
        

1 078 374
         

2 347 869
       

2 173 738
       

18 600 937
       

45 036 494
       

V
arekostnader

74 161
               

156 643
            

1 265 092
       

1 630 563
       

809 019
            

3 935 478
         

Lønnskostnader m
.m

.
16 868 050

        
255 269

          
156 205

          
7 241 389

         
24 520 913

       
A

vskrivninger
1 332 922

          
1 332 922

         
A

ndre driftskostnader
3 224 115

          
19 343

              
161 470

          
831 713

          
10 584 092

       
14 820 733

       
Sum

 driftskostnader
21 499 248

        
175 986

            
1 681 831

       
2 618 481

       
18 634 500

       
44 610 046

       

D
riftsresultat

-663 672
            

902 388
            

666 038
          

-444 743
        

-33 563
            

426 448
            

Finansinntekter
481 317

             
6 559

              
33 563

              
521 439

            
Finansutgifter

-22 367
              

-22 367
            

Å
rets resultat(- er underskudd) 

-204 722
            

902 388
            

666 038
          

-438 184
        

-
                   

925 520
            

A
vsatt til bundne fond

-
                     

-
                    

-
                  

-
                   

A
vsatt til annen egenkapital

-857 145
            

-68 375
          

-925 520
          

O
verført fra bundne fond

-
                     

-
                    

-
                  

-
                   

Sum
 overføringer

-857 145
            

-
                    

-
                  

-68 375
          

-
                   

-925 520
          

K
A

 A
rbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksom

heter
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K
A

 A
rbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksom

heter
Å

rsregnskap 2015

R
egnskapsprinsipper

Å
rsregnskapet er satt opp i sam

svar m
ed regnskapsloven og god regnskapsskikk for sm

å foretak.

a)   D
riftsinntekter

Salg av varer inntektføres ved levering. Tjenester inntektsføres når tjenesten er utført. Langvarige kontrakter inntektsføres løpende.

b)   O
m

løpsm
idler/K

ortsiktig gjeld
O

m
løpsm

idler og kortsiktig gjeld om
fatter  poster som

 forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, sam
t poster som

 knytter seg til varekretsløpet
O

m
løpsm

idler vurderes til laveste verdi av anskaffelskost og antatt verdi.

c)  A
nleggsm

idler/L
angsiktig gjeld

A
nleggsm

idler om
fatter eiendeler  bestem

t til varig eie og bruk. A
nleggsm

idler er vurdert til anskaffelseskost.
V

arige driftsm
idler balanseføres og avskrives over driftsm

idlets økonom
iske levetid. V

arige driftsm
idler nedskrives til virkelig  verdi ved

verdifall som
 forventes ikke å væ

re forbigående. N
edskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

d)   V
arer

B
eholdningen består av bøker og veiledningshefter som

 er produsert av K
A

.  V
arene er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi

e)   Fordringer
K

undefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
A

vsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

f)  O
ffentlige overføringer / tilskudd.

K
A

 A
rbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksom

heter har i 2015 fått en del ulike overføringer / tilskudd fra kulturdepartem
entet og K

irkerådet for å ivareta 
næ

rm
ere fastsatte arbeidsoppgaver. D

isse tilskuddene resultatføres i takt m
ed frem

driften i prosjektet. U
benyttede tilskudd blir balanseført som

 gjeld.

g) Pensjonsforpliktelser.  Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. 
Pensjonsprem

ien anses i disse tilfeller som
 pensjonskostnad og  klassifiseres sam

m
en m

ed lønnskostnader.
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K
A

 A
rbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksom

heter 2015
N

ote 1
A

nleggsm
idler

(A
lle tall i 1000)

T
ype anleggsm

iddel
datautstyr

inventar
totalt

A
nskaffelseskost 1.1.

7 535
1 190

8 725
Tilgang

746
47

793
A

vgang
A

nskaffelseskost 31.12.
8 281

1 237
9 518

A
kkum

ulerte avskrivninger 31.12.
-564

-1 161
-1 725

B
okført verdi pr. 31.12.15

7 717
76

7 793
Å

rets avskrivninger
1 252

81
1 333

A
nleggsm

idlene følger en lineæ
r avskrivningsplan på 3 år.

N
ote 2

Fordringer og gjeld
K

A
 har ingen fordringer som

 forfaller senere enn et år etter regnskapsårets slutt.
D

et er heller ingen gjeld som
 forfaller etter 2020. Eiendelene er ikke beheftet m

ed pant.

N
ote 3

Egenkapital
(A

lle tall i 1000)
N

K
V

L-fond
          A

nnen 
Sum

egenkapital
Inngående balanse

984
6 022

7 006
Å

rets resultat
68

857
925

E
genkapital 31.12.15

1 052
6 879

7 931
R

egnskapene for N
K

V
L inkludert 11 regionallag er m

ed i K
A

s regnskap. N
K

V
Ls resultatet i 2015 er fordelt m

ed kr 55 sentralt og overskudd kr 13 i regioanallagene,
til sam

an kr 68 i overskudd.  E.k.31.12.15 er fordelt m
ed kr 559 sentralt og kr 493 på regionallagene

N
ote 4

Lønnskostnader
(A

lle tall i 1000)
L

ønnskostnader
2015

2014

Lønn
18 439

              
17 812

            
A

rbeidsgiveravgift
3 144

                
3 096

              
Pensjonskostnader

2 445
                

2 915
              

A
ndre lønnsrelaterte ytelser

493
                      

356
                    

Sum
24 521

              
24 179

            
G

jennom
snittlig antall ansatte har i løpet av 2015 væ

rt 32 stk i til sam
m

en 30,5 årsverk.
K

A
 kom

m
er inn under regelverket for obligatorisk tjenestepensjon. D

et er tegnet pensjonsforsikring for alle ansatte i K
om

m
unal landspensjonskasse. 

K
A

s andel av K
LPs oppsam

lede egenkapitaltilskudd er kr 735 (alle tall i hele tusen)
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K
A

 K
irkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

N
ote 5    

Y
telser/godtgjørelser til daglig leder, styre og revisor (A

lle tall i 1000) 
Personer

2015
2014

D
aglig leder

1 021
                

992
Styre

203
188

R
evisor, revisjon

85
70

R
evisor, rådgivning

11
3

Sum
1 320

1 253
N

ote 6
T

ilskudd / bundne m
idler

(A
lle tall i 1000)

Prosjekt
M

ottatte m
idler

 M
ottatt           

før 2015
B

enyttet / 
inntektsført

A
vsatt som

 
gjeld

2015
ikke benyttet

2015
 31.12.15

FO
U

- fra K
R

 og fra FA
D

-950
                  

-284
                  

-1 186
                

-48
                

K
om

petansem
illion

-1 200
               

-101
                  

-884
                   

-417
              

K
ateketm

idler
-1 900

               
-194

                  
-1 673

                
-421

              
A

vsetning kirkebygg og gravferd
-10 000

             
-672

                  
-10 755

              
83

                 
A

rbeidsglede/arbeidsm
iljø

-
                    

-44
                    

-44
                     

-
                

B
eredskap

-500
                  

-67
                    

-73
                     

-494
              

D
iv. tiltak

-2 000
               

-1 545
                

-455
              

Sum
 tilskudd

-16 550
             

-1 362
               

-16 160
           

-1 752
           

O
U

-m
idler

-2 717
               

-665
                  

-2 920
                

-462
              

O
rgelkonsulentforeningen

-19
                    

-33
                    

-16
                     

-36
                

Forsikring og forsking
-1 027

               
-184

                  
-1 079

                
-132

              
Sum

 bundne m
idler

-20 313
             

-2 244
               

-20 175
           

-2 382
           

Tilskudd / bundne m
idler inntektsføres i den grad de benyttes i regnskapsåret. U

benyttede m
idler settes som

 gjeld i balansen
R

egnskapsprinsippet m
edfører at alle tilskuddsm

idler bare blir inntektsført èn gang, dvs. i det regnskapsåret de blir benyttet
N

ote 7 A
ksjer

K
N

IF Trygghet Forsikring: D
et er utbetalt kr 306 i utbytte i 2015. K

A
 har i løpet av 2015 solgt 45 aksjer og eier nå 350 aksjer i K

irkepartner as.
A

ksjene er oppført til kostpris.
N

ote 8 Finansinntekter
(A

lle tall i 1000)
2 015

2 014
R

enter av bankinnskudd
194

116
R

enter/gevinster av ulike pengem
arkedsplasseringer (netto)

-36
242

A
ksjeutbytte K

N
IF Trygghet Forsikring

306
A

nnen finansinntekt
34

127
Sum

 finansinntekter
498

485
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Til landsstyret i

Ka Arbeidsgiverorganisasjon For Kirkelige Virksomheter

Medlemmer av
Den norske Revisorforening
Revisor-/foretaksnr.: 962 990 746
Besøksadr.: Fekjan 15 – Nesbru
Postadr.: Postboks 174, N-1378 Nesbru

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Ka Arbeidsgiverorganisasjon For Kirkelige Virksomheter, som viser
et overskudd på kr 925 520. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Ka Arbeidsgiverorganisasjon For Kirkelige Virksomheter per 31.
desember 2015 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.



31Årsmelding 2015 31Årsmelding 2015

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om utdelinger og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi
stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, organisasjonens formål og vedtektene
for øvrig.

Nesbru, den 09. februar 2016
Stiansen & Co AS

_________________________
Birgithe Killingdalen
Registrert revisor
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Statistikk

KAs publikasjoner 2015:
Lønns- og personal-
statistikk for kirkelige 
arbeidstakere 
(ikke-statlige). 
Statistikk basert på KAs 
register pr. 1.12.2014

Særavtalene for KAs 
tariff område 
01.01.15-31.12.2016 
med felles veiledning

Håndbok for 
menighetsråd og 
kirkelig fellesråd 
2015-2019 
(I samarbeid med 
Kirkerådet)

Kursdokumentasjon. 
Kurs for fellesråd og 
menighetsråd med 
fellesrådsfunksjoner 
2015-2019

Hvorfor og hvordan anskaff e 
automatiske slukkeanlegg? 
En veileder for kirkelig 
fellesråd 
(I samarbeid med 
Riksantikvaren)

Kunsttyveri fra kirkebygg. 
En veileder for politiet og 
kirkeverger 
(I samarbeid med Økokrim)

Om restaurering av kirkesølv. 
Hvem, hva og hvordan? 
(I samarbeid med 
Riksantikvaren)

Stadig bedre 
(oppdatert versjon)
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Kurstittel
Antall

samlinger
Antall

deltakere
Antall

kursdøgn

Møte med mennesker 1 30 19

Kurs i endringsledelse 1 29 87

Fagdag om arbeidsmiljø i Den norske kirke 1 54 54

Fagdag om økonomi i kirkelig fellesråd 1 55 55

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2 60 228

Grunnkurs i Questback 1 14 14

HMS-kurs for ledere 1 21 21

Innføringskurs i kirkeregnskap 1 34 34

KAs lederutviklingsprogram 2015-2016 2 21 231

Kirke og helse - et ideseminar om samarbeid og samhandling 1 99 198

Kirkebyggkonferansen 2015: Kulturarv i hardt vær!* 1 88 176

Kurs i budsjettarbeid 1 19 19

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på dokumentasjon av 
vedlikeholdstiltak 1 10 10

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering 2 20 20

Kurs i medbestemmelse 3 49 98

Kurs i regnskapsavslutning 1 57 57

Kurs i saksbehandling 1 35 70

Kurs om byggherrerollen og off entlige anskaff elser 1 19 38

Landskonferansen for kirkeverger 2015** 1 164 492

Regional arbeidsgiverkonferanse - Agder og Telemark 11 363 363

Rådslederkurs 1 19 19

Seminar om maling og renhold av kirker 1 27 54

Stabsutvikling 15 244 324

Stadig bedre - Trosopplæring og diakoni 1 12 12

Storkommunekonferanse 2015 1 29 29

Å lede, spille og synge bibelske salmer 1 25 50

Totalt 55 1597 2843

2014 52 1239 2586

2013 56 2041 3103

 6 kurs ble avlyst i 2015. Flere av kursene er OU-kurs.
 *    Kirkebyggkonferansen ble arrangert av KA, Narvik kirkelige fellesråd og Høgskolen i Narvik.
 **  Norsk kirkevergelags konferanse

Kurs og konferanser 2015
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KA avga i 2015 følgende høringer:

Endringer i barnehageloven – høringssvar fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 
(Kunnskapsdepartementet), Januar 2015

Frivilligheitserklæringa (Kulturdepartementet), April 2015

Veivalg for fremtidig kirkeordning (Kirkerådet), Mai 2015

Oppheving av prestenes boplikt. Ny tjenestboligordning i rekrutteringssvake områder 
(Kulturdepartementet), Mai 2015

Søndagsopne butikkar (Kulturdepartementet), Juni 2015

Funksjonsbasert arkivnøkkel for kirkelig fellesråd, menighetsråd, prost og sokneprest 
(Kirkerådet), Juni 2015

Ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar (Kulturdepartementet), Juli 2015

Finansiering av private barnehager (Utdanningsdirektoratet), August 2015

Høring om endring i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske 
kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke 
(Kulturdepartementet), Oktober 2015

Kirkemøtets Budsjettreglement (Kirkerådet), November 2015

Høring om reglene om rett til pleiepenger for syke barn etter folketrygdloven kap. 9. 
(Arbeids- og sosialdepartementet), Desember 2015

Høringer
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