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Presentasjon av kandidater til KAs styre 
 

LEDERKANDIDATER: 

TORBJØRN BUER (53 år) 

Adresse: Grottenveien 10. 1177 Oslo 

Telefon: 93444348 

Epost: t.buer@me.com 
 
Stilling/arbeidserfaring:  
Direktør i Juristenes Utdanningssenter. Ansvar for etterutdanning og 
kompetanseutvikling for landets advokater og jurister. Tidligere 
assisterende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp og daglig leder i 
Institutt for Medskapende Ledelse as, en konsulentvirksomhet med 
tjenester innenfor leder -og organisasjonsutvikling. 
 
Utdanning:  
Psykolog med fordypning innen organisasjons- og ledelsespsykologi. 

Utdannet mekler gjennom Advokatforeningen. 
 
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.: 
Styremedlem i IML as. Leder for Ungdomsutvalget i Bekkelaget menighet. Leder av student-
organisasjon 
 
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 
Jeg har lang erfaring som ansvarlig leder i møte med diverse styrer, og kunnskap innen 
endringsledelse og organisasjonsbygging. Solid trening i fasilitering av møter og prosesser. 
Rekruttert flere toppledere. Trygg og energisk i lederrollen. 
 
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019? 



Først og fremst å realisere KAs formål. Dette innebærer bla. å håndtere de nye rammevilkårene 
som organisasjonen har fått. Balansere ulike interesser og perspektiver fra medlemmene. Ha en 
tydelig profil. Bruke den kunnskapen KA besitter. 
 
Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  
Bidra til at Kirken fortsetter som en samfunnsaktør, rommer et åndelig felleskap tuftet på 
evangeliet om Jesus. Samtidig balansere dette opp mot å være en god og profesjonell organisasjon. 
Dette er et dilemma som må balanseres på en klok måte. Er kirken en bevegelse eller en 
institusjon? 
 
Har du synspunkter på hva som er viktig for KA å prioritere i tariffpolitikken i perioden 
2017-19 (jf. styrets forslag til strategiplan 2017/19 pkt. 2)? 
Jeg må ha mer kunnskap før jeg kan mene mye om dette. 
 
Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 
og livssynssamfunn?  
Til tross for store lokale forskjeller har vi vært vant til å leve med et unikt, og i et 
internasjonalt perspektiv, generøst finansieringssystem fra staten. Vi kan ikke ta for gitt at dette 
vil fortsette. En endring vil stille kirken overfor nye og store endringer. (Større egeninnsats, 
egenfinansiering og et tøffere kostnadsbilde) 
 

 

 

 

 

HEGE HOVLAND MALTERUD (44 år) 

Adresse: Bjerkealléen 20, 0487 Oslo 

Telefon: 402 30 174 

Epost: hege-mal@online.no 

Stilling/arbeidserfaring: 

Avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet (2016-d.d.). 

Avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2013-

2016). Seksjonssjef samme sted (2012-2013). Prosjektleder i Barne-, 

ungdoms- og familieetaten, region øst (2008-2012). Veileder i Oslo 

kommune, Rusmiddeletaten (2005-2012). Prosjektleder Oslo biskop og 

Oslo bispedømmeråd (2004-2008). Fagkonsulent Oslo kommune, 

rusmiddeletaten (2003-2004). Konsulent Studentprestene, 

Universitetet i Oslo og Den norske kirke (2000-2002) 

Utdanning: 
Master of Public Administation, Copenhagen Business School (2012). Videreutdanning 
gruppeveiledning, Høgskolen i Oslo (2004). Cand.Polit. sosiologi, Universitetet i Oslo (2002). 
Semesteremne Arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen (1999)  

Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.: 
Styremedlem Norges KFUK-KFUM. 1.varamedlem (fast møtedeltaker) i styret for Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon i Oslo. Varamedlem Oslo bispedømmeråd. Styreleder og styremedlem Chateau Neuf 
Servering A/S. Styremedlem Det Norske Studentersamfund. Styremedlem Studentenes og 



akademikernes internasjonale hjelpefond. 
 
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 
SE HELHET: Som styreleder i KA vil jeg ha bruk for min evne til å løfte blikket, se de store linjene 
og kunne prioritere. Det vil bidra til en behandling av sakene i styret som er hensiktsmessig med 
tanke på medlemmenes kirkelige og samfunnsmessige oppgaver, jfr. KA sitt formål. 
BRUKE KOMPETANSEN I STYRET: Styret er et fellesskap, og det er viktig for meg å se og utnytte de 
ulike styremedlemmers kompetanse. Slik kan vi sammen med administrasjonen oppfylle vårt 
oppdrag best mulig. Som styreleder vil jeg også har en særlig oppgave i å ha en god 
kommunikasjon med og følge opp arbeidssituasjonen til KA sin administrerende direktør.  
KJENNSKAP TIL BESLUTNINGSPROSESSER: KA står overfor mange forvaltningsmessige 
utfordringer. Mine 12 års ledererfaring fra offentlig og kirkelig virksomhet, vil være nyttig i 
ledelsen av styret i KA når virksomheten skal manøvrere i et krevende terreng fremover. Jeg 
kjenner byråkratiet og nasjonale beslutningsprosesser godt.  
ERFARING MED MEDIA: For KA er også omdømme og medlemstilfredshet helt sentralt. Åpenhet 
og gjennomsiktige prosesser er viktig, både innad i organisasjonen, overfor medlemmene og utad 
mot allmenheten. Å håndtere media har jeg god erfaring med, og vil stå til disposisjon for media 
der det er nyttig for KA.  
SE HELE LANDET: Arbeidet i departement og direktorat kombinert med engasjement i flere 
organisasjoner har gitt meg god innsikt i hvor viktig det er å ha hele landet i fokus når strategier 
skal legges. Organer og virksomheter med kirkelig forankring finner vi over hele landet, med de 
ulike styrker og utfordringer det representerer for KAs medlemmer. 
LEDELSE: Å ha en tydelig og kompetent ledelse er viktig i alle organisasjoner og virksomheten, 
også i de med kirkelig forankring. Jeg har erfart hvor viktig det er å styrke lederskap på alle nivå 
og vil ta det med meg inn i styrearbeidet i KA. 
 
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019? 

Kirken må videreutvikle og styrke sin relevans, særegenhet og posisjon. Det er nødvendig for at 

kommune og stat skal fortsette å føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk som anerkjenner 

kirkens betydning og samfunnsrolle. KA er en viktig aktør for å få dette til. KA skal ivareta 

medlemmenes interesser overfor myndighetene, utvikle kompetansebyggende tiltak for sine 

medlemmer og være rådgiver i sentrale spørsmål som framtidig organisering, 

finansieringsordning og utviklingsområder for kirken. Jeg vil være særlig opptatt av at KA skal 

være en pådriver for at kirken kommer videre i spørsmålet om framtidig organisering. Det vil 

være et mål at KA er en kompetent og konstruktiv bidragsyter i prosessen. 

Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  

Kirken har rundt 3,8 millioner medlemmer, ca. 7,5 tusen ansatte og er forvalter av over 1600 

kirkebygg, - for å nevne noe.  Det er store strategiske utfordringer som ligger foran kirken i årene 

som kommer. Det krever kompetent, målrettet og modig ledelse både lokalt og nasjonalt. Det blir 

derfor viktig for KA å prioritere kompetanseutvikling for kirkens ledere og for kirkens 

ledertalenter. Det er også sentralt å arbeide seg fram til en framtidig organisering som gir 

tilstrekkelig kraft i organisasjonen samlet sett. Kirken er tjent med en arbeidsgiverlinje i 

framtiden. Men skal den valgte organiseringen stå seg over tid, må prosessen som leder fram til 

beslutningen være gjennomsiktig, forutsigbar og inkluderende. Jeg vil være en styreleder i KA som 

vil tilrettelegge for en slik prosess. 

Har du synspunkter på hva som er viktig for KA å prioritere i tariffpolitikken i perioden 

2017-19 (jf. styrets forslag til strategiplan 2017/19 pkt 2)? 

Den viktigste saken framover er arbeidet med et nytt og samlende tariffavtaleverk fra 2018. Vi 

trenger å få på plass et avtaleverk som legger til rette for likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for de 

kirkelig tilsatte og som gir hensiktsmessige rammer for nødvendige omstillinger og utvikling. 



Kirken må føre en ansvarlig lønnspolitikk som balanserer behovet for et økonomisk bærekraftig 

nivå for framtidige generasjoner på den ene siden og et konkurransedyktig nivå som sikrer 

nødvendig kompetanse og profesjonalitet på den andre siden.  

Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 

og livssynssamfunn? 

Den norske kirke er i en særstilling i vårt samfunn. Det gjelder både med tanke på oppslutning, 

tilhørighet og forstått som betydning i hverdagsliv, kulturliv og samfunnsliv.  Denne særstillingen 

bør bevares og styrkes. Det fordrer en finansieringsmodell som både sikrer en sikker finansiering 

av tros- og livssynssamfunn generelt, men som samtidig gir økonomiske rammevilkår til kirken 

for å kunne forvalte de særskilte samfunnsutviklende rollene og oppgavene kirken har i vårt 

langstrakte land. Kravet til effektivisering vil trolig øke i årene som kommer. De politiske 

prioriteringene antas å bli klarere. Kirkens valgte og tilsatte ledere vil måtte legge ned betydelig 

innsats for å sikre kirken økonomiske rammevilkår for framtidig utvikling og vekst. 

 

NESTLEDERKANDIDATER: 

SIV MARI FORSMARK (44 år) 

Adresse: Jonetta Mules vei 8, 7074 Spongdal 

Telefon: 480 74 514 

Epost: sivmariforsmark@gmail.com 

Stilling/arbeidserfaring: 
2014-dd Personalleder. Kristen videregående skole Trøndelag 
2006-2014 Avdelingsleder. Kirkelig fellesråd i Trondheim 
2002-2006 Avdelingsleder. Skaun Kommune 

1995-2001 Sykepleier. Trondheim kommune 

 
Utdanning:  
2011-2013 Master of Knowledge Management. Copenhagen 
Business School  

2000-2003 Høgskolekandidat i Informasjonsbehandling Høgskolen i Sør-Trøndelag 

1999-2000 Helse- og sosialadministrasjon Høgskolen i Sør-Trøndelag 

1992-1995 Sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag 

 
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.: 
2015- dd  Byneset menighetsråd, nestleder  
2015- dd  Trondheim kirkelige fellesråd, medlem 
2012 – dd  KA, styremedlem (12-14) og nestleder (14-dd)  
2012 – dd  Boligtiltaket Hørløcksvei, styreleder 
2011 – dd  Trondheim Bystyre, Vara KrF  
 
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 

Jeg har et stort og ekte engasjement for kirka vår. God kjennskap til kirka gjennom mange år som 

aktiv i menighetens barne- og ungdomsarbeid, ansatt i kirka, FR- og MR-medlem. Dette har gitt 

meg kunnskap og erfaring som vil være nyttig i styret. Som frivillig medarbeider og som tidligere 

kirkelig ansatt har jeg god innsikt i kirkas styrker og utfordringer, både fra inn og utsida. Min 

erfaring fra politikk og annet organisasjonsarbeid vil også være god å ha med seg inn i arbeidet. 

Jeg har vært en del av KA-styret siden 2012. Arbeidet med forvaltningsreformen for et tydelig 



skille mellom kirke og stat har pågått hele denne tiden. Med selvstendiggjøringen av Dnk som 

bakteppe og rettssubjektet Dnk som nytt medlem i KA, vil det være bra med den kontinuitet i 

styret som jeg representerer.  

Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019? 
Dnk er inne i en spennende tid med mange nye muligheter. KA sin viktigste oppgave er å sørge for 
gode samlende tariffavtaleverk for alle ansatte i KA’s medlemsorganisasjoner. Avtaler som er 
bærekraftige og som virker rekrutterende. Det er også viktig at KA inntar en aktiv rolle i arbeidet 
med å finne gode ordninger i den nye kirkeordningen. 

Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  
Dnk har en spesiell rolle gjennom sin tilstedeværelse i alle lokalsamfunn i hele landet. Dette er 
flott, samtidig er dette er krevende på flere områder. Det bør være et mål å forenkle den kirkelige 
organisasjon, bl.a ved å oppheve dagens todelte ledelsesstruktur og la alle som arbeider lokalt 
være tilsatt av samme lokale arbeidsgiver.  Særlig i store sokn med mye aktivitet og mange 
ansatte, er det behov for bedre ledelse av det daglige arbeidet.  Jeg mener at et felles lokalt 
arbeidsgiveransvar for de som arbeider sammen lokalt vil være den beste forutsetning for å få 
dette til å fungere. 

Har du synspunkter på hva som er viktig for KA å prioritere i tariffpolitikken i perioden 
2017-19 (jf. styrets forslag til strategiplan 2017/19 pkt. 2)? 
Det var flott at man greide å komme til enighet om avtaleverk for rettssubjektet Den norske kirke 
og deres tilsatte ved årsskiftet. KAs viktigste oppgave er å sørge for gode, samlende 
tariffavtaleverk. Det er viktig å sørge for gode overgangsordninger for prestelinjen.  

Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 
og livssynssamfunn? 

Ny finansieringsordning bør sørge for en økonomisk likeverdighet mellom Dnk og andre tros- og 

livssynssamfunn. Samtidig må det vektlegges at Dnk har landsdekkende ansvar og oppgaver som 

går utover det andre tros- og livssynssamfunn har. Finansieringsordningen må derfor ta høyde for 

at Dnk skal ha en landsdekkende prestetjeneste og den skal drifte og vedlikeholde kirkebygg. 

Kirkebyggene har en funksjon som går langt ut over bare å være gudstjenestested. 

Jeg mener at dagens ordning, der både stat og kommune tar medansvar for finansieringen av Dnk, 

bør videreføres. Den lokale delen av finansieringsordning er avgjørende. Mange har en sterk 

tilknytning til og er stolt over kirka si, uavhengig av om man er medlem eller ikke i Dnk. 

Kommunal finansiering vil være med å beholde den lokale tilhørigheten og det vil bidra til å 

styrke den lokalkirkelig selvstendigheten.   

 

 
 
 
 
 
DAG LANDMARK (68 år) 
 



Adresse: Johan Bojersv. 10, 2816 Gjøvik 
Telefon: 414 75 900 
Epost: dalandma@online.no 
 
Stilling/arbeidserfaring:  
Sekretær KFUK/KFUM, Selvstendig næringsdrivende – bokhandler og 
Kirkeverge 
 
Utdanning:    
Høyskole med Økonomisk /administrative fag 
 
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, 
fagforening mv.: 
Diverse styreverv (KFUM/KFUK, Den norske Bokhandlerforening, 

Fondsstyrer m.m. Medlem av Hamar bispedømmeråd /Kirkemøtet siden 2002. Styremedlem i KA i 
de to siste periodene. 
 
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 
Håper min kompetanse fra utdannelse, kombinert med 25 års erfaring som arbeidsgiver i 
næringsvirksomhet og 10 år som arbeidsgiver i Dnk som kirkeverge kan være til nytte. Er aktivt 
engasjert i arbeidsgiverpolitikk, kirkepolitikk og kirkeordning. 
 
 
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019? 
Være en god bidragsyter for å samle Dnk som arbeidsgiver og bidra til å få en god balanse mellom 
de to rettssubjektene, herunder følge opp utformingen av nytt lovverk. Samtidig vil jeg arbeide for 
at KA kan bli en god samarbeidspartner for alle som «vil jobbe smartere» inn i en tid som kommer 
til å bli økonomisk svært krevende. 
 
Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  
Omstilling, organisasjonsendringer, økonomi og rekrutering til sentrale stillinger for kirke og 
organisasjon tror jeg blir sentrale begrep i de kommende år. Videreutvikling av avtaleverk, 
alternative pensjonsordninger, videreutdannelse av ledere som samlet gjør våre arbeidsplasser 
interessante, blir derfor viktig. 
 
Har du synspunkter på hva som er viktig for KA å prioritere i tariffpolitikken i perioden 
2017-19 (jf. styrets forslag til strategiplan 2017/19 pkt 2)? 
Som styremedlem har jeg vært med på utformingen av disse viktige punktene. Må jeg velge to, vil 
jeg peke på 4 og 5:                                                                 
 -  Videreutvikle avtaler med organisasjonsmedlemmer tilpasset disses rammebetingelser, og                                                                                             
 -  involvering av arbeidstakerorganisasjonene om tjenlige rammer for aktuelle omstillinger. 
 
Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 
og livssynssamfunn? 
- Den lokale (kommunale) finansiering er en viktig bekreftelse for soknets status og nærhet til 

medlemmene og kirkens sentrum, og må derfor forsvares.   – KA må også bidra til 
konstruktive alternativer som viser respekt for andre tros- og livssynssamfunn, men ivareta 
Dnks spesielle oppgaver og nasjonale oppgaver.                                                                                                                 

- Medlemsavgift er ikke ønskelig, da dåp bør være kirkens kriterium for medlemskap. 
Livssynsavgift må utredes bredere før det foreslås. 

 

  



STYRE- OG VARAMEDLEMMER: 

ANDREAS EIDSAA JR (46 år) 

 

Adresse: Edlandsgeilane 7, 4330 Ålgård 

Telefon: 40 41 35 00 

Epost: ae@sandnes.kirken.no  

 

Stilling/arbeidserfaring: 

Kirkeverge i Sandnes (2010 - )  

Utsending for Misjonsalliansen i Kambodsja (2009-2010) 

Visepresident for lånefondet D-Miro, Ecuador (2005-2009) 

Direktør/utsending for Misjonsalliansen i Ecuador (2003-

2009)  

Administrasjonsleder i Storsalen menighet (1998-2003).  

Leder i Kristelig Folkepartis Ungdom i Norge (1993-1996) 

 

Utdanning: 

Cand. Mag. Juss (1989-1993) Statsvitenskap (1996-1997) 

«Advocating for Social Justice» ved Fuller Theological Seminary mai-juni 2006 

 

Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.: 

- Leder for G17 – kirkevergene i de største byene i Norge (2014- ) 

- Initiativtaker og leder for Aksjon dåp i Stavanger bispedømme (2013-2016)   

- Oppstarter og leder av ungdomsarbeidet Large og Fin fredag i Ålgård menighet (2015- )        

- Leder for Ålgård puteklubb – mannsklubb med 50 medlemmer i Ålgård menighet (2013- ) 

- Medlem av formannskap/kommunestyre/administrasjonsutvalg i Gjesdal kommune (2011 - ) 

- Medlem i landsrådet for Misjonsalliansen (2012- ) 

- Leder/medlem i valgkomiteen for Misjonsalliansen (2016 - ) 

- Leder for Idekommisjonen for Institutt for sjelesorg på Modum (2011-2012) 

- Styremedlem i Political Bureau – European Young Christian Democrats (1993-1996) 

- Styremedlem i Folk og forsvar (1996-1998) 

 

Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 

Jeg har kombinasjonen av politisk erfaring og lang erfaring med utvikling og 

organisasjonsbygging i DNK og i andre organisasjoner.  

I tillegg til å være leder for ca 80 ansatte i Sandnes, har jeg et omfattende lokalt frivillig 

engasjement i Den norske kirke og vet en del om hva som er viktig for å skape attraktive 

menigheter som bygger gode fellesskap. Fellesskap som oppleves innbydende for barn og unge, 

familier og dessuten for menn i kirken.  

 

Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019? 

Den norske kirke skal være en bærer av en levende tro og viktige tradisjoner i en ny tid og i møte 

med nye kulturer. Det fordrer en kirke som er innovativ, som evner å kommunisere utover egne 

rekker, og som ser menneskers diakonale behov mot 2020 og videre. KA kan være med å istand-

sette de ansatte lokalt i menigheter og fellesråd til å være fasilitatorer for de frivillige, og bidra til 

utvikling av gode IKT-løsninger. Dessuten må KA klare å være en inspirator og en bro-bygger i 
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kirken som er med å skape entusiasme også ute i menighetene - blant de ansatte og de frivillige.  

 

Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  

KA kan gjennom sitt arbeid være med å stimulere til at kirken blir oppfattet som en attraktiv 

arbeidsplass. Dessuten er det viktig å være med å utvikle gode og tydelige ledere som kan være 

med å bygge kirken i møte med nye utfordringer, og å skape vekst.  

 

Har du synspunkter på hva som er viktig for KA å prioritere i tariffpolitikken i perioden 

2017-19 (jf. styrets forslag til strategiplan 2017/19 pkt 2)? 

Det er viktig å sikre lik kompensasjon for samme arbeid for både lokalt og nasjonalt tilsatte. På 

sikt må også KA vurdere innskuddsbasert pensjon for flere ansatte for å få en bærekraftig 

pensjonsordning som ikke vil knekke den lokale kirke.  

 

Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 

og livssynssamfunn? 

Det er viktig å sikre en tilfredsstillende finansiering av DNK, både med tanke på vedlikehold av 

kirkebygg og forsvarlig drift av menighetsarbeidet, i en tid med lavere medlemstall. Jeg 

foretrekker å videreføre en lokal/kommunal finansiering i kombinasjon med en statlig del, for å 

unngå en svensk løsning hvor medlemmene vil kunne spare penger ved å melde seg ut av kirken. 

Framtidig finansiering må ta høyde for at Den norske kirke har et spesielt ansvar for å ivareta 

kirkene som er en del av vår norske historie og kultur.  

 

 

ANNE BERIT EVANG (42 år) 

 

Adresse: Årvollveien 66M, 0590 Oslo 
Telefon: 92016285 
Epost: ae433@kirken.no 

Stilling/arbeidserfaring: 
Har vært kapellan i Grorud menighet siden 2008 (tidl Rødtvet 
menighet, som ble slått sammen med Bredtvet, Romsås og Grorud). 
Før det var jeg ansatt i Oslo kirkelige fellesråd, som 
trosopplæringsleder i Skøyen menighet (2006-2008). I studietiden 
hadde jeg ulike deltidsjobber, bl.a i administrasjonen ved Kirkens 
Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og som 
redaksjonsassistent i U-redaksjonen i NRK.  

Utdanning: 
Har profesjonsutdanning i teologi fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.  
 

Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.: 
Har vært vara til Oslo bispedømmeråd i en periode og er nå geistlig representant på andre 
perioden som fast medlem. Jeg er også medlem av Kirkerådet i inneværende periode.  
Var en av initiativtakerne til Åpen folkekirke og varamedlem i styret.  
Satt i interimsstyret som i sin tid dannet Fagforbundet teoLOgene, og har hatt ulike verv der 
(styremedlem/nestleder). I studietiden var jeg aktiv i studentpolitikken og hadde ulike verv, bl.a et 
år som tillitsvalgt på heltid som valgt leder av Studentparlamentet i Oslo (2001). Var også leder av 
Teologisk Studentutvalg i to perioder, og satt samtidig som medlem av fakultetsstyret. Jeg har også 
hatt ulike verv i Oslo Arbeiderparti, var varamedlem i Oslo bystyre (2005-2007) og medlem av 



bydelsutvalget St.Hanshaugen (2006). Sitter i dag i Arbeiderpartiets tros- og livssynspolitiske 
gruppe. 

Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 
Min bakgrunn fra student- og partipolitikk har gitt meg viktige erfaringer som jeg tar med inn i 
styrearbeid. Min teologiske kompetanse og min erfaring som ansatt både i fellesråd og 
bispedømmeråd vil også kunne tilføre viktige perspektiver. Jeg er løsningsorientert og opptatt av å 
se det store bildet. Som medlem i Kirkerådet vil jeg også kunne bidra til en koordinering av 
Kirkerådets og KAs virksomhet.  

Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019?  
Det viktigste nå er å være arbeidsgiverorganisasjon for hele Den norske kirke. KA må bidra til å 
sikre kirkelige virksomheters kvalitet og profesjonalitet, så hele kirken blir en god arbeidsplass 
som rekrutterer og beholder gode medarbeidere.  

Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  
Et godt avtaleverk og gode rammebetingelser, både for ledere og ansatte, må ha hovedfokus. 
Kirken trenger godt kvalifiserte ledere, gjerne med kirkefaglig kompetanse, og 
kompetanse(heving) og kvalitetssikring bør ha høy prioritet. Fokus må også være på samordning 
og effektiv organisering, slik at mest mulig av ressursene i kirken framover kan gå til utadrettet 
virksomhet og ikke økt administrasjon. Deltid er en utfordring i alle kirkens virksomheter. Det er 
viktig at man kan leve av å jobbe i kirken. KA må bidra til at kirken fører en rekrutterende 
arbeidsgiverpolitikk. Det blir også viktig å sørge for forutsigbarhet og at de som er overført fra 
staten 1/1-17 kjenner seg ivaretatt og erfarer stabilitet og trygghet under omstilling. 
 
Har du synspunkter på hva som er viktig for KA å prioritere i tariffpolitikken i perioden 
2017-19 (jf. styrets forslag til strategiplan 2017/19 pkt 2)? 
Punkt 2.1 og 2.2 bør ha hovedfokus.  
 

Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 
og livssynssamfunn? 
 
Det viktigste er å sikre en fortsatt offentlig finansiering. Det må være et viktig offentlig anliggende 
i et livssynsåpent samfunn. Hvordan dette skal ordnes i fremtiden drøftes jo i disse dager. KA bør 
ha beredskap for mer radikale brudd med dagens finansieringsordning, selv om dette ikke er noe 
vi ønsker. Jeg tror fremtidens finansieringsordning også vil legge føringer inn organiseringen av 
Den norske kirke. Skulle dagens finansieringsordning bli endret, så er en tros- og livssynsskatt den 
modellen som etter min mening gir størst mulig grad av forutsigbarhet og fleksibilitet ift 
organisering av kirken. 

 

LILL TONE GRAHL-JACOBSEN (56 år) 



Adresse: Hanna Winsnesgate 12, 3014 DRAMMEN  

Telefon: 911 40 595  

Epost: gjlilltone@gmail.com 

 

Stilling/arbeidserfaring: 

Nåværende stilling: rådgiver i tjenester for hjemmeboende Øvre 

Eiker kommune  

Tidligere arbeidserfaring: ledererfaring fra bl.a. Drammen 

kommune, KS -Kommesektorens arbeidsgiverorganisasjon, 

diakonale virksomheter og forlagshuset Aschehoug, samt erfaring 

som lærebokforfatter og undervisning på høyskole.  

 

Utdanning: 

Sykepleier med videreutdanning i ledelse, veiledning, gruppemetodikk og prosjektledelse.  

Master i profesjonsetikk og diakonivitenskap ved UiO, teologisk fakultet 2017 med fokus på ledelse 

av flerkulturelle arbeidsplasser: «På hvilken måte kan kunnskap og religion bidra til bedre 

lederferdigheter i helse –og sosialsektoren».  

 

Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.: 

Aktuelt nå:   

-     Tunsberg Bispedømmeråd 2015-dd – nestleder 

- Kirkemøtet – medlem 2016-2019, hoveddirigent 2017, meddirigent 2016 

- Lovisenberg Diakonale sykehus, varamedlem til sykehusstyret  

Tidigere erfaring:  

- Fjell menighetsråd i 3 perioder -  medlem, nestleder og leder  

- Drammen prostiråd - leder 

- Virke Ideelle –styremedlem  

 

Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 

Bred ledererfaring både fra offentlig og privat sektor  

God kjennskap til arbeidsgiverspørsmål og arbeidsgiverutfordringer  

Endringskompetanse og prosesskompetanse  

God kunnskap om kirkelig sektor både lokalt og nasjonalt  

 

Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019? 

Ut fra KAs strategiplan vil jeg peke på følgende tre områder jeg mener er sentrale:  

1: Sikre en offentlig finansieringsmodell for Den norske kirke  

2: Bidra til en arbeidsgiverlinje  

3: Utvikle og bidra til gjennomføring av god folkevalgtopplæring for å sikre god lokal 

arbeidsgiverpolitikk  

 

Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  

Her vil jeg også peke på tre områder jeg mener er utfordrende, men som også åpner for mange 

muligheter. 

- Å ta vare på ildsjelene og idealismen og samtidig profesjonalisere driften  

- At kirkens ansatte er nytenkende, innovative og samhandlende i nærmiljøet og at aktiviteten 

som drives fremstår og oppleves som nyttig og verdifull 



- Rekruttering av visjonære og dyktige frivillige til råd, utvalg og andre frivillige oppgaver som 

kan lede omstilling og utvikling og bidra til å sikre en god drift. 

 

Har du synspunkter på hva som er viktig for KA å prioritere i tariffpolitikken i perioden 

2017-19 (jf. styrets forslag til strategiplan 2017/19 pkt. 2)? 

Gode forhandlinger bygger på respekt tillit og dialog – så det må ligge i bunnen. I tillegg vil jeg 

peke på:  

- pkt. 3 – å sikre likeverdige lønns –og arbeidsvilkår for lokalt og nasjonalt /regionalt tilsatte i Den 

norske kirke 

- pkt. 5 – bred involvering av de sentrale arbeidstakerorganisasjonene om tjenlige rammer for 

aktuelle omstillingsprosesser  

 

Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 

og livssynssamfunn? 

Arbeidet med organisering av det nye rettssubjektet er en viktig sak på Kirkemøtene og i lokale 

fora fremover. Jeg har tror på en mest mulig helhetlig organisering, men er ikke fremmed for å 

tenke lokale løsninger tilpasset geografi og gode samhandlingsarenaer som allerede eksisterer.  

 

Når det gjelder finansiering, forventer jeg at KA og ledelsen i Kirkerådet arbeider politisk og 

bidrar til å skaffe en god offentlig finansieringsmodell for Den norske kirke. På den andre siden, 

er jeg opptatt av at Den norske kirkes ansatte, frivillige og folkevalgte bidrar med innovasjon og 

kreativitet i forvaltning av ressurser, ved å samhandle med frivillige og til å utvikle nye 

samarbeidsarenaer og arbeidsformer.  

 

  



TOR EINAR LJØNES (54 år) 

Adresse: Skårerveien 75, 1470 Lørenskog 
Telefon: 932 56 146 
Epost: tor.ljones@dn.no 
 
Stilling/arbeidserfaring:  
Journalist fra 1985, først i Bladet Vesterålen på Sortland, deretter i 
Andøyposten på Andenes (fra 1990), og i Dagens Næringsliv fra 1993. 
Utdanning:  
Fauske gymnas, naturfaglinja. Ikke fullført presteutdanning ved 
Teologisk fakultet på Oslo Universitet. 
 
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, 
fagforening mv.:  
Sivilarbeider i Dverberg menighet, medlem i Dverberg menighetsråd, 

Andenes menighetsråd. Medlem i styret for Norland Unge Venstre og Nordland Venstre, i styret 
for Nordland mållag.  Medlem i Skårer menighetsråd og Lørenskog fellesråd fra 2005. Innvalgt i 
kommunestyret i Lørenskog fra 2015, og leder for Oppvekst og utdanningsutvalget i Lørenskog.  
 
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 
Jeg har erfaring som politiker fra flere perioder, både på lokalt og regionalt nivå fra jeg var 16 år 
gammel. 1982/1983 var jeg vaktmester i la communaute des diaconesses de Ruilly i Versailles. Der 
deltok jeg aktivt i tidebønnelivet, og det ble en svært viktig erfaring for meg.  
 
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019?  
Å bli en god arbeidsgiverorganisasjon for hele kirken. 
 
Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  
Den fremste utfordringen i første omgang blir å få to arbeidsgiverlinjer til å bli én.  

Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 

og livssynssamfunn? 

Jeg tror finansieringen bør være som i dag, det vil si med et delt ansvar mellom kommunene og 

staten 

 
 

JAN OLAV OLSEN (66 år) 

Adresse: Grytingveien 293, 499s Sundebru 

Telefon: 97705376 

Epost: ja-olavo@online.no 

 

Stilling/arbeidserfaring: 

Pensjonist 

Arbeid ungdomsskole 75-12. Rektor 1998-2012 

Permisjon: ordfører i Gjerstad 91-99, st.rep H, Aust-Agder 2001-05 

 

Utdanning: 

4-årig lærerskole (adjunkt) 1971-75 

 

Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, 

fagforening mv.: 

mailto:tor.ljones@dn.no


Kirke: menighetsråd 16 år, bdr siden 2006, leder frå 2010. Kirkemøtet siden 2006 (derav 3 ganger 

som dirigent), Kirkerådet siden 2012. Styremedlem MF siden 2012, leder siden 2016.          

Ordfører i repsk. KN 2006-2016 

Politikk: Medl. K.st. i 16 år, f.skap i 12 år, ordfører 8 år; Medl. Fylkesting 4 år, st.rep. i 4 år;  

Fylkesleder i Aust-Agder Høyre 1995-2001, Medl. Høyres sentralstyre same tidsrom 

Styreleder Høyres Studieforbund 2001-07, Medl. Styret Alkokutt 2002-2005 (leder 2005) 

Nemndmedlem UNE siden 2013 

 

Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 

Lang erfaring fra politikk og organisasjoner 

God kjennskap til og kunnskap om kirken og kirkelig organisering 

Vært leder av komm. Adm.utvalg i 8 år med erfaring fra lokale forhandlinger 

 

Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019? 

a) Partssamarbeid og forhandlinger med helhetlig tenkning for hele kirken. 

b) Aktiv rådgivning i forhold til ledelse og organisering 

c) Kunnskapsformidling til medlemmene 

 

Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  

a) Kirken som organisasjon innenfor den vedtatte organisering  

b) Forhandlinger innenfor gitte økonomiske rammer 

c) Sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom ulike grupper 

 

Har du synspunkter på hva som er viktig for KA å prioritere i tariffpolitikken i perioden 

2017-19 (jf. styrets forslag til strategiplan 2017/19 pkt. 2)? 

a) Sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår (pkt.3) 

b) Et nytt og samlende tariffavtaleverk (pkt. 2) 

 

Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 

og livssynssamfunn? 

Nåværende finansiering (statlig/kommunal) må videreføres. 

Ønsker ikke medlemskontingent, men en form for «livssynsskatt» kan vurderes 

 

 

ÅSHILD OPØYEN (54 år) 

Adresse: Prinsensgt.60, 8003 Bodø 

Telefon: +47 99337666 

Epost: ashild2405@gmail.com  

 

Stilling/arbeidserfaring: 
Ansatt i Nordland fylkeskommune siden 1994 – ulike roller: 
undervisningsstillinger, etterutdanningsplanlegger for pedagogisk 
personale, prosjektlederstillinger. Leder for Ungdomspolitisk 
sekretariat 2004-2016. Fra 2016 ansvarlig for å koordinere 
medvirkningspolitisk sekretariat hos fylkesordfører. 

Utdanning: 
Realfag. Øk/Adm med vekt på reiseliv/hotelledelse, Offentlig planlegging 

og administrasjon. Pedagogikk. Skoleledelse. 

mailto:ashild2405@gmail.com


Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.: 
Medlem menighetsråd i fire perioder. Leder Bodø kirkelige fellesråd i 3 ½ periode. Medlem 
Domkirkens diakonistiftelse. Varamedlem KA-styret. Varamedlem Bodø bystyre to perioder. 
Medlem kontrollutvalget Bodø kommune (inneværende periode) 
 

Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 
Er opptatt av demokrati og medvirkning – reelle prosesser, og mener jeg har erfaring på dette 
området.  Er medlem av menighetsråd og leder av fellesråd – og vil slik sett representere en stor 
andel av KA sine medlemmer. 

 
Jeg er opptatt av vi må tørre å bryte meninger vedrørende tunge tradisjoner for å møte folkets 
forventninger til kirke i nåtid og framtid. Og er klar over at dette er skjør materie da vi på samme 
tid skal være kulturbærer. 

Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019? 
Å være en tydelig og foretrukken arbeidsgiverorganisasjon for kirkesektoren. Å være en 
kompetent forhandler på vegne av medlemmene i nasjonale anliggender som har betydning for at 
folkekirken skal få fotfeste som «fri og uavhengig». Dette både i tariffspørsmål, 
finanisergsspørsmål og vedrørende forvaltningsoppgaver som bør og kan håndteres annerledes 
enn i dag; eksempel er kulturminneforvaltning. 

Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  
Det er mange parallelle prosesser som løper per 2017 – regionreform, kirkens selvstendiggjøring. 
For de regionale og lokale miljøene tenker jeg at det er utfordrende å sikre kompetanse og kvalitet 
i alle ledd. Herunder også det folkevalgte nivå – særskilt i lys av at det ikke er tatt endelig stilling 
til framtidig finansieringsmodell. Det lokalkirkelige demokrati blir lett begreper uten innhold. Det 
lokalkirkelige demokrati må forstås og defineres og anerkjennes, all den tid soknet skal bestå som 
grunnenhet 
 

Har du synspunkter på hva som er viktig for KA å prioritere i tariffpolitikken i perioden 
2017-19 (jf. styrets forslag til strategiplan 2017/19 pkt 2)? 
Punktets formuleringer i 2.1. og 2.2. partssamarbeid preget av tillit og dialog samt  nytt og 
samlende tariffavtaleverk tenker jeg er vesentlige momenter i arbeidet som ligger foran, og som vil 
være en videreføring av det KA som medlemsorganisasjon har lagt et godt grunnlag for. Tenker at 
dette vil være krevende i tiden som kommer, det synes som om at det også innen kirken er sterke, 
autonome krefter. KA må framstå som nytenkende og uredd i disse forhandlingene. 

Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 

og livssynssamfunn? 

Jeg tenker at dette fortsatt er et avveiningsspørsmål og at det lokalt er utfordrende å framskive 

fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. Jeg er i noen grad for livssynsavgift, men er lydhør 

for meninger i dette spørsmålet. 

 

 

KJELL RIISE (62 år) 



Adresse: Uranusvegen 55, 9024 Tomasjord 

Telefon: 916 87 544 

Epost: kjell.riise@kirken.tromso.no 

 

Stilling/arbeidserfaring: 

Sokneprest i Tromsø domkirke siden 2007. 

Tidligere arbeidet bl. a. som stiftskapellan/rådgiver i Nord-

Hålogaland (ett år som fung. stiftsdirektør), prosjektleder/rektor på 

Kirkelig utdanningssenter i nord, og drabantbyprest (res. kap. og 

sokneprest) i Kroken i Tromsø. Dessuten sju år som kirkeverge i 

Tromsø fra 1987. 

 

 

Utdanning: 

Cand. theol. teologisk fakultet, UiO, 1979 og praktikum, Det praktisk-teologiske seminar, 1980 

 

Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.: 

- Leder i stiftsstyret i Nord-Hålogaland – Presteforeningen (1987-89) 

- Medlem i styret i Norges Kirkevergelag (ca. 1990) 

- Styreleder i Kirkens Bymisjon Tromsø (1996-98) 

- Varamedlem, styret i Tromsø symfoniorkester (2000-2003) 

- Nestleder, Kroken arbeiderlag (2003-2006) 

- Styreleder i Tromsø kirkeakademi (2007-) 

 

Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 

Jeg mottok Olavsstipendet i 1996 for å arbeide med soknepresten som leder i møte med ny 

kirkelov. Resultatene ble publisert i ulike artikler. Dette, sammen med en yrkeserfaring fra mange 

ulike sider av kirkens liv, har gitt meg forståelse for at virkeligheten ser forskjellig ut, avhengig av 

perspektivet. 

Har ellers gode erfaringer med tillitsfullt samarbeid mellom fellesråds- og prestelinja lokalt.  

Denne erfaringen vil jeg gjerne dele i et styrerom. 

 

Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019? 

a. Å bistå medlemmene så de kan framstå som en god arbeidsgiver for alle ansatte. 

b. Medvirke med sin kompetanse så DNK får en hensiktsmessig og mer enhetlig organisering 

framover, basert på slitesterke og godt begrunnede prinsipper. 

 

Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  

På kort sikt: Trygghet under omstilling. 

På lengre sikt: Å vektlegge samarbeid, rekruttering og økonomi i kirken. 

Hele veien: Å løfte fram det overordnede målet med kirkelig virksomhet: Mer himmel på jord.  

 

Har du synspunkter på hva som er viktig for KA å prioritere i tariffpolitikken i perioden 

2017-19 (jf. styrets forslag til strategiplan 2017/19 pkt 2)? 

Det er avgjørende å fremelske et partssamarbeid preget av respekt, tillit og dialog. Å styrke 

medbestemmelse i virksomhetene, og å videreføre en OU-ordning som også samler arbeidsgiver 

og ansatte om felles utfordringer står her sentralt. 

 



Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 

og livssynssamfunn? 

Avventer forslag til helhetlig lov som er bebudet for tros- og livssynssamfunn, og departementets 

framlegg om finansiering som nå kommer. De ulike finansieringsmodellene har ulike styrker og 

svakheter. Ingen grunn til å konkludere før debatten er ordentlig i gang, men jeg ser verdien av en 

videreføring av at kommunene fortsatt har et (del-)ansvar for kirkeøkonomien: Det understreker 

at kirken må være en del av lokalsamfunnet. 

 

Mht. kirkens organisering, er nok tiden moden til igjen å finne fram Bakkevig III-utredningen 

(Kirkerådsdirektørens ekspertgruppe: Kjent inventar i nytt hus), selv om vi heller ikke der finner 

en fasit på alle vanskelige spørsmål.  

 

I møte med andre tros- og livssynssamfunn må Den norske kirke, som representant for en 

majoritetskirke, vise lydhørhet og ydmykhet – uten å gi avkall på en frimodig bekjennelse til den 

treenige Gud, og en bevissthet om at denne kirken har en særlig rolle å spille gjennom sitt nærvær 

i alle norske lokalsamfunn. 

 

 

 

BJØRG TØRRESDAL (58 år) 

Adresse: Jernbanegata 27a, 7600 Levanger 

Telefon: 95 96 53 30 

Epost: bjto@levanger.kommune.no 

 

Stilling/arbeidserfaring:  

Arbeider i dag som rektor ved Levanger ungdomsskole som har om 

lag 450 elever på ungdomstrinnet og 61 ansatte. Har arbeidet i over 

25 år i skolen som lærer og skoleleder. Har vært politisk aktivt i 

mange år lokalt og nasjonalt – var Stortingsrepresentant fra Rogaland 

for Krf i periodene 2001 – 2005 (Finanskomiteen) og 2005 – 2009 

(kommunalkomiteen)  

 

Utdanning:  

Jeg er utdannet lærer 

 

Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.:  

Jeg har deltatt i frivillig arbeid med konfirmantundervisning og ungdomsklubb i Stavanger. Har 

hatt mange styreverv i frivillig, offentlig og privat sektor. Bl. Annet styret i Rock city, Namsos, 

Olavsfestdagene i Trondheim og Tilsynsutvalg for Dommere. Jeg var styreleder i 

Misjonshøgskolens styre fram til fusjon 01.01.16. Jeg var styreleder i Høgskolen i Nord-Trøndelag 

fra 2011 til 2016. Jeg er i dag nestleder i Nord universitets sitt styre, og jeg er leder for 

Omsetningsrådet for Landbruksvarer i Norge. Jeg har vært politisk aktiv i flere perioder fra 1980 

da jeg ble valgt inn i Landsstyret for KrfU. Jeg har hatt mange verv i partiorganisasjonen.  

 

Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring? 

Jeg kjenner det politiske systemet på nasjonalt nivå. Og jeg har et stort nettverk politisk.  



 

Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2017-2019? 

Jeg kjenner ikke KA for innsiden – men jeg ser de utfordringen som ligger i å få til en langsiktig, 

robust og forutsigbar finansiering av kirkelige virksomheter framover. 

 

Hva er viktige utfordringer for arbeidsgiverpolitikken og ledelse i kirkelige virksomheter?  

Jeg antar at det er krevende å arbeide med å avvikle to arbeidsgiverlinjer. Videre har jeg tanker 

om at det blir viktig å sikre en nasjonal arbeidsgiverpolitikk.  

 

Har du synspunkter på hva som er viktig for KA å prioritere i tariffpolitikken i perioden 

2017-19 (jf. styrets forslag til strategiplan 2017/19 pkt 2)? 

Jeg tror jeg skal bli litt mer kjent med organisasjonen før jeg begynner å prioritere!  

 

Hva tenker du om fremtidig finansiering og organisering av Den norske kirke og andre tros- 

og livssynssamfunn? 

Jeg er opptatt av det offentlige – statens rolle i en ny folkekirke. Det må materialiseres i en robust 

og bærekraftig statlig finansiering som sikrer folkekirken i hele landet. Kirken er både en 

kulturbærer og en viktig aktør når det gjelder velferdstjenester. Det må være en likeverdighet i 

finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. 

 

 

 

 

 

 


