
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsråd 2017 
Mandag 24. – tirsdag 25. april, 

Scandic Oslo Airport hotell 



Velkommen til landsråd 2017! 
 

 

Vi ser frem til landsrådsmøtet 2017. Vi lever i en 
periode med store endringer, som får 
konsekvenser for kirkelige organer og kirkelige 
virksomheter. Når vi nå møtes, er det et sterkt 
utvidet KA. I tillegg til at det nasjonale 
rettssubjektet for første gang deltar, er også antallet 
delegater fra fellesrådene utvidet. Vi ser frem til 
viktige strategiske diskusjoner, hvor vi i fellesskap 
kan utmeisle en god plattform og en god strategi for 
KA i den kommende toårsperiode. 

 
På vegne av sekretariatet i KA, 

           

adm. dir. Frank Grimstad 
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PROGRAM KAS LANDSRÅD 2017 
 
MANDAG 24. APRIL  

Kl. 11.30  Lunsj  
Kl. 12.30  Åpning ved styreleder Eigil Morvik 

Kulturelt innslag ved Hanna Nydal 
Kl. 13.15  «Kirkelig arbeidsgiverpolitikk mot 2020» 

- «Visjoner for fremtidens arbeidsliv», navn på innleder kommer 
-  «Kirken som arbeidsmarked i fremtiden. Kan vi enes om overordnede mål i 

tariffpolitikken?» ved direktør Marit Halvorsen Hougsnæs, KA  
-  «Hvordan løser vi pensjonsspørsmål i fremtiden» ved forskningsleder  

Jon Hippe, FAFO  
Kl. 15.30  Pause – registrering og innsjekking 
Kl. 16.00  -     Sak LR 01/17 Konstituering 

- Presentasjon av styrekandidatene ved Åge Petter Christiansen, leder 
valgkomiteen 

- Sak LR 02/17 Rapport fra kontrollkomiteen ved Arne Lerheim, leder 
kontrollkomiteen 

- Sak LR 03/17 Årsregnskap med årsberetning 
Ca kl.17.30  Slutt for dagen 
Kl. 18.00  Buss til nye Jessheim kirke 
Kl. 18.15  Kort gudstjeneste med nattverd ved biskop Atle Sommerfeldt 

Konsert med Knut Anders Sørum med band i nye Jessheim kirke 
Kl. 19.15  Retur med buss til hotellet 
Kl. 20.00  Middag 
 

TIRSDAG 25. APRIL  

Kl. 09.00  Ord for dagen ved Åshild Opøyen 
Kl. 09.10  Forhandlinger 
Kl. 11.30  Lunsj 
Kl. 12.30  Forhandlinger fortsetter 
Kl. 16.00  Slutt for dagen 
 
 
Programmet kan bli justert  
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SAKSLISTE KAs LANDSRÅD 2017 
Sak LR 01/17 Konstituering 

Sak LR 02/17 Rapport fra kontrollkomiteen 

Sak LR 03/17 Årsregnskap med årsberetning 

Sak LR 04/17 Årsmelding 2016 

Sak LR 05/17 Strategiplan 2017-2019 

Sak LR 06/17 Medlemskontingent 2018 

Sak LR 07/17 Endring av KAs vedtekter  

Sak LR 08/17 Valg av KAs styre 

Sak LR 09/17 Valg av valgkomité 

Sak LR 10/17 Valg av kontrollkomité 

Sak LR 11/17 Orienteringer 

1. Kirkebyggforsikring  

2. Tariffsituasjonen / oppgjøret våren 2017 

3. Orientering fra administrasjonen 

a. Virksomhetsplan 2017 

b. Budsjett 2017 

c. Dato for landsråd 2019 
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DELEGATER LANDSRÅD 2017 
 
LOKALE KIRKELIGE ORGANER 
Valgt fra: Navn Telefon 

Agder og Telemark Anne Mo Grimdalen 906 57 830 

Agder og Telemark Simon Ellingsberg 957 70 196 

Agder og Telemark Margrethe Østhassel 404 79 908 

Agder og Telemark Ole Henrik Lia 916 31 956 

Bjørgvin Per Hilleren 476 07 532 

Bjørgvin Harald Rød 473 75 733 

Bjørgvin Bente Krokeide 930 22 422 

Bjørgvin Leif Erik Fjellvang 468 64 260 

Bjørgvin Frode Hanuren 932 22 473 

Borg Bjørn Solberg 922 36 766 

Borg Inger Johanne Bondevik Wremer 977 33 754 

Borg Amund Gillebo 419 33 303 

Borg Berit Daae 922 15 614 

Borg Jan Fredrik Holmqvist 476 11 647 

Hamar Ole-Jakob Dyrnes 977 06 318 

Hamar Guri Ruste 991 00 846 

Hamar Hanne Mette Lundberg 918 10 255 

Hamar Christian von Harling 970 61 719 

Møre Toril Solevåg 926 57 598 

Møre Lars Polden 913 60 650 

Møre May Lisbet Hovlid Aurdal 452 24 738 

Nidaros Randi Sollie Denstad 911 70 122 

Nidaros Einar Eidshaug 905 26 617 

Nidaros Kjetil Gunnes 932 03 344 

Nidaros Britt-Inger Volden 908 85 932 

Nord-Hålogaland Inga Marie Nordstrand 976 63 646 

Nord-Hålogaland Mette Marit Sørem Granerud 413 36 745 

Nord-Hålogaland Ivar Bjørkås 478 08 171 

Oslo Ellen Hagemo 951 67 634 

Oslo Jørn Lemvik 932 47 831 

Oslo Borgny Vestli 907 70 643 

Oslo Berit Kristiansen 970 47 507 

Stavanger Gunnar Siqveland 475 00 148 

Stavanger Jakob Nærheim 480 80 237 

Stavanger Geir Mykletun 932 81 625 

Stavanger Laila Steinsvik 930 62 976 

Sør-Hålogaland Terje Wiik 917 41 943 

Sør-Hålogaland Monica Nilsen 414 47 822 

Sør-Hålogaland Anders Hegge 992 85 494 

Sør-Hålogaland Sølvi Bente Skaga 481 54 894 

Tunsberg Ellen Elisabeth Wisløff 917 06 928 
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Valgt fra: Navn Telefon 

Tunsberg Odd Treffen 928 01 381 

Tunsberg Anne Mari Nedberg 916 75 410 

Tunsberg Dagfinn Hodt 480 65 540 

Bergen kirkelige fellesråd (tilleggsmandat) Aasmund Kvamme 481 18 858 

Stavanger kirkelige fellesråd (tilleggsmandat) Einar Oanæs Iversen 901 34 228 

Kirkelig fellesråd i Oslo (tilleggsmandat) Eilev Hegstad 48035906 

Kirkelig fellesråd i Trondheim (tilleggsmandat) Svein Willy Danielsen 915 99 655 

 
 
ORGANISASJONSMEDLEMMER 

Navn Telefon  

Dag-Eirik Lannem 96627053  

Maria Greenberg Bergheim 483 14 157  

Harald Askeland 957 56 083  

 
 
DEN NORSKE KIRKE (RETTSSUBJEKTET) 

Navn Telefon  

Ann-Kristin Sørvik 951 81 111  

Leif Christian Andersen 906 52 532  

Karin-Elin Berg 920 20 851  

Anne Enger 906 50 851  

Jan Rune Fagermoen 970 57 211  

Terje Fjeldheim 934 15 404  

Jan Ove Fjelltveit 951 36 898  

Agnes Sofie Gjeset 916 91 267  

Lill Tone Grahl-Jacobsen 911 40 595  

Marit Hermstad 958 48 385  

Finn Ragnvald Huseby 976 61 373  

Jens-Petter Johnsen (dag 1) 489 91 210  

Oddhild Klevberg 478 11 059  

Stein Reinertsen 952 84 718  

Gard Realf Sandaker-Nielsen 951 57 471  

Elise Sandnes 958 32 458  

Anne Berit Evang 920 16 285  

Gerd Karin Røsæg (dag 2) 489 91 240  

   
   

FORFALL PR. 21. MARS 2017  
Bjørgvin Kirsti Stave Stevik  
Dnk (rettssubjektet) Jens-Petter Johnsen (dag2)  
Dnk (rettssubjektet) Inger Helene Thingvold Nordeide 

Tunsberg Else-Marie Ringvold  
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KAs STYRE 
Styreleder Eigil Morvik 92441144 

Nestleder Siv Mari Forsmark 48074514 

Styremedlem Elisabeth Bie 48088093 

Styremedlem Helga Kjellaug Hjetland 91777917 

Styremedlem Ole Herman Fisknes 94788785 

Styremedlem Dag Landmark 41475900 

Styremedlem Tor Einar Ljønes 93256146 

1. vara Svein Inge Thorstvedt 91396053 

2. vara Åshild Opøyen 99337666 
 

  
 

ANDRE DELTAKERE  
Norges kirkevergelag (NKVL) Astrid Holmsen Krogh Leder NKVL  
Kontrollkomiteen Arne Lerheim Leder kontrollkomiteen  
Valgkomiteen Åge Petter Christiansen Leder av valgkomiteen  

 
 

FRA KAS SEKRETARIAT 
Frank Grimstad Adm. dir. 

Marit Halvorsen Hougsnæs Direktør arbeidsgiveravdelingen 

Øystein Dahle Direktør avdeling for utvikling og forvaltning 

Knut Are Hole Direktør administrasjons- og økonomiavdelingen 

Øyvind Håbrekke Kommunikasjonssjef 

Ane N. Nyhus Forhandlingssjef / advokat 

Ingvild Engedal Administrasjonsleder 

Anja Høiby-Nikolaisen Kurskoordinator 

Randi Moskvil Letmolie OU-sjef/Seniorrådgiver 
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PRAKTISK INFORMASJON  
 
Landsrådsmøtet avholdes 24.-25. april 2017 på Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 
Gardermoen. 
 
 
VEIBESKRIVELSE TIL HOTELLET: 
Kollektivtransport fra Gardermoen: 
Fra flyplassen går det shuttlebuss til hotellet (Linje S55).  
Bussen går fra nedre plan på flyplassen hvert 20. minutt.  
 

Bil: 
Fra E6 tar du av ved avkjøringen til Oslo Lufthavn Gardermoen og følger veien i noen 
minutter. Ta av ved avkjøring til R35 mot Hønefoss/Nannestad og følg veien rett fram 
gjennom en rundkjøring. Hotellet ligger på venstre side i den andre rundkjøringen.  
Det finnes parkeringsplasser utenfor hotellet.  
 

REISEREGNING 
Reiseregningsskjema og informasjon vedrørende utfylling sendes ut pr epost til alle 
delegater i forbindelse med arrangementet. 
 

KOMPENSASJON FOR TAPT ARBEIDSINNTEKT 
Skal du ha kompensasjon for tapt arbeidsinntekt må du legge ved dokumentasjon fra 
arbeidsgiver. Se reiseregningen. 
For selvstendig næringsdrivende kompenseres inntil kr. 450,- pr. time for tapt 
arbeidsinntekt som følge av møtevirksomhet i vanlig arbeidstid, dog ikke mer enn kr. 3000,- 
pr. dag. 

 

Spørsmål? – Kontakt Torhild Strøm, tlf. 936 75 428 eller e-post: torhild.strom@ka.no. 
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SAK LR 01/17: KONSTITUERING 

Saksordfører: Eigil Morvik 
 

Jf. vedtektenes § 7 d/forretningsorden § 2 skal landsrådet velge dirigentskap. Jf. 
forretningsorden § 1 konstitueres landsrådet ved godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: 
 

 
1. Landsrådet godkjenner innkalling og saksliste. 

 
 

2.   Landsrådet velger følgende til dirigentskap: 
1. Lill Tone Grahl-Jacobsen, Dnk (rettssubjektet) 
2. Bjørn Solberg, Borg 
 

 
3.   Landsrådet velger følgende representanter til å underskrive landsrådsprotokollen: 

1. Anne Mo Grimdalen, Agder og Telemark  
2. Dag-Eirik Lannem, IKO 
 

 

 

 

Eigil Morvik 
leder 
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SAK LR 02/17: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN 

 Ved kontrollkomiteens leder Arne Lerheim 
 

KAs vedtekter fastsetter at organisasjonen skal ha en kontrollkomité, og at komiteens 
rapport skal legges frem til behandling i Landsrådet (§§ 7d, 11). 

Komiteen består av Arne Lerheim, Elise Birch Bulie og Asbjørn Torvik. Varamedlemmer er 
Modulf Aukan, Kristin Ramstad og Øyvind Drangsland. 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltning av organisasjonens 
ressurser skjer i samsvar med gjeldende lover og regler og i tråd med vedtak fattet av 
landsråd og styre. Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter og avgi sin innstilling 
til landsrådet i forbindelse med årsrapport og regnskap. 

Landsrådet har vedtatt følgende retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid: 

«Kontrollkomiteen 

- skal normalt møtes en gang i høstsemesteret og en gang før landsrådet på våren, 

- skal løpende få tilsendt alle styredokumenter og dokumenter til landsrådet, 

- skal hvert år utarbeide en rapport til landsrådet. 

 

Kontrollkomiteens medlemmer får dekket reise- og diettutgifter til møtene etter statens 
satser. Det utbetales honorar for hvert møte ut fra samme satser som det til enhver tid 
gjeldende styrehonorar.» 
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Vedlagt følger:  Årsberetning 2016 

Årsregnskap 2016 med noter  
  Revisjonsberetning 

 
Saksorientering 

Årsregnskapet for 2016 viser at de samlede driftsinntekter har vært kr 45 562 067, 
driftskostnader kr 46 332 073 og netto finansposter kr 491 449. Dette gir et samlet 
underskudd på kr 278 067. Siden Norges kirkevergelag (NKVL) bruker av sitt fond i 
egenkapitalen til å dekke sine underskudd, er underskuddet for KA kr 195 432.  

Underskuddet foreslås dekket av egenkapitalen fordelt med kr 195 432 fra fri egenkapital 
og kr 82 634 fra Norges kirkevergelags bundne fond. Ved utgangen av 2016 har KA en 
egenkapital på kr 7 652 912, hvorav kr 969 611 disponeres av NKVL.  

Det var i 2016 budsjettert med et underskudd på kr 600 000. Hovedgrunnene til at resultatet 
ble kr 404 568 (321 934) bedre enn budsjettert skyldes blant annet:  

• Langt høyere kursinntekter enn budsjettert 
• Tilskudd fra ENOVA (videresendes fellesråd 80%), inntekter som ikke var 

budsjettert 
• Lønnskostnadene er hovedsakelig lavere på grunn av sykmeldinger / 

permisjoner 
• Høyere finansinntekter enn budsjettert 

 

Med den virksomheten KA driver, er det vanskelig å budsjettere på forhånd nøyaktig hva 
inntektene og utgiftene blir. Dette med tanke på hvor mange som vil delta på våre kurs, 
hvor mange tjenester vi får solgt til våre medlemmer osv. Et avvik på kr 155 000 på 
driftsresultatet (før finansinntekter) utgjør 0,4% av driftsinntektene.  

 

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: 

Landsrådet tar KAs regnskap m/ noter og årsberetning for 2016 til orientering. Regnskapet 
viser et driftsunderskudd på kr 278 067. Kr 195 432 er hentet fra fri egenkapital og  
kr 82 634 er hentet fra Norges kirkevergelags (NKVL) fond. 

 

Eigil Morvik 
leder 

 
 

SAK LR 03/17: ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING 
                   Saksordfører: Helga Hjetland 



 

L A N D S R Å D   2017 

12 

 



 

L A N D S R Å D   2017 

13 

 

 



 

L A N D S R Å D   2017 

14 

 

 



 

L A N D S R Å D   2017 

15 

 

 
 



 

L A N D S R Å D   2017 

16 

 

 



 

L A N D S R Å D   2017 

17 

 

 



 

L A N D S R Å D   2017 

18 

 

 



 

L A N D S R Å D   2017 

19 

 

 



 

L A N D S R Å D   2017 

20 

 

 

 
 

Saksorientering 

I følge KAs vedtekter § 7d skal landsrådet forelegges styrets årsmelding til orientering. KA 
ønsker gjennom årsmeldingen å forankre at det ble arbeidet i tråd med strategiplanen i 
fjor.  
 
Årsmelding 2016 følger vedlagt sakspapirene som egen trykksak.  
 
 
 
 

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: 
 

Landsrådet tar styrets årsmelding for 2016 til orientering. 
 
 

Eigil Morvik 
leder 

 

 
  

SAK LR 04/17: ÅRSMELDING 2016 

         Saksordfører: Siv Mari Forsmark 
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KAs strategiplan følger vedlagt. 
 
Saksorientering 
 
KA har en rullerende strategiplan som vedtas av Landsrådet, jf. vedtektene § 7d:  
“Vedta strategiplan for KAs virksomhet”. 
 
Styret legger til grunn at strategiplanen gjelder fra det tidspunkt den blir vedtatt i landsrådet og fram 
til ny plan vedtas på neste ordinære landsrådsmøte i 2019. 

Det er gjennom strategiplanen landsrådet vedtar hvilke saker og politikk styret og administrasjonen 
skal arbeide med og prioritere i kommende toårsperiode. Det er KAs viktigste styringsdokument. 
Basert på denne planen lager administrasjonen i KA sin årlige virksomhetsplan. 

Strategiplanen slik den framlegges av styret er bygget opp for å tydeliggjøre KAs politiske 
målsettinger og faglige ambisjoner for perioden. 1.1.2017 fikk vi rettssubjektet Den norske kirke som 
medlem. Det nye medlemmet er vårt største enkeltmedlem og har en rekke utfordringer felles med 
eksisterende medlemsmasse, men også noen nye. Dette er forsøkt fanget opp i planen. 

Målsettinger er delt inn fem områder: 
• Myndighetskontakt og politisk arbeid 
• Partssamarbeid og forhandlinger om tariffavtaler 
• Medlemsrådgivning  
• Dokumentasjon og fagutvikling 
• KA som organisasjon – medlemsgrunnlag og samarbeidsparter 

 
Våre medlemmer står i en rekke utfordringer i de kommende år. Vi vil trekke fram fem av disse 
utfordringene, som kommer tydelig fram i strategiplanen: 

• Kommunereform 
• Regjeringens arbeid med finansiering og med ny lovgivning på tros- og livssynssamfunn 
• Utforming av kirkeordning for Den norske kirke 
• Bærekraftig politikk for ideelle virksomheter 
• Videre tariffutvikling 

 
Styret ønsker med sitt forslag til strategiplan å legge et godt grunnlag for å debattere og tegne et bilde 
av KA som en samlende og offensiv organisasjon for kirkelige organer og virksomheter. Nye 
medlemmer skaper behov for å synliggjøre og finne formuleringer som oppleves samlende. 

 

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: 
 

Landsrådet vedtar styrets forslag til strategiplan for 2017-2019. 

 

 
Eigil Morvik 

leder 

SAK LR 05/17: STRATEGIPLAN 2017-2019 

                 Saksordfører: Eigil Morvik 
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KAs STRATEGIPLAN 2017-2019 
 

 
 

KAs FORMÅL 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

KAs VIRKSOMHETSVERDIER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Kvalitet  
KA skal levere tjenester på et høyt faglig nivå tilpasset medlemmenes interesser og 
utviklingsbehov. 

Demokrati 
KA er basert på demokratiske verdier og arbeider for å fremme en demokratisk kultur i 
kirkelige virksomheter gjennom en arbeidsform preget av åpenhet og dialog. 

Medlemsfokus 
KA skal være tilgjengelig for medlemmene og ha medlemmenes interesser i sentrum. 

KA er arbeidsgiverorganisasjon for organer og virksomheter med kirkelig 
forankring. KA skal arbeide for at medlemmene får arbeidsbetingelser og 
utviklingsmuligheter som bidrar til 
• at de kan oppfylle sine kirkelige og samfunnsmessige oppgaver 
• å skape gode og ordnede forhold mellom medlemmene og deres 
medarbeidere/tilsatte 
• å styrke medlemmenes faglige kompetanse 
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KAs mål er:  1 

1. MYNDIGHETSKONTAKT OG POLITISK ARBEID 2 

a. Medlemmenes økonomiske rammebetingelser 3 
1. At staten fører en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk som anerkjenner 4 

trossamfunnenes betydning og samfunnsrolle. 5 
2. Fortsatt å sikre lokal finansiering av Den norske kirke. KAs primære mål er en 6 

videreføring og utvikling av hovedlinjene i dagens offentlige finansieringsmodell for Den 7 
norske kirke med statlig og kommunalt finansieringsansvar. 8 

3. En finansieringsordning som balanser en likeverdig finansiering av tros- og 9 
livssynssamfunn, og som ivaretar de særlige utfordringer for Den norske kirke som 10 
landsdekkende folkekirke. 11 

4. Å bidra til at fordelingen av rammebevilgningen til Den norske kirke gir grunnlag for 12 
likeverdig dekning av lønns- og pensjonskostnadene for tilsatte innen trosopplæring, 13 
diakoni og prestetjenesten. 14 

5. Å arbeide for at staten tar et større finansielt ansvar for forsvarlig vedlikehold og brann- 15 
og innbruddssikring av freda og verneverdige kirker. 16 

6. Å sikre ideelle og kirkelige virksomheters plass innen velferdstjenestene. Rammevilkår 17 
må legge til rette for at ideelle og kirkelige virksomheter kan beholde sin egenart og 18 
fortsatt videreutvikle deres naturlige plass som alternativ til stat og marked. 19 

7. At frivillig virksomhet har gode og forutsigbare rammebetingelser som respekterer 20 
frivillighetens egenart.  21 

8. At private barnehager sikres likeverdige rammebetingelser i forhold til kommunale 22 
barnehager. 23 
 24 

b. Medlemmenes juridiske rammebetingelser 25 
1. At Den norske kirke med hjemmel i Grunnlovens § 16, fortsatt reguleres gjennom en 26 

egen kirkelov. 27 
2. At soknene i Den norske kirke sikres fortsatt selvstendig rettslig handleevne, et helhetlig 28 

ansvar for den kirkelige virksomhet i soknene, en demokratisk styringsform og fortsatt 29 
eierskap til kirkebygg, gravplass og tilhørende eiendommer.  30 

3. Rettslig avklaring av myndighetsfordeling mellom soknet og rettssubjektet Den norske 31 
kirke. 32 

4. At arbeidet for å fremme en forenklet organisering av Den norske kirke med sikte på en 33 
fremtidig avvikling av ordningen med to arbeidsgiverlinjer videreføres. 34 

5. Å arbeide for at menighetsrådene, fellesrådene og kirkemøtet fortsatt skal være lovfestet 35 
som organ i Den norske kirke. 36 

6. At det utvikles en fremtidsrettet utdanningspolitikk som kan sikre rekruttering av 37 
tilstrekkelig kompetent personell til kirkelige og ideelle virksomheter.  38 

7. Å arbeide for at offentligrettslige lover skal gjelde for Den norske kirke, blant annet 39 
forvaltningsloven og offentleglova.  40 

8. Å bidra til en optimal samhandling mellom kirkeeiere/brukere, og de kirkelige og 41 
antikvariske fagmyndigheter for å få gode og hensiktsmessige kirker og et relevant vern. 42 

9. Arbeide for fortsatt kirkelig forvaltningsansvar for den offentlige gravferdsforvaltningen.  43 
  44 

c. Medlemmenes samfunnsmessige ansvar og oppgaver 45 
1. At KAs medlemmer opprettholder sin legitimitet og videreutvikler bærekraftige roller 46 

og oppdrag i norsk samfunnsliv.  47 
2. At KAs medlemmer bidrar til (å forme) samfunnsutviklingen gjennom organisatorisk 48 

praksis.  49 
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3. At de kirkelig fellesråd fremstår tydelig som samhandlingsaktører mellom 50 
menighetene og kommunene innenfor diakoni og kultur mv. 51 

4. At KAs medlemmer fremmer likestilling mellom kjønnene og beskytter mot 52 
diskriminering i samsvar med den aktivitetsplikt som påhviler arbeidsgiver. 53 

5. At KAs medlemmer følger opp intensjonene om et inkluderende arbeidsliv. 54 
6. At kirkelige virksomheter ivaretar brukernes verdighet, trygghet og integritet.  55 
7. At kirkenes kulturminneverdier løftes frem nasjonalt, i menighet og i lokalsamfunn.  56 
8. At lokalkirken får økt handlingsrom for endret bruk av kirkebygg. 57 
9. At KAs medlemmer viser miljøansvar gjennom sin drift av eiendommer og sine 58 

aktiviteter. 59 
10. At kirkelig gravferdssektor har høy legitimitet blant alle brukergrupper. 60 

 61 

2. PARTSSAMARBEID OG FORHANDLINGER OM TARIFFAVTALER 62 
1. Et sentralt partssamarbeid preget av respekt, tillit og dialog. 63 
2. Et nytt og samlende tariffavtaleverk som understøtter Den norske kirkes landsdekkende 64 

ansvar og oppgaver (2018) etter forutgående partssammensatt arbeid.  65 
3. Å sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for lokalt og nasjonalt/regionalt tilsatte i Den 66 

norske kirke. 67 
4. Videre utvikling av tariffavtaler for organisasjonsmedlemmer, tilpasset deres 68 

rammebetingelser. 69 
5. Bred involvering av de sentrale arbeidstakerorganisasjoner om tjenlige rammer for 70 

aktuelle omstillingsprosesser. 71 
6. Videreføring av en tariffestet OU-ordning som underbygger det sentrale partssamarbeid 72 

om felles utfordringer og styrker medbestemmelsesordningene i den enkelte 73 
virksomhet. 74 

7. Videreføring av den nasjonale tilskuddsordning til etter- og videreutdanning for 75 
kateketer og menighetspedagoger i samarbeid med Kirkelig undervisningsforbund 76 
(KUFO).   77 

 78 

3. MEDLEMSRÅDGIVNING 79 

a. Kunnskapsbygging og medlemsinvolvering 80 
1. Tilrettelegge møteplasser for rådsledere for erfaringsutveksling og utvikling av felles 81 

politikk (arbeidsgiverkonferanser mv). 82 
2. Opplæring av nyvalgte rådsmedlemmer til Den norske kirkes styringsorganer etter 83 

kirkevalget i 2019 med særlig vekt på styringsroller og arbeidsgiveransvar. 84 
3. Å tilrettelegge prosesser som bidrar til bred kirkelig involvering fra alle deler av landet 85 

til utviklingen av kirkens fremtidige organisering. 86 
 87 

b. Kirkelig ledelse, omstilling og organisering  88 
1. Gi faglige impulser til og veiledning i stadig forbedring av det kirkelige tjenestetilbud  89 
2. Bidra til faglig refleksjon og kunnskapsutvikling innen kirkelig ledelse og organisering   90 
3. Opprettholde tilbud om skreddersydde og studiepoenggivende lederutviklingstiltak for 91 

kirkelige ledere i samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner.  92 
4. Kvalitetssikring av rekrutteringsprosesser til øverste leder og øvrige tilsettingsprosesser 93 

i kontakt med eksternt fagmiljø. 94 
5. Kompetansebygging i kirkelig endrings- og omstillingsarbeid særlig knyttet til 95 

kommune/fellesrådssammenslåinger. 96 
6. Tilrettelegge for ledernettverk og stimulere til erfaringsutveksling og læring mellom 97 
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ledere i ulike medlemsvirksomheter. 98 
7. Videre oppfølging av utfordringer i det kirkelige arbeidsmiljø inkludert fokus på 99 

forebygging av sykefravær (nærværsarbeid)og stabsutviklingstiltak.  100 
8. Gjennomtenke og introdusere nye organiserings- og eierskapsformer innenfor kirkelig 101 

virksomhet. 102 
 103 

c. Individuell og kollektiv arbeidsrett mv 104 
1. Å bistå medlemmene med juridisk rådgivning knyttet til rollen som arbeidsgiver 105 

(tilsettingssaker, arbeidsmiljø/arbeidstid, styringsrett mv).    106 
2. Arbeidsrettslig bistand ved konkrete personalsaker/-konflikter hos medlemmene inkludert 107 

ev partshjelp ved rettssaker. 108 
3. Løpende rådgivning i kollektiv arbeidsrett og bistand i fortolkning av gjeldende 109 

tariffavtaler. 110 
4. Vedlikehold og videreutvikling av nettbasert arbeidsstøtte i ledelse, personal og HMS. 111 

 112 

d. Økonomi, forvaltning og IKT 113 
1. Styrking av medlemmenes kompetanse i anskaffelser og avtaleinngåelse, og bidra til 114 

gode og ryddige ordninger for anskaffelse/ innkjøp. 115 
2. Medvirkning til at Den norske kirke skal ha felles IKT-løsninger preget av kvalitet, 116 

kostnadsreduksjon og samhandling mellom kirkens organer. 117 
3. Gjennom kurs, rådgivning og fellesløsninger bidra til at medlemmene har en 118 

forvaltningskultur preget av god økonomistyring, forsvarlig saksbehandling/arkivering 119 
og høy juridisk og etisk standard.  120 

4. Videreutvikle IKT som funksjonelt og kostnadsreduserende verktøy. 121 
 122 

e. Kirkebygg og gravplass 123 
1. Å bidra gjennom opplæring og rådgivning til en profesjonell, kostnadseffektiv og 124 

langsiktig forvaltning av kirkebyggene, som også inkluderer alternativer for ny eller 125 
endret bruk av kirkebygg. 126 

2. At kirkebyggene og gravplasser blir universelt tilrettelagt for alle ved kirkelige 127 
handlinger, kirkens varierte aktiviteter og åpne kirker. 128 

3. En lokal gravferdsforvaltning som har kompetanse og ressurser til å yte tjenester preget 129 
av kvalitet og verdighet overfor ulike brukergrupper.  130 

4. Å arbeide for redusert energibruk og bærekraftige energiløsninger i kirkebygg. 131 
 132 

f. Annen medlemsservice 133 
1. Å videreføre og fremforhandle nye avtaler til bruk for medlemmene. 134 
2. Å videreføre og reforhandle relevante forsikringsordninger.  135 
3. Å opprettholde god tilgjengelighet på telefon og e-post. 136 

 137 

4. DOKUMENTASJON OG FAGUTVIKLING  138 
1. Å fremskaffe dokumentasjon på kompetansebehov og rekrutteringssituasjon hos 139 

medlemmene. 140 
2. Gjennomføring av ny nasjonal kartlegging av arbeidsmiljøet i Den norske kirke 141 

(oppfølging av AFI 2012). 142 
3. Kartlegge omfanget av personalsaker knyttet til mistanke om seksuelle overgrep 143 
4. Å initiere forskning og fagutvikling innenfor kirkelig ledelse og demokrati. 144 
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5. Å utrede modell (organisering og kostnader) der KA selv utfører de tekniske 145 
beregningene for kirkelige lønnsoppgjør. 146 

6. Drift og videreutvikling av den nasjonale database for kirkebygg og kirkeinventar, 147 
Kirkebyggdatabasen, og Kirkesøk.no, til hjelp for lokal og sentral forvalting og til økt 148 
kunnskapsoppbygging. 149 

7. Gjennomføring av kirkebyggkontroll som fører til en tilstandsrapport for alle kirkebygg 150 
2017/2018. 151 

8. Å utvikle gode ordninger for statistikk- og økonomirapportering som dokumenterer og 152 
synliggjør ressursinnsats og utfordringer blant medlemmene. 153 

5. KA SOM ORGANISASJON – MEDLEMSGRUNNLAG OG SAMARBEIDSPARTER 154 
1. Med utgangspunkt i nye vedtekter med nye valgordninger styrke KA som demokratisk 155 

valgt og styrt organisasjon.  156 
2. Å være en attraktiv arbeidsplass og en relevant organisasjon med kompetente 157 

medarbeidere  158 
3. Å videreutvikle KA som en relevant organisasjon for ulike typer kirkelige virksomheter 159 

og organisasjoner. 160 
4. Å videreføre innsatsen for hele bredden blant medlemmene, og bidra til møtepunkter 161 

og nettverk mellom Den norske kirke, andre kristne trossamfunn og frivillige 162 
organisasjoner og institusjoner.   163 

5. Å utvikle nye kontaktformer med statlige og kirkelige myndigheter etter endring av 164 
forholdet mellom kirke og stat. 165 

6. Å videreutvikle et nært samarbeid med Kirkerådet gjennom reforhandlet 166 
samarbeidsavtale, som konsekvens av Kirkemøtets / Kirkerådets innmelding i KA.  167 

7. Å arbeide for å øke antall organisasjonsmedlemmer. 168 
8. Styrket frivillig innsats og medlemsinvolvering i kirkelig virksomhet. 169 
9. Å videreføre medlemskap i Frivillighet Norge, og støtter opp under deres 170 

frivillighetspolitiske arbeid.  171 
10. Videreutvikling av frivillighetsregisteret for å bidra til å synliggjøre og øke kunnskapen 172 

om frivillig sektor, og at registeret blir et verktøy for en aktiv frivillighetspolitikk. 173 
11. Videreutvikling av samarbeidet med Private barnehagers landsforbund og IKO for 174 

styrket økonomi, kvalitet og identitet i menighets- og organisasjonsbarnehager. 175 
12. Å utvikle KA som et sentralt kompetansemiljø for gravferdssektoren. 176 
13. Gjennom KNIF og KNIF Trygghet Forsikring bidra til innsparing, kvalitet og samordning 177 

i innkjøp, forsikring og merkantile tjenester. 178 
14. Å utvikle KA som et kompetansemiljø for gravferdssektoren. 179 
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Saksorientering 
 
Medlemskontingenten i KA blitt fastsett som ein prosentsats av arbeidsgjevaravgifts-
grunnlaget. Dette er i tråd med normal praksis hos andre arbeidsgjevarorganisasjonar. 

Profilen for kontingentstrukturen byggjer på at store verksemder til vanleg har meir 
spisskompetanse enn små, og dermed i mindre grad har bruk for spesialiserte tenester frå 
ein arbeidsgjevar- og interesseorganisasjon enn mindre verksemder. Den prosentvise 
kontingentsatsen avtar dermed med aukande lønnsmasse hos medlemmane. 

Kontingentinntektene i KA har hatt fylgjande vekst dei siste 5 åra: 
2012: 3,4 % 
2013: 5,0%  
2014: 5,6%  
2015: 9,9% 
2016: 3,2%  

I fylgje KAs vedtekter § 7d skal Landsrådet fastsetja rammer for medlemskontingenten. I 
2016 vedtok Landsrådet fylgjande for 2017: 

1. KA skal ha kontingentsatsar som er konkurransedyktige i forhold til konkurrerande 
organisasjonar. 

2. KA skal vidareføra prinsippet om at kontingenten vert fastsett i forhold til 
arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget. 

3. Kontingentinntektene skal ikkje reduserast i forhold til det samla 
arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget. 

4. KA kan videreutvikla andre type medlemskap (som assosiert medlemskap, 
nettverksmedlemskap, interessefellesskap etc.) og prissetja desse i forhold til 
tenester som blir levert. 

 
Styret vedtok på bakgrunn av dette fylgjande satsar for kontingent i 2017: 

1. Kategori 1 medlemmer:  
Kyrkelege fellesråd og menighetsråd i kommunar med eitt sokn:  
9,7 promille av dei første 5 mill. kr. av arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget.  
7,7 promille av dei neste 10 mill. kr. av arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget.  
3,2 promille av dei neste 60 mill. kr. av arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget. 
1,1 promille over 75 mill. kr. av arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget. 
Minimumskontingent kr. 8.500.   

 
(For kategori 1 medlemar er dette ei auke frå 2016 til 2017 for dei tre fyrste 
promillesatsane med 0,2 promille, den siste promillesatsen med 0,1 promille, samt 
at minimumskontingenten auka med kr 1 000 til kr 8 500).  
 

 Menighetsråd / organisasjonar / institusjonar / stiftingar: 
5,0 promille av arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget. Minimumskontingent kr. 6 000, og 
maksimumskontingent kr. 25 000,-. 

SAK LR 06/17: MEDLEMSKONTINGENT 2018 

        Saksordfører: Dag Landmark 
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Medlemmer i denne gruppa som driv barnehagar, skal ha maksimumskontingent 
kr. 35.000. 
 
(Dette er ei auke av maksimumskontingent for dei som driv barnehage med  
kr 5 000 til kr 35 000. Minimumskontingenten er auka med kr 1 000). 
 

 
2. Kategori 2 medlemmer:  

Organisasjonar / institusjonar / stiftelsar som ikkje overdrar partsansvaret:  
Skal normalt betale mellom 30 % og 50 % av den kontingentsats som følger av 
følgande: 

  
 5,0 promille av de første 5 mill. kr. av arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget.  

3,0 promille av de neste 5 mill. kr. av arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget.  
2,0 promille av de neste 50 mill. kr. av arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget.  
1,0 promille over 60 mill. kr. av arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget. 
Minimumskontingent kr. 5.000  
 
(Ingen endring frå 2016). 
 
Styret fastset kontingenten for den enkelte organisasjon i forbindelse med  
godkjenning av søknad om medlemsskap. 

 
Rammevedtaket i landsrådet har fungert godt og gitt styret handlingsrom til å tilpassa 
kontingentsatsane til aktuell medlemsstruktur og økonomisk situasjon.  Ein rår difor til at 
tidlegare vedtak blir vidareført. 

 
 
LANDSRÅDET BLIR RÅDD TIL Å FATTA FYLGJANDE VEDTAK: 

 
1. KA skal ha kontingentsatsar som er konkurransedyktige i forhold til konkurrerande 
organisasjonar. 

2. KA skal vidareføra prinsippet om at kontingenten vert fastsett i forhold til arbeids-
gjevaravgiftsgrunnlaget. 

3. Kontingentinntektene skal ikkje reduserast i forhold til det samla arbeidsgjevar-
avgiftsgrunnlaget. 

4. KA kan videreutvikla andre type medlemskap (som assosiert medlemskap, 
nettverksmedlemskap, interessefellesskap etc.) og prissetja desse i forhold til 
tenester som blir levert. 
 
 

 
 
 
Eigil Morvik 
Leder 
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Vedlagt saken følger: 

- Brev fra Bjørn Solberg 
- Vedtektene §§ 5-8, 10-11 samt valgregler til KAs landsråd med endringsforslag 

 
Saksorientering 
 
KAs vedtekter har blitt endret flere ganger de senere årene, senest på landsrådet i 2016. Styret satte i 
2011 ned en arbeidsgruppe for å vurdere behov for endringer i vedtektene til KA. Landsrådet fulgte 
opp dette arbeidet med å vedta endringer i 2012, og har siden vedtatt endringer i vedtektene flere 
ganger. Sekretariatet ser at det er et behov for å justere KAs vedtekter og valgregler noe i år også, for 
at de skal fungere bedre. Vedlagt følger vedtektene og valgreglene med forslag til endringer.  
 
Landsrådet fattet i 2016 vedtak på følgende områder: 
- Sammensetning av KAs landsråd 
- Medlemskapsbestemmelser 
- Valgregler til KAs landsråd 
 
De nye vedtektene og valgreglene har nå blitt praktisert i nesten ett år. Det er som en følge av dette 
behov for å justere vedtektene og valgreglene på enkelte områder for å tydeliggjøre enkelte punkter, 
samt at vi ser behov for at noen nye punkter må legges inn.  
 
I tillegg er det ønskelig å tydeliggjøre § 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler. 
 
Det som er foreslått tatt ut er overstrøket, mens det som er foreslått som ny tekst er understreket. 
 
Vedrørende valgregler 
KAs styre har mottatt og drøftet et brev fra Bjørn Solberg, fellesrådsleder i Eidsberg og 
landsrådsrepresentant fra Borg, vedrørende valgregler til KAs landsråd. I brevet står blant annet: 
«Prinsipielt mener jeg at KAs landsråd bør består av valgte medlemmer av råd/styrer. Det er fellesråd 
og bispedømmeråd/kirkeråd som er arbeidsgiverne, og det er disse som er valgt, direkte eller indirekte. 
Dette prinsippet følges for de 44 representantene fra fellesrådene, men ikke for kirkerådets delegasjon».  
Valget til dette landsråd har foregått etter vedtekter (sist endret) vedtatt i sak LR 07/16. Neste valg til 
landsråd vil foregå i 2020/2021. Eventuelle endringer av vedtekter/valgregler på dette punkt vil måtte 
behandles på landrådsmøtet 2019. Brevet følger vedlagt.   
 

Endring i § 5 c Uravstemning og vedtak av tariffavtaler  
Bakgrunnen for å endre § 5 c er å tilpasse til hjemlet praksis. Antall arbeidstakere blir gjennom 
lønns- og personalstatistikken rapportert basert på stillinger pr 1. desember og ikke 1. januar, og det 
anses derfor naturlig å endre til 1. desember i vedtektene. Siste to pkt. i § 5 c forblir uendret. 
 
Dagens § 5c: 

Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de avgitte stemmer fra tilsluttede 
medlemmer, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos de tilsluttede 
medlemmer, og som avgir stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall 
arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn. Alle tilsluttede 
medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. Det 
samme gjelder styrevedtak der styret fatter vedtak om godkjenning av et forhandlingsforslag. 

SAK LR 07/17: ENDRING AV KAs VEDTEKTER  

        Saksordfører: Ole Herman Fisknes 
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Nytt forslag til § 5 c er: 

Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til 
det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av 
arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen. Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja 
til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år 
legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et 
uravstemningsresultat. Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter vedtak om godkjenning av et 
forhandlingsforslag. 

 
Endringer i vedtektenes §§ 6-8 samt i valgregler for lokale kirkelige organer 
Vi har gjennom gjennomføring av regionale kontaktmøter og valg til KAs landsråd høsten 2016 og 
vinteren 2017 fått testet de nye vedtektene knyttet til valg til landsråd og valgreglene. I den 
forbindelse foreslås det å gjøre endringer i vedtektenes §§ 6-8. Vi ser at det er behov for tilpasninger 
og tydeliggjøring av valgreglene for at de skal fungere bedre i fremtiden. Noen områder, som hvem 
som utgjør nominasjonskomité etter dette valget, er ikke avklart i vedtekter og valgregler tidligere. 
Dette er nå lagt inn.  
 
§ 6 KAs organer 
KAs organer er landsråd, styre, kontrollkomité og valgkomité. I tillegg arrangeres regionale 
kontaktmøter for medlemmer av KA (jf. § 8). 

§ 7 Landsråd 
b) Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 
representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett 
tilleggsmandat. Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 93 
årsverk. Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet 
minimum ha 3 medlemmer i landsrådet. Landsrådet fastsetter nærmere retningslinjer for hvordan 
valgene gjennomføres.  
 
§ 8 Regionalt kontaktmøte 
Kontaktmøtet består av representanter fra alle lokale kirkelige organer i bispedømmet som er 
medlemmer i KA og landsrådsrepresentantene fra bispedømmet når disse er valgt. I hvert bispedømme 
arrangeres det regionale kontaktmøter. Det skal avholdes kontaktmøtet i forkant av hvert 
landsrådsmøte. Innkalling skjer fra KA, men landsrådrepresentantene i det enkelte bispedømme kan 
også innkalle på selvstendig grunnlag. Valg av landsrådsrepresentanter skjer i kontaktmøtet i forkant 
av en ny landsrådsperiode.  

1) Landsrådsrepresentantene legger frem forslag til nominasjonskomité.  
2) Nominasjonskomiteene består av 3 personer. 
3) Nominasjonskomiteene velges hvert 4. år i det kontaktmøtet der det ikke er valg til landsråd 

(midt i landsrådsperioden).  
4) Landsrådet fastsetter øvrige bestemmelser for kontaktmøtet. Det kan arrangeres kontaktmøter 

for andre medlemmer. 

Valgregler til KAs landsråd for lokale kirkelige organer 
2. Antall medlemmer og valg av nominasjonskomite (jf. § 8) 
Nominasjonskomité til valg av landsrådsmedlemmer består av 3 personer. Landsrådsrepresentantene 
legger frem forslag til nominasjonskomité. Komiteen velges på et kontaktmøte i perioden der det ikke er 
valg på landsråd. Valgbare til nominasjonskomiteen er medlemmer av kontaktmøter. 1 medlem av 
nominasjonskomiteen kan være daglig leder i fellesråd. 

3. På kandidatlisten skal det tilstrebes å være: 
- Minimum 40 % representasjon av hvert kjønn 
- Geografisk spredning av kandidater i bispedømmet 
- Det tilstrebes aldersspredning 
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Kandidatene skal: 
- Være rådsmedlemmer på valgtidspunktet 
- Ikke være ansatt i kirkelig organ Ha hovedarbeidssted i annet virke enn i kirkelige organer 
 
Kandidatlisten skal inneholde minimum det dobbelte antall navn av de som skal velges i prioritert 
rekkefølge (6-10 navn).  
 
Kandidatlisten skal inneholde kandidatenes alder, yrkeserfaring og syn på aktuelle kirkepolitiske 
spørsmål kirkelige verv. 
 
Alle lokale kirkelige organer som er medlemmer av KA skal på forhånd tilskrives med oppfordring 
til å fremme forslag på kandidater. Nominasjonskomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å 
stå på listen. 

 
4. Valg til landsrådet 
Kun rådsmedlemmer som ikke har hovedarbeidssted i kirkelige organer er ansatt i kirkelig organ på 
det tidspunkt valget finner sted, er valgbare til landsrådet. Valgte medlemmer trer ikke ut av landsrådet 
i perioden selv om man trer ut av valgt kirkelig organ. Valgte medlemmer som får hovedarbeidssted 
blir ansatt i kirkelig organ etter valget, trer ut av KAs landsråd. 
 
5. Gjennomføring av valg (2.-4. ledd) 
Retningslinjer for kontaktmøter vedtas av landsrådet. 
- Valget skjer skriftlig og hver delegat har 1 stemme. 
- Hver delegat fører opp det antallet navn som skal velges (3-5 navn). Man kan kun føre opp en person 
en gang per stemmeseddel.  
 
I tillegg til nominasjonskomiteens liste, er benkeforslag tillatt. 
De tre-fem representantene fra hvert bispedømme som får flest stemmer, blir medlemmer av 
landsrådet. De neste på valg blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge (inget øvre antall 
varamedlemmer).  
 
Ved stemmelikhet som påvirker om man blir fast eller varamedlem eller rekkefølgen blant 
varamedlemmer, gjennomføres det skriftlig omvalg blant disse. Ved fortsatt stemmeulikhet benyttes 
loddtrekning. 
 
Valgregler til landsråd for øvrige medlemmer 
Det er ønskelig å redusere antall medlemmer av valgkomiteen for øvrige medlemmer, slik at det 
blir likt som for øvrige valgkomiteer i KA-sammenheng. Endring av antall foreslås i pkt 2.  
 
2. Valgkomiteen skal settes sammen av 5 3 personer som er representanter for medlemmene 
(styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar).  
 
Valgregler til landsråd for Den norske kirke (rettssubjektet) 
Det fremmes en språklig endring fra nasjonalt rettssubjekt til Den norske kirke (rettssubjektet) i 
valgreglenes overskrift og 1. pkt. 
 
Endringer i vedtektenes §§ 10-11 
Det foreslås at administrerende direktør får talerett i styrende og rådgivende organer, samt at 
kontrollkomiteens leder velges ved eget valg. Dette er i praksis gjennomført tidligere, men har ikke 
kommet frem av vedtektene.  
 
§ 10 Administrerende direktør (siste pkt.) 
Administrerende direktør har møte-, tale- og forslagsrett i KAs styrende og rådgivende organer. 
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§ 11 Kontrollkomité 
a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en kontrollkomité på 3 medlemmer og 3 
varamedlemmer. Leder av kontrollkomiteen velges ved eget valg av landsrådet. Kontrollkomiteen 
velges for 4 år. Medlemmer av landsrådet kan velges. Ansatte, styre- og varamedlemmer kan ikke 
velges. Leder velges særskilt. 
 
 

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: 
 
Landsrådet vedtar følgende endringer i vedtektene: 
 
§ 5 c Uravstemning og vedtak av tariffavtaler 
Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA 
til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten 
av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen. Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha 
stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det 
foregående år legges til grunn. 

 
§ 6 KAs organer  
KAs organer er landsråd, styre, kontrollkomité og valgkomité. I tillegg arrangeres regionale 
kontaktmøter for medlemmer av KA (jf. § 8). 

 
§ 7 Landsråd (3. pkt.) 
b) Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 93 årsverk. 

 
§ 8 Regionalt kontaktmøte 
Kontaktmøtet består av representanter fra alle lokale kirkelige organer i bispedømmet som er 
medlemmer i KA og landsrådsrepresentantene fra bispedømmet når disse er valgt. I hvert 
bispedømme arrangeres det regionale kontaktmøter. Det skal avholdes kontaktmøtet i forkant av 
hvert landsrådsmøte. Innkalling skjer fra KA, men landsrådrepresentantene i det enkelte bispedømme 
kan også innkalle på selvstendig grunnlag. Valg av landsrådsrepresentanter skjer i kontaktmøtet i 
forkant av en ny landsrådsperiode. 

 
1)   Landsrådsrepresentantene legger frem forslag til nominasjonskomité. 
2)   Nominasjonskomiteene består av 3 personer. 
3)   Nominasjonskomiteene velges hvert 4. år i det kontaktmøtet der det ikke er valg til landsråd 
(midt i landsrådsperioden). 
4)   Landsrådet fastsetter øvrige bestemmelser for kontaktmøtet. Det kan arrangeres 

kontaktmøter for andre medlemmer. 
 
§ 10 Administrerende direktør 
Siste ledd: Administrerende direktør har møte-, tale- og forslagsrett i KAs styrende og rådgivende 
organer. 

 
§ 11 Kontrollkomité 
a) (2. pkt.): Leder av kontrollkomiteen velges ved eget valg av landsrådet. 

 
 
Valgregler til KAs landsråd for lokale kirkelige organer 

3. Antall medlemmer og valg av nominasjonskomité (jf. § 8)  
Nominasjonskomité til valg av landsrådsmedlemmer består av 3 personer. 
Landsrådsrepresentantene legger frem forslag til nominasjonskomité.  Komiteen velges på et 
kontaktmøte i perioden der det ikke er valg på landsråd. Valgbare til nominasjonskomiteen er 
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medlemmer av kontaktmøter. 1 medlem av nominasjonskomiteen kan være daglig leder i 
fellesråd. 
 
3. På kandidatlisten skal det tilstrebes å være: 
Kandidatene skal: (2. ledd, 2. strekpunkt) 
- Ha hovedarbeidssted i annet virke enn i kirkelige organer 

 
Kandidatlisten skal inneholde kandidatenes alder, yrkeserfaring og kirkelige verv. 

 
Alle lokale kirkelige organer som er medlemmer av KA skal på forhånd tilskrives med oppfordring 
til å fremme forslag på kandidater. 

 
4. Valg til landsrådet 
Kun rådsmedlemmer som ikke har hovedarbeidssted i kirkelige organer på det tidspunkt valget 
finner sted, er valgbare til landsrådet. Valgte medlemmer trer ikke ut av landsrådet i perioden selv 
om man trer ut av valgt kirkelig organ. Valgte medlemmer som får hovedarbeidssted kirkelig organ 
etter valget, trer ut av KAs landsråd. 

 
5. Gjennomføring av valg (2.-4. ledd) 
Retningslinjer for kontaktmøter vedtas av landsrådet. (2. strekpunkt) 
- Hver delegat fører opp det antallet navn som skal velges (3-5 navn). Man kan kun føre opp en person 
en gang per stemmeseddel. 

 
(3. ledd, siste pkt.) De neste på valg blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge (inget øvre antall 
varamedlemmer). 

 
Ved stemmelikhet som påvirker om man blir fast eller varamedlem eller rekkefølgen blant 
varamedlemmer, gjennomføres det skriftlig omvalg blant disse. Ved fortsatt stemmeulikhet benyttes 
loddtrekning. 

 
 
Valgregler til landsråd for øvrige medlemmer 
2. Valgkomiteen skal settes sammen av  3 personer som er representanter for medlemmene 
(styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar). 

 
 
Valgregler til landsråd for Den norske kirke (rettssubjektet) 
1. Den norske kirke (rettssubjektet) ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93 årsverk til 
Landsrådet i KA. 

 
 
 
 

 
 
 

Eigil Morvik 
leder  
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Vedlegg: Brev fra Bjørn Solberg 
 

         Mysen 27.02.17 

Styret i KA 
 
 
 
Spørsmål til KAs styre. 
 
Etter å ha sett listen over delegater til Kas landsråd 24. -25. april, ønsker jeg å peke på at det 
er en prinsipiell forskjell mellom delegatene valgt fra fellesrådene og delegatene fra 
Kirkerådet. 
 
Delegatene som representerer fellesrådene er alle valgt av og blant valgte 
fellesrådsmedlemmer. Disse delegatene er valgt på valgmøter i hvert bispedømme. Ansatte 
kunne ikke velges, og ansatte hadde ikke stemmerett på valgmøtene. 
 
I kirkerådets delegasjon er det flere ansatte, bl.a. flere bispedømmerådsdirektører og to 
direktører i kirkerådet, mens 1. vararepresentant er kapellan i Grorud sogn. 
 
Etter mitt syn er det uheldig, for ikke å si galt, at man følger ulike prinsipper når det gjelder 
valg/oppnevning. Det kan selvsagt hevdes at en stiftsdirektør er arbeidsgivers representant, 
men det er kirkevergene også, og de er ikke valgbare. Og en kapellan er absolutt ikke 
arbeidsgivers representant. 
 
Prinsipielt mener jeg at KAs landsråd bør består av valgte medlemmer av råd/styrer. Det er 
fellesråd og bispedømmeråd/kirkeråd som er arbeidsgiverne, og det er disse som er valgt, 
direkte eller indirekte. Dette prinsippet følges for de 44 representantene fra fellesrådene, 
men ikke for kirkerådets delegasjon (og heller ikke representantene for de øvrige 
medlemmene, tror jeg.) 
 
Kirkerådet har 77 valgte kirkemøterepresentanter å velge mellom, det burde da ikke være 
noe problem å oppnevne en delegasjon på 17 blant disse. 
 
Det er jo i år første gang kirkerådet er representert på KAs landsråd, og jeg vet ikke om det 
på forhånd har vært drøftet om kirkerådet skulle følge samme prinsipp som fellesrådene, 
eller om kirkerådet skulle bestemme selv hvordan deres delegasjon skulle settes sammen, 
men jeg ber uansett KAs styre drøfte mitt anliggende, og gjerne kommentere dette ved 
landsrådets konstituering. 
 
 
Med vennlig hilsen. 
 
Bjørn Solberg 
Leder i Eidsberg kirkelige fellesråd og delegat til Landsrådet fra Borg bispedømme. 
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Vedlegg: KAs vedtekter med endringsforslag 

Vedtatt av KAs landsråd 2016. Endringsforslag har understreking.  
§§ 1-4, § 9 og §§ 12-14, samt retningslinjer for regionale kontaktmøter og valgregler for KAs styre er 
ikke med i denne oversikten, da det ikke er fremlagt endringsforslag der. Se fullstendige og gjeldende 
vedtekter i eget dokument. 
 
§ 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler 
a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede 
medlemmer som omfattes av avtalene, jf. § 4. Forslag om delregulering av Hovedtariffavtalen etter 
1. avtaleår vedtas av styret. Styret kan fatte vedtak om at delregulering av Hovedtariffavtalen etter 1. 
avtaleår skal være gjenstand for uravstemning jf. 1. setning. 
b) Forslag til sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler, jf. Hovedavtalen, 
vedtas av styret. Styret kan fatte vedtak om at slike avtaler skal være gjenstand for uravstemning 
tilsvarende som for Hovedtariffavtale og Hovedavtale etter § 5.1, 1. setning. 
c) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de avgitte stemmer fra tilsluttede 
medlemmer, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos de tilsluttede 
medlemmer, og som avgir stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall 
arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn. Ved uravstemning 
anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte 
forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av 
arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen.  Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt 
ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år 
legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et 
uravstemningsresultat. Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter vedtak om godkjenning av et 
forhandlingsforslag. 

§ 6 KAs organer 
KAs organer er landsråd, styre, kontrollkomité og valgkomité. I tillegg arrangeres bispedømmevise 
regionale kontaktmøter for medlemmer av KA (jf. § 8). 

§ 7 Landsråd 
a) Landsrådet er KAs øverste organ. Ordinært landsråd holdes annen hvert år innen utgangen av 
april. Innkalling og saksdokument til landsrådet sendes ut senest 3 uker før møtet. Det kan innkalles 
til ekstraordinært landsråd når styret eller minst en tredjedel av landsrådets medlemmer finner det 
påkrevd. Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel. Landsrådet er vedtaksført når minst 2/3 av 
de stemmeberettigede er til stede. 
 
b) Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 
representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett 
tilleggsmandat. Det nasjonale Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 
medlem pr. 93 årsverk. Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne 
gruppen skal samlet minimum ha 3 medlemmer i landsrådet. Landsrådet fastsetter nærmere 
retningslinjer for hvordan valgene gjennomføres.  
 
c) Landsrådet velges for 4 år, og sitter fram til nytt landsråd velges. Valg av Landsråd skjer ett år 
etter ordinært valg av menighetsråd/fellesråd. Utfyllende valgregler fastsettes av landsrådet. Styret 
deltar med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, når landsrådet møtes. 
 
d) Landsrådet skal: 
• Velge dirigentskap og fastsette forretningsorden. 
• Vedta valgregler for valg til KAs organer. 
• Vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid. 
• Vedta strategiplan for KAs virksomhet. 
• Fastsette rammer for medlemskontingenten. 
• Fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter forslag fra valgkomiteen. 
• Velge styre, valgkomité og kontrollkomité. 
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• Velge revisor. 
• Forelegges rapport fra kontrollkomiteen. 
• Forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering. 
• Behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av medlemmene. Slike saker må 
være sekretariatet i hende senest 8 uker før møtet. 
 
§ 8 Regionalt kontaktmøte 
I hvert bispedømme arrangeres regionale kontaktmøter. Det skal avholdes kontaktmøtet i forkant av 
hvert Landsrådsmøte. Kontaktmøtet består av representanter for alle kirkelige organer i 
bispedømmet som er medlemmer i KA og landsrådsrepresentantene fra bispedømmet når disse er 
valgt. Valg av Landsrådsrepresentanter skjer i Kontaktmøtet i forkant av en ny landsrådsperiode. 
Landsrådet fastsetter øvrige bestemmelser for Kontaktmøtet. Kontaktmøtet består av representanter 
fra alle lokale kirkelige organer i bispedømmet som er medlemmer i KA og 
landsrådsrepresentantene fra bispedømmet når disse er valgt. I hvert bispedømme arrangeres det 
regionale kontaktmøter. Det skal avholdes kontaktmøtet i forkant av hvert landsrådsmøte. 
Innkalling skjer fra KA, men landsrådrepresentantene i det enkelte bispedømme kan også innkalle 
på selvstendig grunnlag. Valg av landsrådsrepresentanter skjer i kontaktmøtet i forkant av en ny 
landsrådsperiode.  

5) Landsrådsrepresentantene legger frem forslag til nominasjonskomité.  
6) Nominasjonskomiteene består av 3 personer. 
7) Nominasjonskomiteene velges hvert 4. år i det kontaktmøtet der det ikke er valg til landsråd 

(midt i landsrådsperioden).  
8) Landsrådet fastsetter øvrige bestemmelser for kontaktmøtet. Det kan arrangeres 

kontaktmøter for andre medlemmer. 

§ 10 Administrerende direktør 
Styret tilsetter administrerende direktør og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår. Styret fastsetter 
et delegasjonsreglement for administrerende direktør hvor oppgavefordeling mellom 
administrasjon og styret beskrives. Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse av 
KAs virksomhet og gjennomføringen av tarifforhandlingene. Administrerende direktør har møte-, 
tale- og forslagsrett i KAs styrende og rådgivende organer. 

§ 11 Kontrollkomité 
a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en kontrollkomité på 3 medlemmer 
og 3 varamedlemmer. Leder av kontrollkomiteen velges ved eget valg av landsrådet. 
Kontrollkomiteen velges for 4 år. Medlemmer av landsrådet kan velges. Ansatte, styre- og 
varamedlemmer kan ikke velges. Leder velges særskilt. 
b) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltning av organisasjonens ressurser 
skjer i samsvar med gjeldende lover og regler og i tråd med vedtak fattet av landsråd og styre. 
Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter og avgi sin innstilling til landsrådet i forbindelse 
med årsrapport og regnskap. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all relevant informasjon og få 
nødvendig administrativ hjelp til å kunne utføre sine oppgaver. 

 

Valgregler til KAs landsråd  
(jf. Vedtekten § 7 c) Vedtatt av landsråd 2016. 
 
Valgregler for valg til KAs landsråd for medlemsgruppen lokale kirkelige organer: 
1. Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger 3-5 representanter, fra hvert bispedømme 
basert på fordelingsmodellen for antall representanter pr bispedømme etter årsverk. Tellepunktet 
for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges fra hvert 
bispedømme settes til 1.12, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR). 
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Fordelingsmodell  
Ant. representanter  

 
Årsverk 

3 representanter 0-249 
4 representanter 250-449 
5 representanter over 450 

 
2. Antall medlemmer og valg av nominasjonskomité (jf. § 8) 
Nominasjonskomité til valg av landsrådsmedlemmer består av 3 personer. 
Landsrådsrepresentantene legger frem forslag til nominasjonskomité. Komiteen velges på et 
kontaktmøte i perioden der det ikke er valg på landsråd. Valgbare til nominasjonskomiteen er 
medlemmer av kontaktmøter. 1 medlem av nominasjonskomiteen kan være daglig leder i fellesråd. 

 
3. På kandidatlisten skal det tilstrebes å være: 
- Minimum 40 % representasjon av hvert kjønn 
- Geografisk spredning av kandidater i bispedømmet 
- Det tilstrebes aldersspredning 
 
Kandidatene skal: 
- Være rådsmedlemmer på valgtidspunktet 
- Ikke være ansatt i kirkelig organ Ha hovedarbeidssted i annet virke enn i kirkelige organer 
 
Kandidatlisten skal inneholde minimum det dobbelte antall navn av de som skal velges i prioritert 
rekkefølge (6-10 navn).  
 
Kandidatlisten skal inneholde kandidatenes alder, yrkeserfaring og syn på aktuelle kirkepolitiske 
spørsmål kirkelige verv. 
 
Alle lokale kirkelige organer som er medlemmer av KA skal på forhånd tilskrives med oppfordring 
til å fremme forslag på kandidater. Nominasjonskomiteen skal spørre om kandidatene er villige til 
å stå på listen. 

 
4. Valg til landsrådet 
Kun rådsmedlemmer som ikke har hovedarbeidssted i kirkelige organer er ansatt i kirkelig organ på 
det tidspunkt valget finner sted, er valgbare til landsrådet. Valgte medlemmer trer ikke ut av 
landsrådet i perioden selv om man trer ut av valgt kirkelig organ. Valgte medlemmer som får 
hovedarbeidssted blir ansatt i kirkelig organ etter valget, trer ut av KAs landsråd. 
 
5. Gjennomføring av valg 
Nominasjonskomiteens innstilling sendes medlemmene i bispedømmet minimum 2 måneder før 
kontaktmøtet. Valget skjer i kontaktmøtet. Kandidatliste og oversikt over hvem som er valgt til 
medlemmer og varamedlemmer til KAs landsråd skal oversendes KA innen 1. februar.  
 
Retningslinjer for kontaktmøter vedtas av landsrådet. 
- Valget skjer skriftlig og hver delegat har 1 stemme. 
- Hver delegat fører opp det antallet navn som skal velges (3-5 navn). Man kan kun føre opp en 
person en gang per stemmeseddel.  
 
I tillegg til nominasjonskomiteens liste, er benkeforslag tillatt. 
De tre-fem representantene fra hvert bispedømme som får flest stemmer, blir medlemmer av 
landsrådet. De neste blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge (inget øvre antall 
varamedlemmer).  
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Ved stemmelikhet som påvirker om man blir fast eller varamedlem eller rekkefølgen blant 
varamedlemmer, gjennomføres det skriftlig omvalg blant disse. Ved fortsatt stemmeulikhet 
benyttes loddtrekning. 
 
6. Tilleggsmandat 
a. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.  
b. Det gis kun 1 tilleggsmandat per medlem.  
c. For tilleggsmandat gjelder samme krav til kandidaten som for andre medlemmer til KAs landsråd 
for lokale kirkelige organer i Den norske kirke. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av det fellesrådet 
som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem 
i prioritert rekkefølge. 
 
 
Valgregler til landsråd for øvrige medlemmer 
De landsrådsmedlemmene som skal velges som representanter fra gruppen "øvrige medlemmer" 
velges på følgende måte:  
 
1. KAs styre oppnevner etter forslag fra administrerende direktør innen utgangen av året før valget 
skal foregå, en valgkomité. Medlemmene skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme 
forslag på kandidater.  
2. Valgkomiteen skal settes sammen av 5 3 personer som er representanter for medlemmene 
(styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar).  
3. Administrerende direktør i KA oppnevner sekretær for valgkomiteen.  
4. Valgkomiteen skal innen 1. desember fremme et forslag til valgliste på det dobbelte antall av de 
medlemmer som skal velges til landsrådet av ”øvrige medlemmer” ut fra vedtektenes § 7 b, dvs. 
minimum 6 kandidater på listen. Forslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn blant de 
foreslåtte kandidatene. Listen skal settes opp i prioritert rekkefølge.  
5. Representanter for ”øvrige medlemmer” (styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar) kan 
velges til landsrådet. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på valglisten.  
6. Administrerende direktør i KA sender snarest valglisten til avstemning blant KAs ”øvrige 
medlemmer”. Hvert medlem har 1 stemme, pluss 1 ekstrastemme for hvert 10. årsverk medlemmet 
har arbeidsgiveransvar for. Ingen medlemmer har mer enn 10 stemmer. Resultatet av avstemningen 
skal være innsendt til KA innen 1. februar. Det antall som vedtektene tilsier, blir medlemmer av 
landsrådet. De resterende blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 
 
Valgregler til landsråd for nasjonalt Den norske kirke (rettssubjektet) 

1. Det nasjonale rettssubjekt  Den norske kirke (rettssubjektet) ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 
medlem pr. 93 årsverk til Landsrådet i KA.  

2. Kirkerådet oppnevner innen 1. februar sine medlemmer og 10 varamedlemmer i prioritert 
rekkefølge. 

3. Blant kandidatene som oppnevnes skal det være: 
Minimum 40% representasjon av hvert kjønn  

4. Kandidatene skal være: 
Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ 
på valgtidspunktet.  
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Vedlagt følger presentasjon av kandidatene. 

Saksorientering 
 
Valg av styre i KA reguleres i vedtektenes (§ 9). Landsrådet velger valgkomité som 
forbereder valg av styret (§ 12).  
 
Dagens styre i KA består av: Eigil Morvik (leder), Siv Mari Forsmark (nestleder), Dag Landmark, 
Elisabeth Bie, Helga Hjetland, Ole Herman Fisknes, Tor Einar Ljønes, Svein Inge Thorstvedt (1. vara), 
Åshild Opøyen (2. vara). 
 
Medlemmer av valgkomiteen har vært: Åge Petter Christiansen, Valgerd Svarstad Haugland, Gerd 
Karin Røsæg. Valgkomiteen har hatt 6 møter. 
 
Alle KAs medlemmer ble oppfordret til å komme med forslag på kandidater til KAs styre innen 
15.10.2016.  
 
Styret velges på følgende måte: (jf. retningslinjer vedtatt av landsrådet i 2011) 
1. Medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Alle kan gjenvelges.  
2. Valgkomiteen fremmer forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.  
3. Både personer i og utenfor landsrådet kan velges. Valgkomiteens kandidatliste skal avspeile 
medlemsmassens sammensetning. Kandidatene bør ha variert kompetanse og erfaring fra kirke og 
samfunnsliv. Forslaget skal ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn.  
4. Valgkomiteens forslag til kandidatliste sendes ut sammen med saksdokumentene til landsrådet, og 
skal inneholde opplysninger om kandidatenes alder, adresse, kompetanse og erfaring.  
5. Styreleder og nestleder velges ved egne valg først. Ved stemmelikhet foretas ny avstemming. 
Dersom det fremdeles er stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
6. Landsrådet kan fremme forslag til endring av valgkomiteens framlegg. Endringsforslag bør ikke 
endre på kjønnsbalansen. Endringsforslag avgjøres ved egne valg per kandidat. Når 
endringsforslagene er vedtatt, stemmes det over hele styresammensetningen. 
 

VALGKOMITEEN FREMMER FØLGENDE FORSLAG I ALFABETISK REKKEFØLGE: 

Lederkandidater: 
Torbjørn Buer  
Hege Hovland Malterud  
 
Nestlederkandidater: 
Siv Mari Forsmark 
Dag Landmark 
 
Styre- og varamedlemmer: 
Andreas Eidsaa jr 
Anne Berit Evang 
Lill Tone Grahl-Jakobsen 
Tor Einar Ljønes 
Jan Olav Olsen 
Åshild Opøyen  
Kjell Riise 
Bjørg Tørresdal 

SAK LR 08/17: VALG AV KAS STYRE 
Ved valgkomiteens leder Åge Petter Christiansen 
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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) 
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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 
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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 
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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.   
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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. 
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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 
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 
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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.  
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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  
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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.  
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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.: 

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 
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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. 

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. 
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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) 
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- 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. 
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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. 
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Vedlagt følger presentasjon av kandidatene. 

Saksorientering 
 
Valgkomiteens rolle er nedtegnet i vedtektenes § 12: 
a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en valgkomité på 3 
medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteen velges for 4 år. 

b) Valgkomiteen fremmer forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer, 
varamedlemmer og til medlemmer og varamedlemmer i kontrollkomiteen. Valgkomiteen 
fremmer også forslag om styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer. 

c) Styret fremmer forslag til medlemmer i valgkomiteen. Administrerende direktør utpeker 
valgkomiteens sekretær. Det kan vedtas egen instruks for valgkomiteens arbeid. 
 
Grunnet utakt i forholdet mellom vedtektene og valg, ble valgkomiteen valgt for 1 år i 2016. 
Alle er av styret foreslått gjenvalgt. Følgende kandidater legger styret frem som forslag til 
KAs valgkomité for perioden 2017-2021, jf. vedtektene §§ 9, 12c:  
 
Åge Petter Christiansen  
Valgerd Svarstad Haugland   
Gerd Karin Røseg 
 
Varamedlemmer: 
Trude Brosvik  
Marianne Uri Øverland  
Stein Bratseth  
 

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: 

Landsrådet velger følgende medlemmer til KAs valgkomité for perioden 2017-2021:  

 
Åge Petter Christiansen  
Valgerd Svarstad Haugland   
Gerd Karin Røsæg 
 
Varamedlemmer: 
Trude Brosvik  
Marianne Uri Øverland  
Stein Bratseth  
 
 

Eigil Morvik 
leder 

 
 

 
SAK LR 09/17: VALG AV VALGKOMITÉ 

                 Saksordfører: Elisabeth Bie 
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PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL KAS VALGKOMITÉ 
 

ÅGE PETTER CHRISTIANSEN (Født 1950) 

Yrkespraksis 
2002 – p.t. Hodejegerne Partner og styreleder 
2000 - 2002 Nye Hoder  Hodejeger lederrekruttering 
1995 - 2000 Dagbladet Personaldirektør 
1991 – 1995 Dagbladet Redaksjonssjef 
1989 – 1991 Vårt Land Ansvarlig redaktør 
1988 – 1989 Vårt Land Redaksjonssjef 
1987 – 1988 Dagbladet Politisk journalist 
1985 -  1987 NRK  Korrespondent i Stockholm 
1980 - 1985 NRK   Journalist i nyhetsavdelingen, kulturavdeling og 
distriktskontor 
1978 - 1980 PRIO  Sivilarbeider Institutt for fredsforskning 
1977 - 1978 KFUK-KFUM Landsekretær Unge Voksne 
1974 - 1976 KFUK-KFUM Ungdomssekretær Gjøvik /Vestoppland 
1970 - 1971 KFUK-KFUM Ungdomsarbeider Ynglingen Gjøvik 

Utdannelse 
2002 – 2003 Master of Management Ledelse, makt og mening, BI Senter for lederutdanning 
1994 - 1999 Management program: Consulting, Økonomistyring, Samspill og ledelse og Strategisk 

Personalledelse, BI Senter for lederutdanning 
1976 – 1977 Dramautdannelse Lærerhøgskolen i Bergen 
1972 - 1974 Lærerutdannelse Lærerhøgskolen i Elverum 

 
Verv:  
2012 – p.t. Styreleder Vålerenga stadionselskap/VKIP 
2011 – 2016 Styreleder Kirkens Bymisjon 
2012 -  2014 Styreleder Vålerenga Fotball 
2010 – 2012 Vålerenga Fotball: Styremedlem 
2010 -  2012 Vålerenga stadionselskap styremedlem 
2007 – 2013 Diambars Norge: Styremedlem 
2010 – 2011 Kirkens Sosialtjeneste, leder Valgkomiteen 
2008 -  2010 Vålerenga Fotball: Leder av valgkomiteen (2008-10), Medlem valgkomiteen(2007-08) 
2007 – 2010 Kirkens Bymisjon Oslo: Styreleder (2007-10), Nestleder(01-07), medlem seksjonsstyret(96-99) 
1995 -  2003 Kirkens Nødhjelp: Medlem av Representantskapet 
1996 – 1999 Dagblad Trykk AS: Styremedlem 
1991 – 1995 Oslo Redaktørforening: Styreleder og styremedlem 
1978 – 1981 Unge Voksne Landsutvalg (KFUK-KFUM): Landsstyreleder 
1975 – 1976 Gjøvik Kommunestyre: Representant 
 

VALGERD SVARSTAD HAUGLAND (Født: 1956) 

Yrkespraksis 
2011-  Fylkesmann i Oslo/Akershus 
2006-2011: Kyrkjeverje i Oslo 
1989-1991: Dagleg leiar KrF Kvinner 
1987-1989: Lærer ved Ringstabekk ungdomsskole, Bærum 
1983-1987: Lærer ved Kristianslyst ungdomsskole, Stavanger 
1982: Lærer ved Tastaveden ungdomsskole, Stavanger 
1980-1982: Vikarlærer ved Kristelig Gymnasium (KG), Oslo 
 
Politisk karriere 
2001-2005:  Statsråd i Kultur- og kyrkjedepartementet   
1997-2000: Statsråd i Barne- og familiedepartementet  
1995 -2004: Partileiar i KrF 
1993-2005: Stortingsrepresentant (Akershus)  

1991-1995: 1. nestleiar, Kristeleg Folkeparti 
1985-1989: Vararepresentant til Stortinget frå Rogaland 
1979-1982:  Nestleiar i KrFU   
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1978-1979: Medlem i landsstyret i KrFU 
2000-2001:  Finanskomiteen (nestleiar), Stortinget 
1993-1997:  Sosialkomiteen (sekretær), Stortinget 
 
Tillitsverv, bl.a.: 
2012 Leiar i Programrådet for Boligsosialt utviklingsprogram  
2010 Medlem i styret for Antidoping Norge. Styreleiar frå 2011 
2010-2012 Medlem i Tros og livssynspolitisk utval (regjeringsoppnemnd) 
2009- Leiar i styret for Vinterfestspill i Bergstaden 
2009-2011 Leiar i Norges Kirkevergelag 
2008-2009 Medlem i styret for Stavanger 2008 
2006-2010 Nestleiar i styret for NRK 
2006-2009 Leiar i styret for Nasjonal jazzscene 
2006-2012 Medlem styret for Bibelselskapet 
2006-2012 Medlem i styret for Det Norske Solistkor, nestleiar frå 2007 
2006-2011 Medlem i styret til Nobels Fredssenter 
2005-2012 Medlem i styret for Dextra Artes 

m.m. 

GERD KARIN RØSÆG (Født: 1952) 

Yrkespraksis 
1997- Assisterende direktør, Kirkerådet 
1994-1995 Underdirektør, vikariat, Kirkerådet 
1993-1994 Misjonærtjeneste, NMS, Hong Kong 
1987-1997 Undervisningskonsulent, Oslo bispedømme 
1990-1991 Kontorsjef, Oslo bispedømme 
1980-1987 Kateket, Haslum menighet 
 
Tillitsverv 
2011 – 2015 Østerås menighetsråd, medlem 
2004 - 2011 Den norske Misjonsallianse, leder hovedstyret 
1998 - 2013  Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, 
styremedlem (1998-2001) medlem representantskapet, leder f.o.m 2005 
1998 - 2010 Stiftelsen Signo (tidl Hjemmet for Døve), medl. av Rådet 

1997 - 2004 Stiftelsen Areopagos, styremedlem 
1995 - 1997 Bærum kirkelige Fellesråd 
1991 – 1993 Menighetenes Fellesråd i Bærum 
1989 – 1997 Østerås menighetsråd, medlem /leder 
1987 – 1988 Fellesforeningen for yrkesorganisasjoner i kirken (FYK), leder 
1982 – 1988 Den norske kirkes kateketforening, Leder (1986-88), Lokallagsleder for Oslo bispedømme (1984-
85), Sentralstyremedlem (1982-86) 

 
VARAKANDIDATER: 

TRUDE BROSVIK (Født 1961) 

Nåværende stilling:  
Kirkeverge i Gulen kirkelige fellesråd, fra 1991- 

Verv: 
 -  Sogn og Fjordane Kristeleg Folkeparti, leder fra 2014- 
Medlem i Landsstyret 
 - Vestlandsforsking, nestleder fra 2011- 
 - Helse Førde, styremedlem 2011-2014 
 - Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, styreleder 2010-2012 
 - Sogn og Fjordane Kristeleg Folkeparti, fylkesleder (2006-2012) 
 - Ordfører, Gulen kommune 1999-2011 
Styreleiar, Sparebanken Sogn og Fjordane, 2003 – 2010 ufaglært 
lærar, Gulen kommune, August 1983 – juni 1984, 
Kontorfullmektig, Jølster Trygdekontor, juni- desember 1981  

javascript:void(0)
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Assistent, Gulen kommune, januar 1980 – juni 1980  
 
Utdannet ved Handelshøyskolen BI 
 
 
MARIANNE URI ØVERLAND (Født: 1952) 

Arbeidserfaring 
- Direktør ved IKO-Kirkelig pedagogiske senter og IKO-Forlaget AS, 
2014- 
- Diakonissehuset Lovisenberg, forstanderinne, 2008 – 2014. 
- Asker kirkelige fellesråd, kirkesjef, 2000 – 2007. 
 
Avdelingsleder ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, 
høgskolelektor, inspektør og rektor ved Norsk Diakonihøyskole, 
lektor ved Kgolagano College i Botswana, førstekonsulent i Kirkens 
Sosialtjeneste, menighetsforvalter i Rødtvet menighet. 

  
Verv 
- Kirkens Sosialtjeneste, leder av hovedstyret. Medlem siden 2011- 
- Regional president for DIAKONIA-DRAE (Region Afrika/Europa) 2013 – 
- Medlem i styret for DIAKONIA WORLD 2009 – 
- Sekretær i sentralstyret for Kristne Arbeidere. Medlem siden 1995- 
- Medlem i kirkepolitisk utvalg for Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1994- 
- Varamedlem i styret for KIFO 2015 -  
- Varamedlem i styret for Menighetsfakultetet 2016 - 
- Varamedlem i styret for Kirkelig Ressurssenter 2016 - 
 
Tidligere: Oslo bispedømmeråd, Kirkens Bymisjon, Norges Kirkevergelag, Institutt for Sjelesorg, 
Kirkerådet, Kirkelig fellesråd i Oslo, Sofienberg menighetsråd, Botswana Christian Council. m.m. 

Ordinert til prest i Den norske kirke. 

 
 
STEIN BRATSETH (Født: 1958) 

 
Jobberfaring: 
Politi i over 30 år, fram til pensjon i oktober 2015 
 
Nåværende jobb:  
- Regionleder i organisasjonen MOT (ansvar for Oslo/Akershus)  
- Lærer på Fredly folkehøgskole (Normisjon) 
 
Verv 
-        Ca 20 år i menighetsråd i menigheten Tempe og Leira. 
-        To perioder i Kirkelig Fellesråd i Trondheim 
- 8 år i styret i Kirkens Bymisjon Trondheim 
- Sitter i styret i botiltak som eies av Kirkens Sosialtjeneste 
- Har hatt styreverv Lade behandlingssenter, Blå Kors 
- Frivillig medarbeider i Tempe og Leira menighet 

 

 

  

http://www.bing.com/images/search?q=marianne+uri+%c3%b8verland&view=detailv2&&id=3A1E419CC764A0000F8DAACC9374AD19E417F0A8&selectedIndex=0&ccid=rXxeJiQI&simid=608045221170776104&thid=OIP.Mad7c5e26240847d0d2ba3252004a3d26o2
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Vedlagt følger presentasjon av kandidatene. 

Saksorientering 
 
Kontrollkomiteens rolle er nedtegnet i vedtektenes § 11 
a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en kontrollkomité på 3 medlemmer 
og 3 varamedlemmer. Kontrollkomiteen velges for 4 år. Medlemmer av landsrådet kan velges. 
Ansatte, styre- og varamedlemmer kan ikke velges. Leder velges særskilt. 

b) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltning av organisasjonens ressurser 
skjer i samsvar med gjeldende lover og regler og i tråd med vedtak fattet av landsråd og styre. 
Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter og avgi sin innstilling til landsrådet i forbindelse 
med årsrapport og regnskap. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all relevant informasjon og få 
nødvendig administrativ hjelp til å kunne utføre sine oppgaver. 

Følgende kandidater legger valgkomiteen frem som forslag til KAs kontrollkomité, jf. vedtektene  
§ 11 b:  

Betty Haga 
Ole Herman Fisknes 
Knut Andresen 
 
Varamedlemmer: 
Modulf Aukan (gjenvalg) 
Kristin Kyhen Ramstad (gjenvalg) 
Elisabeth Bie 
 

VALGKOMITEEN ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: 

Landsrådet velger følgende medlemmer til KAs kontrollkomité for perioden 2017-2021:  

Betty Haga 
Ole Herman Fisknes 
Knut Andresen 

 

Varamedlemmer: 
Modulf Aukan  
Kristin Kyhen Ramstad  
Elisabeth Bie 
 

 
 
 
 

  

SAK LR 10/17: VALG AV KONTROLLKOMITÉ 
             Ved valgkomiteens leder Åge Petter Christiansen 
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PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL KAS KONTROLLKOMITÉ 
 

BETTY HAGA (Født: 1953) 

Bosted: Sandnes 
Cand.mag., Universitetet i Oslo  

Rådgjevar, Kontorsjef, Ass.dir / viseadm.dir, Økonomisjef i KA (1995 – 
2015), Gen.sekr. Norges kirkevergelag, kyrkjeverje, kateket m.m. 

Verv: Styreleiar / styremedlem i KNIF, Knif Trygghet Forsikring og i 
Norges Kirkevergelag, Medlem i Kyrkjerådet sitt utval for 
vaksenundervising, Medlem i Stavanger bispedømeråds planutval, 
Leiar/medlem i Stavanger bispedømeråds undervisingsutval. 

Diverse: Undervising på Menighetshøgskolen / Høgskolen i Stavanger og 
Diakonhjemmet i plan- og økonomiarbeid, kursverksemd av kyrkjeleg 
tilsette og tillitsvalde i plan- og økonomiarbeid, forfattar av heftet 

”Økonomiarbeid i kyrkjeleg fellesråd og sokneråd” 1996, Leiar av kyrkjedepartementet si 
økonomigruppe i 8 år 

 

OLE HERMAN FISKNES (Født: 1938) 

Bosted: Oslo 
Cand.jur 1964.  

Vitenskapelig assistent, dommerfullmektig, statsrettsstudier i utlandet, 
saksbehandler i Justisdepartementet og hos Sivilombudsmannen 1964-1977, 
byråsjef 1977 og ekspedisjonssjef 1984 i Kirkeavdelingen som har ligget i 
diverse departementer. Pensjonist fra 2008. Lærer i kirkerett ved 
Menighetsfakultetet og Det praktisk-teologiske seminar i mange år, sensor 
ved Juridisk embetseksamen fra 1968 og medarbeider i Karnov, norsk 
kommentert lovsamling, en rekke år. Har skrevet en rekke artikler om 
kirkerettslige emner og fra begynnelsen av 1970-årene vært med å utvikle 
Den norske kirkes organisasjon. 

Medlem av Oslo bispedømmeråd i 2015. Styremedlem KA 2012-2017. 

 

KNUT ANDRESEN (Født: 1946) 
 
Bosted: Brumunddal 
Cand.theol. fra Universitetet i Oslo.  

Hamar bispedømmekontor 1977-90. Formann i Den norske kirkes 
Presteforening 1984-88. Direktør i Kirkerådet 1991-96 og domprost i 
Nidaros 1996-2010. 

Av relevante tillitsverv kan nevnes styremedlem i Akademikernes 
Fellesorganisasjon 1985-91 og nestleder i styret i KA 2006-10. Mange 
utredninger innenfor kirkeordning gjennom 35 år. 
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VARAKANDIDATER: 

MODULF AUKAN (f. 1948) 
Bosted: Tustna 
 
Medlem Tustna kommunestyre 1972 – 87 Møre og Romsdal Fylkesting 5 
periodar (1987 – 2007) Medlem i kontrollutvalet fylkeskommunen fire år, 
derav leiar i to år. Stortingsrepresentant ca. ni år, derav medlem i 
Kontroll og Konstitusjonskomiteen i fire år. Medlem i bispedømerådet i 
seks år(dermed medlem i Kyrkjemøtet) derav leiar i fire år. Leiar i 
protokollkomiteen i  Kyrkjemøtet i to år. Medlem i kontrollkomiteen i 
Gjensidige Forsikring (litt usikker på kor mange år, fem eller seks). Har 
dei siste åra delteke i kontroll i KA som fast møtande vara.  

Av andre sentrale verv kan nemnast fem år i sentralstyret, og samtidig 
politisk nestleiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag. 

 

ELISABETH BIE (65 år) 
Bosted: Oslo 
 
Stilling/arbeidserfaring: 
Pensjonist. Har arbeidet i grunnskolen i Lofoten i 41 år, de siste 26 årene 
som rektor ved 3 forskjellige skoler.  
 
Utdanning: 
Lærerutdanning, bachelor i språk; tysk og fransk, videreutdanning i 
administrasjon og ledelse pluss Postgraduate Diploma in Education, 
University of Leeds. 
 
Annen relevant erfaring og verv i Den norske kirke: 
Medlem av menighetsråd 2009-2015, leder av Vestvågøy kirkelige fellesråd i 
samme tidsrom. 
Styremedlem KA 2014-2017. 

 
Annen relevant erfaring og verv (organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.): 
Erfaring som plasstillitsvalgt og styremedlem i lokallaget i Norsk Lærerlag, to perioder i hhv 
Adm.utvalget og Helse-Sosial-komiteen i Vestvågøy kommune, en periode som medlem av 
kommunestyret.  
 
 
KRISTIN ELISABETH KYHEN RAMSTAD (Født: 1953) 

Bosted: Fetsund 
 
Arbeid 
Arbeidet i Skedsmo kommune siden 1991.  
1991 – 1996: Daglig leder for SFO ved Åsenhagen skole 
1996 – feb. 2017: Avdelingssjef i kultursektoren 
Feb. 2017: Seniorrådgiver i kultursektoren og helse- og sosialsektoren 
 
Annet 
Noen tidligere verv: 
Leder av Kirkelig fellesråd i Fet kommune i 8 år. 
Kommune- og fylkestingspolitiker i til sammen 28 år. 
Medlem av kontrollutvalget for Fet kommune i 4 år. 
Styreleder i Skedsmo frivilligsentral i 10 år. 

Noen av dagens verv: 
Redaksjonsmedlem for Fet Menighetsblad. Klokkertjeneste i Fet kirke 
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Vedlegg:  Virksomhetsplan 2017 
  Budsjett 2017 

 

Orienteringssaker: 

1. Kirkebyggforsikring  

2. Tariffsituasjonen / oppgjøret våren 2017 

3. Orientering fra administrasjonen 

a. Virksomhetsplan 2017 

b. Budsjett 2017 

c. Dato for landsråd 2019: 8.-9. april 2019 

 

 

 

 

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: 
 

Sakene tas til orientering. 
 

Eigil Morvik 
leder 

 

 

  

SAK LR 11/17: ORIENTERINGER 
Ved KAs sekretariat 
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VIRKSOMHETSPLAN 2017 
 
KAs virksomhetsplan 2017 er basert på strategiplanen som landsrådet vedtok i 2016 for perioden 
2017-2020. KAs arbeidsoppgaver for 2017 er sortert under målene fra strategiplanen.  

1. MYNDIGHETSKONTAKT OG POLITISK ARBEID 

a. Medlemmenes økonomiske rammebetingelser 
1. Myndighetskontakt overfor Stortinget og Kulturdepartementet for å sikre forsvarlige økonomiske 

rammebetingelser for Den norske kirke for statsbudsjettet 2018.  
2. Fremme KAs politikk for finansieringsmodell for trossamfunn i høringer, offentlige debatter og i 

forbindelse med Stortingsvalget 2017. 
3. I dialog med politisk ledelse og departement bidra til at det blir iverksatt tiltak for et nasjonalt løft 

for sikring og vedlikehold av kirkene. 
4. Arbeide for at det etableres et statlig program for vedlikehold og sikring av kirker med store 

kulturminneverdier. 
5. Bistå organisasjonsmedlemmene i deres myndighetskontakt og øvrig arbeid for å styrke sine 

rammevilkår. 

b. Medlemmenes juridiske rammebetingelser 
1. Økt offentlig og politisk oppmerksomhet om de politiske reformprosesser i Den norske kirke. 
2. Fremme KAs politikk på fremtidig kirkelig lovgivning i høringer, offentlige debatter og sette kirke- 

og religionspolitikk på den politiske dagsorden i forbindelse med Stortingsvalget 2017. 
3. Få på plass forskriftsmessig unntak for presteskapet fra forbudet mot søndagsarbeid (aml § 10). 
4. Være en aktiv bidragsyter inn mot utdanningsinstitusjonene ved deltakelse i Samarbeidsråd med 

arbeidslivet (MF, VID og evt andre). 
5. Stimulere til bredt engasjement og mer allmenn oppmerksomhet om kirke-demokratiets 

prosesser for behandling av kirkeordning og kirkelig organisering. 
6. I samarbeid med PBL og IKO arbeide for gode rammevilkår for private barnehager. 
7. Politiske initiativ for oppfølging av KAs hovedsynspunkter i NOU Lik og likskap. 
 

c. Medlemmenes samfunnsmessige ansvar og oppgaver 
1. Være medarrangør om konferanse om Verdier og helse (januar 2017).  
2. Tilby kurs/opplæring i kvalitetsutvikling (Stadig bedre). 
3. Tilrettelegge for hensiktsmessige veiledningsordninger for kirkelig personell gjennom deltakelse i 

Fagråd for Arbeidsveiledning. 
4. Utarbeide tiltaksplan for å styrke rekrutteringen av flere kvinner til topplederstillinger i Den 

norske kirke. 
5. Videreføre forebyggende innsats mot overgrep ved deltakelse i SRO. 
6. Tiltak for lokal kunnskapsutvikling og stolthet over kirkebyggenes kulturelle og historiske 

betydning, og at kirkebyggenes verdier formidles og gjøres tilgjengelige. 

2. PARTSSAMARBEID OG FORHANDLINGER OM TARIFFAVTALER 
1. Ikrafttredelse, informasjon og opplæring i ny tariffavtale for rettssubjektet Den norske kirke. 
2. Fremforhandle justert Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer (april). 
3. Forberede og gjennomføre mellomoppgjør både for eksisterende medlemmer og for rettssubjektet 

Den norske kirke (juni) inkludert å tilrettelegge teknisk beregningsgrunnlag. 
4. Reforhandle arbeidstidsavtale/lederavtale for prester (juni). 
5. Lede, delta i og ha sekretariatsansvar for supplerende partssammensatt styre for OU-trekk og 

utarbeide planer og budsjett (januar). 
6. Lede, delta i og ha sekretariatsansvar for 2 partssammensatte arbeidsgrupper som skal gi innspill 

til reforhandling av KAs Hovedavtale (frist for rapport 01.10.17). 
7. Reforhandle Hovedavtale (desember). 
8. Tilpasse LPR- rapporteringssystem til nytt medlem (innen 1.12). 
9. Lede, delta i og ha sekretariatsansvar for 2(3) partssammensatte arbeidsgrupper som skal gi 

innspill til reforhandling av KAs Hovedtariffavtale (frist for rapport 01.02.18). 
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10. Arrangere den årlige OU-konsultasjon for de sentrale parter (september). 
11. Være sekretariat for OU-styret og tilhørende fagutvalg for diakoni og kirkemusikk samt 

Kirketjener og gravplasskolen (løpende). 
12. Gjennomføre dialogmøter med partene i sektoren om kommunereformens konsekvenser for 

kirkelig sektor. 

3. MEDLEMSRÅDGIVNING 

a. Folkevalgtopplæring 
1. Videreutvikle KAs vedtekter og valgordning, og gjennomføre kontaktmøter som bidrag til å styrke 

KA som demokratisk organisasjon.  
2. Arrangere arbeidsgiverkonferanser (3-4) våren 2017 (mellomoppgjør mv). 
3. Støtte opp under etablering av regionale nettverk blant rådsledere. 
4. Etablere møteplasser for rådsledere berørt av kommunereformen og kurs for ledere/nestledere 

av fellesnemnder. 
5. Bistå i rekrutteringsprosesser (generelt) og konkrete oppdrag innen lederrekruttering. 
6. Tilby kurs for organisasjonsmedlemmer om forholdet mellom styret og daglig leder.  

 

b. Kirkelig ledelse, omstilling og organisering  
1. Gjennom rådgivning, nettverksbygging og faglig utviklingsarbeid styrke kirkens involvering både 

nasjonalt og lokalt i arbeidet med en kommunereform. 
2. Være sekretariat for Lederforum (NKVL) og bistå i planlegging og gjennomføring av 

Landskonferansen for kirkeverger 2017. 
3. Grunnkurs for nye kirkeverger og daglige ledere i menighet (vår og høst). 
4. Arrangere dagskurs i HMS for øverste leder av virksomheten (obligatorisk kurs etter aml). 
5. Starte opp nytt 1-årig lederutviklingsprogram for ledere av KAs medlemsvirksomheter i 

samarbeid med VID. 
6. Opplæring av Kirkeråd/bispedømmeråd i nytt tariffavtaleverk (1.kvartal) og bidra sammen med 

partene sentralt til opplæring av proster og regionale tillitsvalgte (OU-finansiert). 
7. Arrangere 2 samlinger for daglige ledere og tillitsvalgte i kirkelige fellesråd berørt av 

kommunereformen. 
8. Fasilitere utviklingsarbeid i lokale menighetsstaber (stabsutvikling). 
9. Gjennomføre kurs i mediehåndtering for organisasjonsmedlemmer. 
10. Initiere nytt videreutdanningsprogram i ledelse for kirkelig undervisningspersonell/ 

trosopplæringsansatte. 
11. Gjennomføre lederutviklingsprogram for daglige ledere (Kirkelige fellesråd i Oslo/ oppdrag). 
12. Etablere to nye ledernettverk. 
13. Utgi veileder i lokalt beredskapsarbeid. 
14. Avholde kurs i mediehåndtering for organisasjonsmedlemmer 
15. Utvikle modell for virksomhetsgjennomgang hos medlemmene 
 

c. Individuell og kollektiv arbeidsrett mv 
1. Videreføre tilbud om juridisk medlemsrådgivning (betjent telefon). 
2. Oppdatere og videreutvikle KAs nettsider med rundskriv og annen skriftlig veiledning om 

aktuelle spørsmål. 
3. Fremforhandle samarbeidsavtale med Infotjenester/Kirkerådet/Kirkepartner som avklarer 

eierskap og redaktørroller til digitale håndbøker innen personal, ledelse og HMS. 
4. Løpende oppdatering av håndbøkene. 
5. Utgi/revidere ressursmateriell innen konflikthåndtering, mobbing og taushetsplikt. 
6. Revidere veiledningsrundskriv for kirkelige arbeidsgivere om diskrimineringslovgivning 

(forutsatt lovendring). 
7. Bistå medlemmene ved evt rettstvister. 
 

d. Økonomi, forvaltning og IKT 
1. Tilby kurs, rådgivning og bistand innenfor det økonomiske og juridiske fagområdet, herunder 

grunnkurs for nye kirkeverger. 
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2. Utvikle moduler for et kursprogram innen forvaltning og administrasjon. 
3. Bidra til at KNIF og KNIF Trygghet Forsikring gir innsparing, kvalitet og samordning i innkjøp og 

merkantile tjenester. 
4. Gjennomføre kurs og rådgivning for å styrke medlemmenes anskaffelses-kompetanse og bidra til 

gode og ryddige ordninger for anskaffelse/innkjøp. 
5. Bidra aktivt i realisering av Den norske kirkes IKT-strategi gjennom deltagelse bl.a. eierstyre, 

utvalg for IKT-styring, ulike prosjektgrupper og deltagelse i Kirkepartner-styrene. 
6. Bidra til at Kirkepartner AS kan realisere sitt formål for realiseringen av kirkens IKT-strategi. 
7. Utvikle et godt systemeierskap og fag/brukergrupper på de IKT-løsningsområdene. 
8. Gjennom informasjon og rådgiving bidra til økt bruk av rentekompensasjons-ordningen. 
9. Tilby kurs og rådgivning innenfor det arkivfaglige området. 

 

e. Kirkebygg og gravplass 
Kirkebyggfeltet 
1. Avklare behov og modell for et FDV-system for kirkebygg. 
2. Gjennomføre prosjektet «Bærekraftig kirkebyggforvaltning 2025». 
3. Relansere og motivere til bruk av rammeavtalen for styringssystemer for energibruk og 

oppvarming for kirkebygg.  
4. Etablere effektive ordninger for rapportering av energi og klimadata i kirkene. 
5. Utgi veileder for passiv brannsikring. 
6. Avklare og iverksette rutiner mv for rådgiving, telefonvakt mv på kirkebyggfeltet. 
7. Arbeide for finansiering av fullskalatesting av automatisk slokkeanlegg for kirkebygg. 
8. Videreføre målrettet arbeid med prosjektet «Nasjonalt løft for sikring av kirkebygg". 
9. Etablere et program for arbeid med «Klimaendringer og kirkebygg». 
10. Sikring av kirkebygg og kirkegårder i flomutsatte områder, kartlegging, definering av 

forebyggende tiltak og utvikle kunnskap for å gi relevante råd til kirkeeierne. 
11. Videreutvikle nettstedet «Kirkesøk», tilrettelegge tilgjengeligheten til nettstedet og kirkene, og 

utvikle utstillinger og nettressurser knyttet til reformasjonsjubileet. 
12. Videreutvikle og drifte Kirkebyggdatabasen, gjøre den mer brukervennlig og mer effektiv. 
13. Gjennomføre konferanse om kompetanse/bevissthet om belysning av og i kirkebygg. 
14. Videreutvikle KAs kursportefølje innen byggforvaltning og sikring. 
15. Bidra til å styrke legitimiteten for nybygging og utvikling av kirkebygg. 
16. I samarbeid med NIKU videreutvikle verneverdiprosjektet for kirkebygg. 
Gravplassfeltet 
17. Etablere brukergruppe for KAs kirkebyggarbeid. 
18. Markedsføre og bidra til deltagelse på opplæringsprogrammet Gravplasskolen for 

gravplasstilsatte.  
19. Styrket samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og andre instanser om 

gravferdsforvaltning i møte med ulik tro og livssyn.  
20. Styrke KAs rolle som systemansvarlig for gravferd innen Den norske kirkes IKT-satsing, herunder 

vurdere behov og tiltak for IKT-løsninger på feltet. 
21. Tydeliggjøre gravplassmyndighetens ansvarsområde i arbeidet med helhetlig lokal 

beredskapsplan for krisehåndtering. 
22. I samarbeid med NFK bidra til utgivelse av veiledning/ressursmateriale om gravplassforvaltning. 
23. Vurdere grunnlaget for etablering av faglig nettverk for gravplassledere i de største kommunene. 

 

4. Annen medlemsservice 
1. Avklare KAs rolle og reforhandle rammeavtaler til bruk for medlemmene, herunder Hjort, 

Questback mv.  
2. Gjennomgå KAs bruk av egne nettsider og intranett for Den norske kirke.   
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5. DOKUMENTASJON OG FAGUTVIKLING MV. 
1. Arrangere fagseminar som belyser behovet for bred demokratisk forankring av det kirkelige 

lederskap og profesjonalitet i lederutøvelsen (mai). 
2. Samarbeide med Bispemøtet om kartlegging av arbeidsmiljø for kirkelig tilsatte med LHBT 

identitet. 
3. Delta i internasjonalt nettverk for kirkebyggforvaltning og kulturminner. 
4. Bidra til utredning om tilstand og trusselnivå i Norden for kunst- og kulturminnekriminalitet. 
5. Vurdere utvikling av en veiledning for Kostra-rapportering. 
6. Gjennomføre «Kirkekontroll 2017». 
7. Utarbeide et problemnotat for analyse av kostnadsbesparelser og ved alternativ organisering av 

Den norske kirke.  

6. KA SOM ORGANISASJON – MEDLEMSGRUNNLAG OG SAMARBEIDSPARTER 
1. Aktiv tilstedeværelse på arenaer for organisasjoner, frivillig og ideell virksomhet. 
2. Påbegynne arbeid med en kirkelig «frivillighetspolitikk».  
3. Utvikle arenaer for styrket samhandling mellom frivillig sektor og Den norske kirke. 
4. Etablere en referansegruppe i KA for tro- og livssynspolitikk. 
5. Vurdere KAs policy for konsulentoppdrag overfor medlemmene. 
6. Reforhandle samarbeidsavtale med Kirkerådet. 
7. Avklare KAs rådgivningspraksis mht bruk av sosiale medier, intranett, FAQ mv. 

 
7. VIDEREUTVIKLING AV ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKSJONER 
KA som organisasjon 
1. Delta i utarbeiding av forslag til vedtektsendringer for KA /følge opp landsrådets vedtak. 
2. Arrangere kontaktmøter i bispedømmene for å velge utsendinger til Landsråd 2017. 
3. Resertifisere oss som miljøfyrtårn 2017. 

 
Personalpolitikk 
4. Styrket HMS-oppfølging. 
5. Følge opp IA-avtalen og KAs IA-mål. 
6. Fastsette strategisk kompetanseplan for sekretariatet. 
7. Trim i arbeidstiden arrangert av trimgruppa. 
 
IT- oppgaver             
8. Fortsatt jobbe med internopplæring for å sikre at alle KAs ansatte bruker KAs it-verktøy på en 

hensiktsmessig måte. 
9. Gå over til elektronisk HMS-håndbok og ev personalhåndbok. 
10. Økt bruk av nettmøter som verktøy for medlemskontakt og opplæring. 
 
Intern og ekstern kommunikasjon 
11. Videreutvikle profileringen av KA som aktør på arbeidsgiverfeltet og sentrale arbeidsområder. 
12. Bli en premissleverandør i debatten om finansiering av tros- og livssynssamfunn. 
13. Videreutvikle ka.no som redskap for ekstern profilering og medlemsinformasjon. (Bl.a. med 

utgangspunkt i brukerundersøkelse i 2016) 
 
Videreutvikle rutiner og systemer for kvalitetsarbeid internt 
14. Videreutvikle rutiner rundt profilering av KA på våre kurs og konferanser. 
15. Øke bruken av skype for business i kommunikasjonen med medlemmer og ansatte. 
16. Vedlikeholde dokumentasjon av arbeidsrutiner og bruk av systemer. 
17. Følge opp internkontrollsystemet og HMS-rutiner. 
18. Gjennomgå og videreutvikle KAs innkjøpsrutiner. 
19. Kvalitetssikre og forbedre informasjon til våre medlemmer. 
20. Opplæring i prosjektmetodikk. 
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BUDSJETT 2017 
 
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 
virksomheter     

    

BUDSJETT 2017    

 Budsjett Regnskap Regnskap 
  2017 2016 2015 

    
Driftsinntekter  24 501 000   29 204 815   24 777 608  
Tilskudd / bundne midler  23 158 000   16 357 744   20 258 884  
Sum driftsinntekter  47 659 000   45 562 559   45 036 493  

    
Varekostnader    1 920 000     3 559 291     3 935 479  
Lønnskostnader m.m.  25 660 000   26 182 386   24 520 913  
Avskrivninger       330 000     1 423 064     1 332 922  
Andre driftskostnader  20 229 000   15 167 333   14 820 731  
Sum driftskostnader  48 139 000   46 332 074   44 610 045  

    
Driftsresultat      -480 000       -769 515        426 448  
Finansinntekter       480 000        495 578        521 439  
Finansutgifter            -4 130         -22 367  

Årets resultat                  -         -278 067        925 520  

    
Avsatt til bundne fond       
Avsatt til annen egenkapital        -278 067        925 520  
Overført fra bundne fond       

Sum overføringer                 -         -278 067        925 520  
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