
Tale til Landsråd 2017 

Kjære landsrådsdelegater og kjære gjester! 

Det er en stor glede for meg som styreleder i KA å få lov til 

å ønske dere velkommen til landsråd i 2017, det 27. i 

rekken av landsråd – og for min del det 10. landsrådet jeg 

er med på, og det desidert største, for forsamlingen er 

utvidet til nærmere det dobbelte i forhold til tidligere. 

Noen av dere er gamle travere som har bak seg en rekke 

landsråd og andre samlinger i KA-regi. Andre er ganske 

nye i denne sammenheng og kanskje tilstede på sitt første 

arrangement i KA. Velkommen er vi uansett, alle sammen.  

Vi kommer fra menighetsråd, fellesråd, organisasjoner og 

Kirkemøtet, og vi er her for å stake ut kursen framover for 

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. 

Dere skal vedta ny strategiplan, det er av stor betydning 

for denne organisasjonen, og det skal velges nytt styre. 

Det er viktig, og mange har latt seg engasjere i den 

forbindelse. Vi har en viss tradisjon i KA for spennende, og 

kanskje uforutsigbare valg med mange kandidater. Første 
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gang jeg ble valgt til styreleder for 7 år siden, var vi fire 

kandidater når valget startet – og tre av oss har sittet i 

styret helt fram til nå. Jeg tenker at det gjenspeiler en 

organisasjon som tar demokratiet på alvor og lar 

landsrådet, det øverste valgte organet, ha vesentlig 

innflytelse på det som skjer. Og det er slik det skal være. 

Jeg har i forkant av årets landsråd sagt at jeg ser fram til 

landsråd med glede og forventning, men samtidig også en 

viss spenning.  

Gleden er bl.a. knyttet til det å møte gamle og nye venner 

og snakke om ting som er viktige for oss, saker vi brenner 

for. For det har vi alle sammen felles, tenker jeg: Vi er 

glad i Den norske kirke og vi ønsker alt godt både for 

kirken, for det kirkelige demokrati og for alle som bruker 

tid og energi i denne kirken, enten det er som ansatte 

eller frivillige.  

Forventningen handler kanskje mer om innholdet i 

samtalene og viljen til å finne løsninger som forener oss 

og som styrker KA som organisasjon. For nettopp det er et 
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viktig poeng for meg. Vi er nå sammen, ikke først og 

fremst som representanter for ulike interessegrupper og 

fraksjoner, men som et kollegium og det øverste organ i 

KA, et organ som har ansvar for å lede og gi retning til 

denne organisasjonen.  

Og da kommer vi ikke forbi at det også er knyttet en del 

spenning til årets landsråd. Dels fordi vi er mange nye, 

dels fordi vi er mange flere enn tidligere, og dels fordi 

sammensetningen av landsrådet er endret.  

KA er en demokratisk medlemsorganisasjon. I de syv 

årene jeg har vært styreleder, har vi arbeidet målrettet 

med å utvikle organisasjonsdemokratiet slik at 

medlemmene blir mer bevisst sin innflytelse og stimuleres 

til å ta enda større ansvar for organisasjonens strategiske 

arbeid og valg. Et viktig steg i denne prosessen, var å 

opprette det vi har kalt regionale kontaktmøter, dvs. 

medlemsmøter på bispedømmenivå. Vi legger da 

organisatorisk til rette for et tettere samarbeid mellom 

våre medlemmer og dem som representerer disse på 
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landsråd. Vi har etablert et nytt møtested, og valg av 

delegater – av dere – har skjedd i disse møtene. Det tror 

vi har styrket vårt organisasjonsdemokrati, selv om vi også 

har hatt noen startutfordringer enkelte steder.  Det lærer 

vi av – og takk for mange nyttige innspill og kommentarer 

underveis. Noe av det er synliggjort i forslaget om enkelte 

justeringer i vedtektene som vi skal behandle i morgen. 

Likevel er nok den største endringen i KA som 

organisasjon, knyttet til Kirkemøtet som har blitt eget 

rettssubjekt og overtatt arbeidsgiveransvaret for om lag 

1600 medarbeidere. Jeg er veldig glad for at Kirkemøtet 

valgte å melde seg inn i KA og overga sitt partsansvar til 

KA som sin arbeidsgiverorganisasjon.  

På mange måter er ringen nå sluttet. Allerede på det 

første Kirkemøtet, i 1984, sa Kirkemøtekomiteen: 

"Komiteen gir i prinsippet sin tilslutning til en modell med 

en egen arbeidsgiverorganisasjon for rådsorganer i Den 

norske kirke, uavhengig av Kirkemøtet, bygget "nedenfra" 

på en frivillig sammenslutning av menighetsrådene."  
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Dette vedtaket la grunnlaget for etableringen av KA i 1990 

og har vært retningsgivende for oss som 

medlemsorganisasjon, uavhengig av Kirkemøtet, i 27 år.  

Når nå Kirkemøtet har blitt et selvstendig rettssubjekt, så 

var det etter min mening helt naturlig at en valgte KA som 

sin arbeidsgiverorganisasjon, en organisasjon initiert av 

Kirkemøtet.  

Jeg tenker at det gir Den norske kirke en unik mulighet til 

å skape en felles og enhetlig arbeidsgiverpolitikk for alle 

ansatte i kirken, noe vi helt sikkert kommer til å drøfte 

både på dette og senere landsråd.  

Samtidig gir det KA noen helt nye utfordringer. Vi kan ikke 

stikke under en stol at i flere kirkepolitiske saker har KA 

hatt andre og noen ganger motstridende syn enn 

Kirkerådet. KA har vært en aktør og en stemme på vegne 

av sine medlemmer, helt i tråd med KAs formål og 

intensjon. Vi er nemlig en moderne 

arbeidsgiverorganisasjon som ikke bare har vært opptatt 

av hovedavtaler, hovedtariffavtaler og særavtaler, men av 
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de totale rammebetingelser for våre medlemmers 

virksomhet. Slik har det vært, og slik mener jeg det også 

må være. Arbeidsgiveriet henger nøye sammen med 

finansiering, organisering, struktur og 

beslutningsmyndighet – og KA må være opptatt av, og ha 

en mening om alt dette.  

Hva vil det så bety at Kirkemøtet nå er medlem av KA og 

vi som organisasjon skal representere alle våre 

medlemmer? Ja det blir det spennende å finne ut av, og 

det er det altså opp til denne forsamlingen å gjøre. Jeg 

regner med at morgendagens forhandlinger, ikke minst 

drøftingene av strategiplanen, vil vise både hvilke 

utfordringer vi står overfor og hvordan vi som 

organisasjon er i stand til å håndtere saklig uenighet.  

Samtidig vil jeg understreke at KA har lang tradisjon for 

meningsmangfold med kultur for åpne og engasjerte 

diskusjoner. Medlemsmassen har helt fra starten av vært 

bredt sammensatt med alt fra små menighetsråd, mindre 

organisasjoner til store fellesråd. Disse har hatt ulike 
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synspunkter, ikke minst i forhold til tariffpolitikken. Alle 

har ikke vært enige i alle valg og strategier underveis, 

men slik må det være i en stor organisasjon som vår.  

Jeg har derfor tro på at dette er noe vi skal klare å 

håndtere, også på dette landsrådet. Vi representerer 

tross alt bredden i Den norske kirke. Her er folkevalgte fra 

alle beslutningsnivåer, og debattene på KAs landsråd vil 

forhåpentligvis gjenspeile interesse- og 

meningsmangfoldet i Den norske kirke. Dette kan bli en 

viktig møteplass og arena for viktige diskusjoner i vår 

kirke.  

Så må vi samtidig huske at det er svært mye vi står 

sammen om som medlemmer av KA. Så la meg nevne 

noen områder som har vært, og som er viktige for oss, og 

da vil jeg starte med landets mange kirkebygg.  

Kirken og Gud er, i Luthersk teologi, ikke bundet til 

bygninger. Men vi vet like fullt at kirkebyggene er viktige, 

som kulturbygg, som lokale samlingssteder, som 
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arkitektoniske tidsvitner og som hellige steder hvor folk 

samles både til hverdags og fest, i glede og sorg. 

For KA har det vært viktig å bidra til at soknet, som eier 

kirkebyggene, får den nødvendige hjelp og støtte til å ta 

vare på denne viktige og verdifulle bygningsmassen. 

Derfor tok KA initiativ til en egen forsikringsordning for 

kirker. Vi utredet ulike modeller og etablerte dagens 

ordning i samarbeid med KNIF.  

I dag er om lag 70 % av fellesrådene med i denne 

ordningen og det er vi godt fornøyd med, men 

etableringen av en egen kirkebyggforsikring har også 

medført at andre forsikringsselskaper har tatt opp 

konkurransen og gir bedre vilkår til våre medlemmer. Da 

er hensikten oppnådd. og menighetenes totale behov 

dekket på en bedre måte enn før.  

KA har også vært en pådriver i arbeidet med å utvikle 

systemer for å kunne dokumentere både bygninger og 

inventar, slik at menighetsråd og fellesråd har en nøyaktig 
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oversikt over hva kirkene faktisk rommer av verdifulle og 

mindre verdifulle gjenstander.  

Og mye av dette materialet er gjort offentlig tilgjengelig. 

Jeg håper mange av dere har vært innom kirkesok.no som 

omfatter alle 1625 kirker i Norge med bilder og historier. 

Dette er viktig dokumentasjon som synliggjør de mange 

kirkebyggene rundt omkring i landet.  

Videre er KA en pådriver i arbeidet med brannsikring og 

andre sikringstiltak som støtter opp under det 

nødvendige sikrings- og vedlikeholdsarbeid som må gjøres 

for at kirkebyggene ikke skal forfalle. Med jevne 

mellomrom utarbeides egne tilstandsrapporter som viser 

status og vedlikeholdsbehov for norske kirker. Dette er 

omfattende og politisk viktig dokumentasjon.   

Til sist vil jeg i denne sammenheng også trekke fram det 

politiske arbeidet KA gjør sammen med KS for å få staten 

til å ta en større del av ansvaret for verneverdige 

kirkebygg. Kommunene skal fortsatt ha hovedansvaret for 

vedlikehold av våre kirker, men det blir urettferdig når 
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enkelte kommuner har mange eldre kirker, mens andre, 

med kun et moderne nybygg, slipper mye billigere unna. 

Den bygningsmessige tilstanden til våre gamle kulturbygg 

må ikke alene være avhengig av den enkelte kommunes 

økonomi. Her må staten ta et større ansvar – og jeg har 

fortsatt forventinger til regjeringen om at de følger opp 

Stortingets vedtak om å utarbeide en ordning for dette.  

Og denne saken fører meg raskt videre til kirkens 

økonomiske situasjon. Kirkemøtet og KA har begge 

fastholdt ønsket om fortsatt offentlig finansiering av tros- 

og livssynsamfunn i Norge i tråd med anbefalingene bl.a. i 

NOU’en om det livsynsåpne samfunn. Jeg vil for egen del 

uttrykke en viss undring over enkelte politikere og 

kommentatorers stadige krav om å fjerne økonomisk 

støtte til tros- og livssynsamfunn med begrunnelse om at 

dette handler om privatlivet og er folks eget ansvar.  

Jeg kan nok tenke meg en rekke andre bevilgninger jeg 

heller ville vurdert med den samme begrunnelsen, men 

viktigere er det at tro- og livssyn ikke utelukkende er en 
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privatsak. Det er viktig for samfunnet at tros- og 

livssynssamfunnene har gode rammevilkår, fordi vi gjør 

viktig samfunnsoppgave og fordi tros- og livssyn gir en 

viktig verdiforankring for svært mange mennesker. Norge 

blir et bedre sted dersom tros- og livssynssamfunnene får 

gode rammevilkår for sin virksomhet.   

Og i den sammenheng må jeg nok uttrykke en viss 

bekymring for kirkens økonomiske situasjon framover. 

Selv om vi har gode argumenter i møte med bevilgende 

myndigheter, så kan vi anta at den offentlige støtten i 

hvert fall ikke blir større enn i dag, og at 

finansieringsordningen vil bli satt under press. Da er vi 

nødt til å diskutere ulike former for alternativ finansiering 

og økt satsing på givertjeneste eller andre 

inntektsbringende tiltak.  

Det bli en krevende diskusjon, på samme måte som den 

internkirkelige diskusjonen om fordeling av penger vil bli 

krevende i årene som kommer. Mitt håp i den 

sammenheng er at vi får på plass gode, transparente og 
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demokratiske ordninger for hvordan kirken skal drøfte og 

behandle denne type spørsmål i tiden framover.   

Vi må også videreutvikle gode arenaer for fortsatte 

samtaler om framtidig organisering av Den norske kirke. 

Her har KA gjort mye og ment mye – til glede for noen og 

frustrasjon for andre. Uansett vil jeg hevde at KA har bred 

kompetanse på dette feltet. Kirkeordningsdebatten er 

ikke avsluttet, og kommunereformen vil fortsatt påvirke 

kirkelig organisering. Her har KA veiledet og rådgitt 

mange underveis i krevende prosesser.  

Et annet viktig tema for oss alle, er rekruttering, både av 

frivillige og ansatte. For KA har det vært viktig å bidra til 

folkevalgtopplæringen etter hvert kirkevalg. Det å sitte i 

kirkelige rådsorganer kan være krevende og det er mye 

nytt å sette seg inn i. Det er viktig med kompetente 

folkevalgte. Derfor jobbes det mye med gode 

opplæringsprogrammer – noe mange av dere har tatt del 

i, og jeg er stolt over det arbeidet KA gjør i den 

sammenheng 
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KA har også tatt ansvar, sammen med 

arbeidstakerorganisasjonene, om å utvikle egne fagkurs 

innenfor enkelte fagområder i kirken. Kirketjenerskolen er 

et godt eksempel på det.  

I tillegg har KA utviklet egne grunnkurs og 

lederutviklingsprogram hvor både kirkeverger, daglige 

ledere og proster deltar. Vi mener disse kursene har vært 

avgjørende for demokratibyggingen i kirken, ikke minst 

etter ny kirkelov kom for 20 år siden.  

For egen del vi jeg si at jeg håper at nettopp lederutvikling 

blir et område hvor det jobbes mye mer målrettet med 

felles kurs og utdanning for alle med lederansvar i vår 

kirke. Biskoper, proster og kirkeverger bør kurses 

sammen og gjennom det skape en helhetlig og 

sammenhengende ledelseskultur i vår kirke.  

Men når det gjelder KAs arbeid knyttet til ansatte, er det 

ikke tvil om at arbeidet med hovedavtaler, tariffavtaler og 

særavtaler står i en særstilling. Jeg er stolt over å ha vært 

styreleder i en arbeidsgiverorganisasjon som får mye 
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skryt av motparten for ryddighet, kompetanse og 

profesjonalitet i forhandlingene. Også i 2016 ble det 

enighet om hovedtariffoppgjøret, og det skal vi være 

fornøyd med.  

Jeg er også stolt over at partene kom fram til enighet før 

jul om tilleggsavtalen som følge av 

virksomhetsoverdragelsen fra stat til kirke, og jeg er stolt 

over at det i forrige uke ble signert en ny avtale for våre 

organisasjonsmedlemmer. Det er gjort et særdeles godt 

arbeid i KAs administrasjon på disse områdene.  

Så gjenstår fortsatt mye, og neste års forhandlinger både 

om hovedavtale og hovedtariffavtaler blir spennende. Jeg 

håper for egen del, at vi får til et samlende avtaleverk på 

kirkelig sektor med like arbeidsbetingelser for alle ansatte 

i kirken, men den saken overlater jeg til 

forhandlingsdelegasjonene å finne ut av.  

Kjære landsråd. For syv år siden ble jeg valgt til styreleder i 

KA. Valget kom nokså overraskende både på meg og 

mange andre den gangen, men jeg er glad for at 
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landsrådet tok sjansen på å støtte et benkeforslag. Det har 

vært syv flotte år med mange gode diskusjoner og 

meningsbrytninger i styret og mellom styret og 

administrasjon. Det er stor takhøyde i KA fordi vi 

respekterer hverandre. Det har også vært noen krevende 

år med flere vanskelige saker hvor det har vært 

utfordrende å gjøre de kloke strategiske valg, men jeg 

synes vi har kommet godt ut av det.  

Jeg vil takke dere i styret for godt, meningsfullt og 

hyggelig samarbeid. Jeg vil takke administrasjonen for den 

fantastiske jobben dere gjør hver eneste dag for KA og 

KAs mange medlemmer. Det har vært morsomt å jobbe så 

tett sammen med det jeg vil hevde er det bredeste 

arbeids- og kirkerettslige miljø i vårt samfunn. En 

kompetanse som er viktig å ta vare på framover.  

Og til slutt er det naturlig for meg å rette en spesiell takk 

til Frank Grimstad for det arbeidet du har gjort i 27 år for 

denne organisasjonen, og for det gode samarbeidet vi har 

hatt disse siste 7 årene. Vi har brynt oss på hverandre og 
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testet ut meninger og synspunkt. Vi har lært av 

hverandre, og vi har samarbeidet om å lede KA inn i en 

spennende framtid.  

Kjære landsråd. Gratulerer med vervet som 

landsrådsdelegater og lykke til med forhandlinger og 

diskusjoner de to kommende dager.  


