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Høring på KAs strategiplan 
Spørsmål til medlemskategoriene:  

a) Menighetsråd i Den norske kirke i flersoknskommune 
b) Kirkelig fellesråd eller menighetsråd i ettsoknskommune  
c) Den norske kirke (rettssubjektet) 

 

Bakgrunnsinformasjon 

KAs Landsråd er KAs øverste organ. Landsrådet vedtar strategiplanen som er det 
overordnede styringsverktøy for styrets arbeid. 

Det første landsrådet i det «nye KA» som har alle organer i Den norske kirke som 
medlemmer, og et økende antall organisasjonsmedlemmer bestemte at strategiplanen 
skal behandles på nytt i 2018. Det ble derfor vedtatt å innkalle til ekstraordinært 
landsrådsmøte 23. april 2018. 

KA ønsker at alle medlemmer forut for dette skal få anledning til å si sin mening, og 
derfor sender vi gjeldende strategiplan ut på høring med frist 12. februar 2018. 

For å få fokus på viktige problemstillinger sender vi med spørsmål til 6 temaområder 
der vi særskilt ønsker tilbakemeldinger. 

De fleste av medlemmene har nylig svart på Kulturdepartementets høringsnotat om ny 
trossamfunnslov. En del av spørsmålene berører høringsnotatet og det er viktig at 
medlemmene gir KA retning og strategi i oppfølging og videre arbeid med fremtidig 
lovgivning og finansiering. 

På enkelte områder er det «JA/NEI»-spørsmål, på andre er det «fritekst». Bruk gjerne 
begge deler. 

Spørsmålene er tilpasset ulike medlemsgrupper.  

 

Bakgrunnsinformasjon  

Vi tilhører følgende medlemskategori:  

d) Menighetsråd i Den norske kirke i flersoknskommune 
e) Kirkelig fellesråd eller menighetsråd i ettsoknskommune  

(oppfølging til både a og b - avkrysning:)   
a. Størrelse 

i. Kommuner med færre enn 3000 innbyggere 
ii. Kommuner med 3000-4999 innbyggere 

iii. Kommuner med 5000-10999 innbyggere 
iv. Kommuner med 11000-34999 innbyggere 
v. Kommuner med minst 35000 innbyggere 

f) Den norske kirke (rettssubjektet) 
g) Øvrige medlemmer/Organisasjonsmedlem 

 

 

1. Finansiering 
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Valg av finansieringsmodell for Den norske kirke er satt på den politiske dagsorden bl.a. 
som en del av høringen på trossamfunnslov. 

Hva anbefaler dere KA å ha som sin fremste strategi når det gjelder fremtidig 
finansiering av Den norske kirke?  

Avkrysning 

• Fortsatt delt ansvar mellom stat og kommune basert på dagens kirkelov §§ 2 (a) og 
15 

• Fortsatt delt ansvar mellom stat og kommune, men overgang til rammetilskudd 
med mindre beskrivelser av utgiftsformål.  

• Overgang til rent statlig tilskudd med unntak av gravplassdrift. 
• Overgang til medlemsbasert økonomi innkrevd og fordelt sentralt. 
• Overgang til medlemsbasert økonomi innkrevd lokalt. 
• Annet med fritekst 

 

Kommentar 

 

1. Lovgivning/organisering  

Organiseringen av Den norske kirke 

Den norske kirkes lovgivning med grunnlag i Grunnlovens § 16 (vedtatt av Stortinget) og 
kirkens interne organisering er under debatt. Departementet har høsten 2017 hatt på 
høring forslag til ny trossamfunnslov og Kirkemøtet/Kirkerådet arbeider med spørsmål 
knyttet til fremtidig kirkeordning. 

KAs strategiplan vedtatt 2017 har blant annet følgende målsettinger: 

«At soknene i Den norske kirke sikres fortsatt selvstendig rettslig handleevne, et 
helhetlig ansvar for kirkelig virksomhet i soknene, en demokratisk styreform og fortsatt 
eierskap til kirkebygg, gravplass og tilhørende eiendommer». 

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

Er det fortsatt tilslutning til disse? 

JA/NEI 

Kommentar 

Hvilke målsettinger bør KA ha hovedfokus på overfor Stortinget i arbeidet med å 
revidere gjeldende kirkelov?  

 
1. a) at lovgivningen om Den norske kirke viderefører hovedtrekkene av det som i 

dag utgjør kirkeloven.  
b) at lovgivningen om Den norske kirke blir kortere og mer rammepreget, men 
fortsatt regulerer kirkens to rettssubjekter, deres oppgaver og ansvar samt 
hvilke organer som opptrer på deres vegne.  
c)  at lovgivningen om Den norske kirke inneholder minst mulig om kirkens 
organisering ut over etablering av kirkens to rettssubjekter. Kirkemøtet gis 
myndighet til å fastsette øvrig organisering, kirkelig inndeling, kirkelig organer 
og valg til disse.  
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Avkrysning a,b eller c.  
 

2. at framtidig lovgiving om Den norske kirke omtaler et fellesorgan for soknene 
som kan opptre som arbeidsgiver og forvalter av økonomi, kirkebygg, gravplass 
mv. 

Ja/nei/usikker 
 

3.  at ordningen der valgte kirkelige ombud har rett på inntil 12 dager fri for å  
skjøtte sine verv videreføres.  

Ja/nei/usikker  

4. at forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov fortsatt skal gjøres gjeldende for 
Den norske kirkes organer.  

Ja/nei/usikker 

5. at kirken fortsatt har ansvaret for den offentlige gravplassforvaltningen. 

Ja/nei/usikker 

 

Arbeidslivslovgivning  

En av KAs oppgaver er å bidra til utvikling av arbeidslivspolitikk og lovgivning.  

Er det sider ved norsk arbeidslivslovgivning som dere gjerne skulle sett annerledes og 
som KA derfor bør øke sin oppmerksomhet på? 

Kommentar 

Er det sider ved dagens arbeidslivslovgivning som i for liten grad hensyntar de behov 
dere har for å utføre virksomhetens oppgaver? 

Kommentar 

 

3. Tariffpolitikk 

KAs tariffavtaler kjennetegnes av mange likhetstrekk med avtaleverket i offentlig sektor, 
herunder offentlig tjenestepensjon. 

KA har hatt som målsetting at tilsatte i Den norske kirke bør være omfattet av samme 
tariffavtale uavhengig av om de er tilsatt i soknene eller i Den norske kirke nasjonalt. 

Er det fortsatt tilslutning til å legge seg tett på offentlig sektor?  

Ja/nei 
 

Er det fortsatt tilslutning til målsetting om felles avtaleverk for alle som arbeider i 
Den norske kirke?  

Ja/nei 

Kommentar 
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4. Fellesløsning/ Interessevirksomhet/ Bistand i virksomhetsutviklingen 

Medlemmene har ut fra vedtektene rett på bistand fra KA til å bedre rammebetingelser 
til å «oppfylle sine kirkelige og samfunnsmessige oppgaver» 

Hvilke rammebetingelser har dere behov for at KA arbeider for å forbedre? 

Kommentar 

Hvilke områder har dere størst behov for bistand når det gjelder utvikling av egen 
virksomhet? 

(Avkrysning) Flere svar mulig 

Personalledelse og kompetanseutvikling  
Konflikthåndtering 
Rekruttering og lederutvelgelse 
Omstilling, strategi og utviklingsarbeid 
Kirkebygg og eiendomsforvaltning 
Gravplassforvaltning 
Administrasjon, IKT og økonomiforvaltning 
Anskaffelser, kontrakter og andre juridiske spørsmål 
Andre områder: (fritekstmulighet) 
 
Kommentar 
 

5. Arenaer og kompetanseutvikling  

Ut fra vedtektene skal KA arbeide for «å styrke medlemmenes faglige kompetanse». 

KA tilrettelegger arenaer for sine medlemmer. Noen arenaer /nettverk er for spesielle 
grupper, andre favner bredt. 

KA bistår medlemmene i utviklingen av kompetanse innen ledelse og personalutvikling, 
byggforvaltning, rådsopplæring, økonomi, konflikthåndtering osv. 

Er det ytterligere arenaer dere har behov for at KA tilrettelegger? 

Kommentar 
 
Er det noe konkret dere savner i KAs kurs/arrangementsportefølje? 

Kommentar 
 

6. Andre spørsmål (alle) 

Er det noe dere mener KA bør bruke mer eller mindre ressurser på? 

Kommentar 
 

Er det noe dere mener KA ikke ivaretar på en god nok måte for sine medlemmer? 

Kommentar 
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Er det noe dere ønsker å trekke ut av eller legge til i dagens strategiplan? (Vis gjerne 
til linjenummer i eksisterende strategiplan). 

Kommentar 
 

  


