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Høring på KAs strategiplan 
Spørsmål til medlemskategorien øvrige medlemmer/organisasjonsmedlemmer 
 

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:  

h) Menighetsråd i Den norske kirke i flersoknskommune 
i) 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 

j) Den norske kirke (rettssubjektet) 
k) Øvrige medlemmer/Organisasjonsmedlem 

 

 

1. Finansiering 

Hva bør KA ha fokus på når det gjelder økonomiske rammebetingelser og offentlig 
støtteordninger til ideell sektor? 
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Kommentar: 
 
 
 
3.  Lovgivning/organisering  

 

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: 
 

Hva bør KA ha fokus på når det gjelder juridiske rammebetingelser for ideell sektor? 

Kommentar: 
 

3. Tariffpolitikk 

KA har i 2017 fremforhandlet ny tariffavtale for organisasjonsmedlemmer. KA har som 
mål at denne avtalen bør tilpasses ytterligere til de rammebetingelser kirkelige 
organisasjoner arbeider innenfor. 

Er det tilslutning til denne målsettingen?  

Ja / Nei? 

 
Er det særlige områder dere ser behov for ytterligere tilpasning? 

Kommentar: 
 

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 
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Omstilling, strategi og utviklingsarbeid 
Kirkebygg og eiendomsforvaltning 
Gravplassforvaltning 
Administrasjon, IKT og økonomiforvaltning 
Anskaffelser, kontrakter og andre juridiske spørsmål 
Andre områder:  
 
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  

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: 
 

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

Kommentar: 
 


