
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL FRA LANDSRÅDSMØTE 
TORSDAG 22. OG FREDAG 23. APRIL 1999 

SCANDIC HOTEL, ASKER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



DELTAKERLISTE 
 
 
Til stede torsdag 22. april: Kristin Kvam    (Oslo) 
      Marit Aarestad Østang  (Oslo) 
      Odd B. Telle     (Oslo) 1. Vara 
      Ove-Johnny Velle   (Borg) 
      Johny Brekke    (Borg) 
      Kjell Rønningen   (Borg) 
      Harald Eikrem Tusvik  (Hamar) 
      Gunn N. Aandstad   (Hamar) 
      Per L. Kjos    (Tunsberg) 
      Åse Marie Green   (Tunsberg) 
      Elin Saltrøe    (Agder) 
      Jan Reidar Frostestad  (Agder) 
      Gunnar Berntzen   (Agder) 2. Vara 
      Aud Halle     (Stavanger) 
      Kjell Erfjord    (Stavanger) 
      Svein Håvåg    (Stavanger) 
      Geir Sørebø    (Bjørgvin) 
      Åshild Orheim Haga   (Bjørgvin) 
      Olav Hauken    (Bjørgvin) 1. Vara 
      Arne Lerheim    (Møre) 
      Ann Elisabeth Fløystad  (Møre) 
      Aud Marøy    (Møre) 
      Hild Tove Leite    (Nidaros) 
      Astrid Melting    (Nidaros) 
      Toralf Næss    (Nidaros) 1. Vara 
      Bjørg Simonsen   (Sør-Hålogaland) 
      Leif Aronsen    (Sør-Hålogaland) 
      Else-Marie Sommerseth  (Nord-Hålogaland) 
      Oddgeir Stenersen   (Nord-Hålogaland) 
      Per Inge Søreng   (Nord-Hålogaland) 
      Gerd Karin Røsæg   (Kirkemøtet) Vara 
      Klaus Iversen    (Kirkemøtet) 
      Olav Dag Hauge   (På fritt grunnlag) 
      Øyvind Drangsland   (På fritt grunnlag) 
 
      Bente Skårberg   (Observatør fra Norges  
           Kirkevergelag [NKVL]) 
      John Kristian Stranden (Observatør fra Norges   
           Kirkevergelag [NKVL])  
      Bengt Kindbom   (Gjest fra Svenska  

kyrkans församlings- och 
pastoratsförbund) 

 
 
 
Fra sekretariatet: Frank Grimstad    (Direktør) 
    Hilde Kristin Klungrehaug  (Administrasjonskonsulent) 



    Steinar Moen    (Forhandlingssjef) 
    Betty Haga    (Kontorsjef) 
    Oscar Johan Garnes   (Informasjonsmedarbeider) 
 
Forfall:   Stein Øgrim   (Oslo) 
    Ingvar Aspaas   (Hamar) 
    Benita Christensen  (Tunsberg) 
    Brynjulf Hernes   (Bjørgvin) 
    Alf Daniel Moen  (Nidaros) 
    Kjell Dalmo   (Sør-Hålogaland) 
 
 
 
Til stede fredag 23. april: Kristin Kvam    (Oslo) 
      Marit Aarestad Østang  (Oslo) 
      Odd B. Telle     (Oslo) 1. Vara 
      Ove-Johnny Velle   (Borg) 
      Johny Brekke    (Borg) 
      Kjell Rønningen   (Borg) 
      Gunn N. Aandstad   (Hamar) 
      Per L. Kjos    (Tunsberg) 
      Elin Saltrøe    (Agder) 
      Jan Reidar Frostestad  (Agder) 
      Gunnar Berntzen   (Agder) 2. Vara 
      Aud Halle     (Stavanger) 
      Svein Håvåg    (Stavanger) 
      Geir Sørebø    (Bjørgvin) 
      Åshild Orheim Haga   (Bjørgvin) 
      Olav Hauken    (Bjørgvin) 1. Vara 
      Arne Lerheim    (Møre) 
      Ann Elisabeth Fløystad  (Møre) 
      Aud Marøy    (Møre) 
      Hild Tove Leite    (Nidaros) 
      Astrid Melting    (Nidaros) 
      Toralf Næss    (Nidaros) 1. Vara 
      Bjørg Simonsen   (Sør-Hålogaland) 
      Leif Aronsen    (Sør-Hålogaland) 
      Else-Marie Sommerseth  (Nord-Hålogaland) 
      Oddgeir Stenersen   (Nord-Hålogaland) 
      Per Inge Søreng   (Nord-Hålogaland) 
      Gerd Karin Røsæg   (Kirkemøtet) Vara 
      Klaus Iversen    (Kirkemøtet) 
      Olav Dag Hauge   (På fritt grunnlag) 
      Øyvind Drangsland   (På fritt grunnlag) 
 
      Bente Skårberg   (Observatør fra Norges  
           Kirkevergelag [NKVL]) 
      John Kristian Stranden (Observatør fra Norges   
           Kirkevergelag [NKVL])  
      Bengt Kindbom   (Gjest fra Svenska  



kyrkans församlings- och 
pastoratsförbund) 

 
Fra sekretariatet: Frank Grimstad    (Direktør) 
    Hilde Kristin Klungrehaug  (Administrasjonskonsulent) 
    Steinar Moen    (Forhandlingssjef) 
    Betty Haga    (Kontorsjef) 
    Oscar Johan Garnes   (Informasjonsmedarbeider) 
 
Forfall:   Stein Øgrim   (Oslo) 
    Ingvar Aspaas   (Hamar) 
    Harald Eikrem Tusvik (Hamar) 
    Åse Marie Green  (Tunsberg) 
    Kjell Erfjord   (Stavanger) 
    Benita Christensen  (Tunsberg) 
    Brynjulf Hernes   (Bjørgvin) 
    Alf Daniel Moen  (Nidaros) 
    Kjell Dalmo   (Sør-Hålogaland) 
 



 
 
 
 
 
 
PROGRAM FOR LANDSRÅDSMØTE APRIL 1999 
 
 
TORSDAG 22. APRIL 

kl.10:30 Åpning med kaffe/wienerbrød 
kl.11:00 "Viktige utfordringer i Regjeringens kirkepolitikk - med særlig vekt på 

økonomien." 
 v/Politisk rådgiver Knut Arild Hareide 
kl.13:00 Lunsj 
kl.14:00 "Tanker om stat og kirke i fremtiden.  Hvilke utviklingsmuligheter har vi 

og hvilke konsekvenser kan dette få for den lokale kirke." 
 v/Sokneprest, dr.theol., leder i Stat - Kirkeutvalget Trond Bakkevig  
kl.16:00 Kaffepause 
kl.16:30 - 19:00 Landsrådsforhandlinger 
kl.19:30 Middag 
 
FREDAG 23. APRIL 

kl.09:00 Landsrådsforhandlinger 
kl.10.30 Kaffe 
kl.11:30 Lunsj 
kl.12:30 Landsrådsforhandlinger forts… 
kl.13:00 Kaffe 
kl.16:00 S l u t t  

 



SAKSLISTE: 
 
 
Forretningsorden 
 
Konstituering/valg 
 
SAK LR 1/98: Orienteringssaker 

• Tariffoppgjøret 
• Kompetanseutvikling 
• Regionalledd i KA 

 
SAK LR 2/98: Folkekirkens økonomi 
 
SAK LR 3/98: Årsrapport og regnskap 1998 
 
SAK LR 4/98: Strategiplan 2000 - 2003 
 
SAK LR 5/98: Medlemskontingent til KA 2000 
 
SAK LR 6/98: Valg og oppnevninger 
 



 
 
 

UNDERTEGNING AV PROTOKOLL 
 

Landsrådsmøte 22. - 23. april 1999 
Scandic hotel, Asker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ _________________________ 
Aud Halle 

 
 

Leif Aronsen 



KONSTITUERING – VALG 
 
 
 
Valg av dirigentskap: 
 
Landsrådet velger Bjørg Simonsen og Svein Håvåg til dirigenter for landsrådsmøtet. 
 
 
 
Valg av personer til å undertegne landsrådsprotokollen: 
 
Landsrådet velger Aud Halle og Leif Aronsen til å undertegne protokollen 
 
 
 
Valg av redaksjonskomite: 
 
Landsrådet nedsetter følgende redaksjonskomite:  Elin Saltrøe, Arne Lerheim og 
Frank Grimstad. 
 



SAK LR 1/99: ORIENTERINGSSAKER 
 
 
• Tariffoppgjøret 
 
Direktøren orienterte. 
 
 
• Kompetanseutvikling 
 
Spesialrådgiver Marit Halvorsen Hougsnæs orienterte. 
 
 
• Regionalledd i KA 
 
Direktøren orienterte. 
 
 



SAK LR 2/99: FOLKEKIRKENS ØKONOMI 
 
 
VEDTAK: Landsrådet vedtar følgende uttalelse oversendt til Kirke-, utdannings- 

og forskningskomiteen, statsråd Jon Lilletun, statsråd Odd Roger 
Enoksen  og de politiske partier vedrørende folkekirkens økonomi. 

 
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 
Statsråd Jon Lilletun 
Statsråd Odd Roger Enoksen 
De politiske partier 
 
 
 
De grunnleggende økonomiske forpliktelser 
Landsrådet konstaterer at den økonomiske utvikling for den lokale kirke har ført til en 
svært vanskelig situasjon.  Stortinget la inn forutsetninger om en folkekirke lokalt det 
ikke er mulig å realisere under de økonomiske betingelser som utvikler seg i et flertall 
av landets 435 kirkelige fellesråd. 
 
Forutsetningen var at det økonomiske grunnfjell i Den norske kirke lokalt skal dekkes 
ved bevilgninger fra kommunen.  Kirken overtok et skrapt grunnfjell der de 
økonomiske betingelser for liv og vekst var minimale.  Nedskjæringer i kommunale 
bevilgninger på opptil 50% setter hele kirkelovsreformen i fare. 
 
De 100/109 millioner som er bevilget i årene 1997, 1998 og 1999 fra staten til 
fellesrådene direkte, har vært et nødvendig bidrag i forbindelse med 
gjennomføringen av reformen.  Samtidig ser vi at kommunene en rekke steder 
bruker statlige overføringer som en begrunnelse for å redusere sine økonomiske 
utgifter overfor kirken.  Dette er klart i strid med forutsetningene.  Det kan derfor 
synes som om de statlige virkemidler i enkelte sammenhenger har undergravd 
hverandre.  Den lokale kirke synes å ha blitt «Svarteper» i et spill mellom stat og 
kommune.  Det er muligheten til å fungere som folkekirke som settes i fare. 
 
De foreløpige personalstatistikker for det kirkelige tariffområde viser en lavere 
gjennomsnittslønn enn i kommunal sektor.  En slik utvikling har funnet sted i en tid 
der kommunen har nedprioritert kirken.  Stortingets forutsetninger om å sikre 
arbeidsbetingelser og sørge for gode arbeidsforhold blir derved umulig å innfri for 
fellesrådene. 
 
En situasjon hvor kirken hadde hatt behov for styrking for å rette opp den tapte 
lønnsutvikling over årtier, er situasjonen den motsatte – det gis ikke kompensasjon 
for lønnsoppgjør.  En utvikling med samme lønnsutvikling i stat, kommune og kirke vil 
ikke gjøre det mulig å rette opp disse åpenbare skjevheter.  Et trekk i utviklingen er 
også at oppgaver overføres uten at det følger tilstrekkelige midler med. 
 
Landsrådet ber statsrådene følge opp disse punktene: 
• Klarere signaler om kommunens økonomiske forpliktelser. 
• Ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett for å rette opp skjevhetene. 



• Reell kompensasjon for overføring av oppgaver. 
• Staten som arbeidsgiver overtar skyssgodtgjøring for presteskapet. 
• Videreføring av de 109 millioner og en økning i tråd med KA’s økonomiutredning 

til 150 millioner. 
 
Spesielle prosjekter og tiltak 
Landsrådet vil peke på enkelte områder der det er behov for spesiell finansiering for 
å sikre at grunnleggende oppgaver ivaretas. 
 
Middelalderkirker 
Kirken forvalter enorme kulturelle verdier.  Dårlig økonomiske rammevilkår innebærer 
at kulturelle verdier står i fare.  Landets middelalderkirker er et område som krever 
ekstra innsats for at ikke verdiene skal forfalle og ettertiden fordømme kirken for slett 
forvaltning. 
 
Sikringstiltak og ENØK-tiltak 
Den norske kirke sliter lokalt med høye forsikringspremier som følge av det store 
antall kirkebranner på 90-tallet.  Sikringstiltak er påkrevet, men mange har ikke 
midler til sikring som både ville være påkrevet og som ville redusere 
forsikringspremiene.  ENØK tiltak krever investeringer som også ville bidra til å 
redusere utgiftssiden. 
 
Omstilling i folkekirken 
Det er viktig for folkekirken å omstille seg foran de utfordringer kirken står overfor.  
Dette dreier seg om utprøving av tjenlige enheter, spesialisering av virksomheten, 
utnyttelse av ressurser innenfor større områder osv. 
 
Kirkens rolle i lokalsamfunnet 
Kirken har store utfordringer innenfor de forebyggende arbeid i lokalsamfunnet.  
Samarbeid mellom kirken og kommunen har lange tradisjoner, men roper på 
nytenkning og nye tiltak.  Aktuelle samarbeidsområder er diakoni, helse- og 
sosialspørsmål, oppvekstmiljø og innenfor kulturarbeid. 
 
Kompetanseutvikling 
Den lokale kirkes dårlige økonomiske vilkår innebærer at det ikke er mulig å 
prioritere kompetanseutvikling.  1 million kroner for 1999 har bidratt til å utløse 
kreativitet innenfor et bredt spekter av oppgaver.  Dette må videreføres og styrkes fra 
2000. 
 
 

KIRKENS ARBEIDSGIVERORGANISASJON 
Olav Dag Hauge 

leder 
sign. 

 
Frank Grimstad 

direktør 



SAK LR 3/99: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1998 
 
Etter KA's vedtekter §2 behandler landsrådet styrets beretning og regnskap for 
foregående år. 
 
Som sakspapir forelå styrets beretning for 1998, regnskap for 1998 samt 
revisjonsberetning. 
 
VEDTAK: Landsrådet godkjenner årsmelding og regnskap for 1998.  

Landsrådet ber om at oversikt over styremedlemmer innføres i 
årsmeldingen. 

 
 



SAK LR 4/99: STRATEGIPLAN 2000 – 2003 
 
 
Ut fra vedtektenes §2 skal landsrådet "fastlegge en 4-års plan for Kirkens 
Arbeidsgiverorganisasjons virksomhet". 
 
Som sakspapir var fremlagt forslag til strategiplan for 1999 - 2002, samt 
høringsuttalelser fra medlemmene. 
 
 
VEDTAK: 1. Landsrådet vedtar foreliggende strategiplan med følgende 

tillegg og endringer: 
   
  Endret tekst i første prikkpunkt under «KA vil» i pkt. 4 Hjelp til 

utvikling osv....:  Ny tekst:  «Motivere medlemmene til å utvikle 
visjoner for egen virksomhet.» 

 
  Nytt avsnitt 3 under 5.3  Ressursbruk:  «Integreringen av 

Norges Kirkevergelag i KA’s organisasjon pr. 01.01. 1999 er en 
styrking av KA’s lokale og regionale kompetanse. 
• KA vil bruke kirkevergene som ressurser i KA’s 

utviklingsarbeid innen ulike områder lokalt, regionalt og 
sentralt. 

• KA ser det etablerte nettverk av lokale og regionale 
kirkevergelag som sentrale i oppbyggingen av en regional 
tilstedeværelse. 

 
 2. Det innkomne materiale etter «høringen» hos medlemmene, er 

viktig ressursmateriale til administrasjonen for dens årlige 
arbeid med virksomhetsplan. 

 



SAK LR 5/99: MEDLEMSKONTINGENT TIL KA 2000 
 
 
Landsrådet skal i følge vedtektene §2 fastsette kontingentsatser for medlemsskap i 
KA. 
 
 
VEDTAK: A - medlemmer i KA skal i 2000 betala ein kontingent til KA som 

tilsvarer 0,95% av lønsmassen som medlemmene har. 
Minstesats for A-medlemmer er kr. 6000. 

 Maksimumssatsar er: 
   kr.125.000 for medlemmer i kommunar med meir enn 200.000   
   innbyggjarar 
   kr. 90.000 for medlemmer i kommunar med mellom 100.001 og  
    200.000 innbyggjarar 
   kr. 65.000 for medlemmer i kommunar med mellom 50.001 og   
   100.000 innbyggjarar 
   kr. 40.000 for medlemmer i kommunar med mellom 30.001 og 
50.000    innbyggjarar 
   kr. 30.000 for medlemmer i kommunar med under 30.000    
   innbyggjarar  
 
   B- medlemmer i KA skal i 2000 betala ein kontingent til KA som  
   tilsvarer 0,74 % av  lønsmassen som medlemmen har. 
  Styret fastset etter vurdering i kvart tilfelle kontingentsats for B-  
  medlemmer som etter denne  satsen får høgare kontingent enn kr.  
  10.000.  
   Minstesats for B-medlemmer er kr. 3000,-. 
 
   C - medlemmer betaler i 2000 kr. 3000,- i kontingent. 
   Styret kan etter vurdering i kvart tilfelle fastsetja høgare kontingent  
   for C-medlemmar som ikkje er menighetsråd. 
 
 

 



SAK LR 6/98: VALG OG OPPNEVNINGER 
 
 
Styret la for landsrådet fram forslag om at det foretas gjenvalg på leder og nestleder. 
 
 
VEDTAK: Landsrådet velger leder og nestleder for ett år.  Landsrådet 

gjenvelger leder Olav Dag Hauge og nestleder Kristin Kvam. 
 


