
 

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 
L A N D S R Å D E T 

 
 
 

Protokoll fra Landsrådet 20. og 21. september 2006 
 

KAs LANDSRÅD 2006 
20. og 21. september 2006, Gamle Logen, Grev Wedelsplass 2, Oslo 
 
Program 
Onsdag 20. september  
 
Kl. 11:00  Åpning 

• Velkomst ved KAs styreleder Arne Lerheim 
• Hilsen ved Kirkerådets direktør Jens Petter Johnsen 

og ved avd.dir. Thom Rafoss i kultur- og kirkedepartementet 
    
 
Kl. 11:30  Sak LR 1-06 Konstituering og LR 2-06 Forretningsorden  

Sak LR 3-06 Orienteringssaker 
          a) Presentasjon av KA som organisasjon, rolle og  

                          plass i kirkebildet 
           b) Presentasjon av landsrådets medlemmer 
Sak LR 6-06 Valg av styre og av valgkomité 

     Presentasjon av valgkomiteens forslag  
 
Kl. 12:30  Lunsj 
 
Kl. 13:30  Forhandlinger –  

Sakene LR 4-06 , LR 5-06, LR 6-06, LR 7-06 og LR 8-06 behandles i 
tidsrommet for forhandlinger  i løpet av onsdag og torsdag. 
 

Kl.15:30 – 15:45 Pause – Forfriskninger 
Kl.15:45 – 17:45 Forhandlinger 
Kl.17:45 – 18:00 Pause 
Kl.18:00 – 18:30 Forhandlinger 
Kl.19:30 – 22:00 Middag 
 
Torsdag 21. september  
 
Kl.08:30 – 08:45 Morgensamling 
Kl.08:45 – 10:30 Forhandlinger 
Kl.10:30 – 10:45 Pause 
Kl.10:45 – 11:45 Forhandlinger 
Kl.11:45 – 12:00 Avslutning 
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Disse var tilstede 
Elin Saltrøe Agder og Telemark 
Ole Johnny Dahle Agder og Telemark (onsdag) 
Kari Omland Agder og Telemark (torsdag) 
Kristian Sundtoft Agder og Telemark 
Magnar Lussand Bjørgvin 
Liv R. Ågotnes Bjørgvin 
Kjell Bergfjord Bjørgvin 
Astrid Jahr Borg 
Helge A. Almgren Borg 
Grete Nordli Borg 
Elise Birch Bulie Hamar 
Marit Eriksrud Hamar 
Kåre Vestgård Hamar 
Gerd Karin Røsæg Kirkerådet 
Ådne Berge Kirkerådet 
Eldar Husøy Møre 
Modulf Aukan Møre 
Eli Sonja Kolset Vasset Møre 
Else Marie Østlund Nidaros 
Vidar Schanke Nidaros 
Solveig Mjølsnes Nidaros 
Jarle Wilfred Andreassen Nord-Hålogaland 
Ole Morten Olsen Nord-Hålogaland 
Ove Gamst Nord-Hålogaland 
Anne-Mari Egeland Oslo 
Robert Wright Oslo 
Helga N. Smedhus Oslo 
Ragnhild Erga Rød Stavanger 
Harald Bjørgan Stavanger 
Torunn Kvaal Pedersen Stavanger 
Marit Hermstad Sør-Hålogaland 
Terje Wiik Sør-Hålogaland 
Joar Bjørnådal Sør-Hålogaland 
Benita Christensen Tunsberg 
Kristian Rambjør Tunsberg 
Nils Skjørvold Tunsberg 
Unni Lise Østervik Org.medl 
Jarl Morten Johansen Org.medl 
Ida Marie Høegh Org.medl 
 
Til sammen 38 stemmeberettigede.
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Fra det avtroppende styret møtte, i tillegg til de som var delegater til landsrådet, Arne Lerheim, 
Erling Birkedal, Berit Brenden Bredli, Geir Sørebø og Frode Wigum (1. vara til styret). 
  
Fra sekretariatet møtte Frank Grimstad, administrerende direktør, Betty Haga, viseadministrerende 
direktør, Steinar Moen, forhandlingssjef, Marit Halvorsen Hougsnæs, kompetansesjef, Øystein Dahle, 
avdelingssjef og Oscar J. Garnes, redaktør. 
 

 
 
Saksliste 
 
Sak KA LR 01/06:  Konstituering 

Sak KA LR 02/06:  Forretningsorden 

Sak KA LR 03/06:  Orienteringssaker 
A) Presentasjon av KA som organisasjon, rolle og plass i kirkebildet. 
B)  Presentasjon av landsrådets medlemmer 
C) KAs virksomhetsplan og budsjett for 2006 

Sak KA LR 04/06:  NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke 
 – høringsuttalelse 

Sak KA LR 05/06:  Årsrapport og regnskap 2005 

Sak KA LR 06/06:  Strategiplan 2007 – 2010 

Sak KA LR 07/06:  Medlemskontingent KA 2007 

Sak KA LR 08/06:  Valg av nytt styre og valgkomité 
 

 
 
SAK LR 01/06: KONSTITUERING 
VEDTAK: 

Valg av dirigentskap: 
Landsrådet velger Robert Wright fra Oslo bispedømme og 
Elise Birch Bulie fra Hamar bispedømme til dirigenter for landsrådsmøtet. 
 
Valg av personer til å undertegne landsrådsprotokollen: 
Landsrådet velger Nils Skjørvold fra Tunsberg bispedømme og  
Liv R. Ågotnes fra Bjørgvin bispedømme til å undertegne protokollen. 
 
Valg av redaksjonskomité: 
Landsrådet velger Elin Saltrøe fra Agder bispedømme 
Solveig Mjølsnes fra Nidaros bispedømme 
Ole Johnny Dahle fra Agder og Telemark bispedømme til å være møtets redaksjonskomité. 
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SAK LR 02/06: FORRETNINGSORDEN 
VEDTAK: 

Landsrådet 2006 fastsetter følgende forretningsorden for landsråds- 
møtene i perioden: 

 
 1. Offentlighet.  Landsrådsmøter er åpne for pressen.  Landsrådet kan vedta å holde 

lukkede møter.  Vedtak om dette fastsettes ved alminnelig flertall. 
 

 2. Voteringer.  Voteringer skjer normalt ved håndsopprekning.  Dersom det fremsettes 
krav om skriftlig votering, foregår voteringen skriftlig.  Alle forslag må fremsettes 
skriftlig. 

 
Ved avstemninger legges samme regler til grunn som for valgte organer, jf. Kirkeloven 
§30.  "... Medlem som er til stede i et lovbestemt kirkelig organ når en sak tas opp til 
avstemning, plikter å avgi stemme.  Ved valg og ansettelse er det adgang til å stemme 
blankt." 

 
 3.  Protokoll.  Det føres protokoll fra møtet.  Protokollen skal inneholde: 

• En oversikt over saksliste og program for møtet. 
• Tilstedeværende medlemmer på møtet. 
• Møtets vedtak og voteringsresultat. 
• Fravær under forhandlinger (meldes dirigentskapet). 

 
SAK LR 03/06: ORIENTERINGSSAKER 
 
A) Presentasjon av KA som organisasjon, rolle og plass i kirkebildet. 
B) Presentasjon av landsrådets medlemmer 
C) KAs virksomhetsplan og budsjett for 2006. 
 

VEDTAK: 

Landsrådet tar sakene til orientering. 
 
SAK LR 04/06: NOU 2006 : 2  STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - 

HØRINGSUTTALELSE 
 
Det forelå et forslag til uttalelse fra styret. I debatten ble det fremmet alternative forslag til 
høringsuttalelse / endringer i forslag til høringsuttalelse. 
Redaksjonskomiteen kom med forslag til å sortere/redigere/samle de fremkomne forslag sammen med 
en voteringsrekkefølge. Forslagstillerne og landsrådet sluttet seg til dette. 
 
Første votering: 
 
Forslag fra Eldar Husøy  
”Den norske kirke avvikles som statskirke i tråd med Gjønnesutvalgets modell 3”. 
Husøys forslag ble satt opp mot styrets forslag og fikk 1 av 38 stemmer 
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Forslag fra Solveig Mjølsnes: 
”KA ønsker en lovforankret folkekirke i tråd med flertallet i Gjønnesutvalgets innstilling,”  
Mjølsnes` forslag ble satt opp mot styrets forslag og fikk 7 av 38 stemmer 
 
Styrets forslag som disse to ble satt opp mot var:  
”KA vil anbefale at Den norske kirke fortsatt gis en forankring i Grunnloven, men mener det bør 
gjøres noe mer vidtgående endringer av grunnlovsparagrafene enn i Gjønnesutvalgets modell 1” …… 
”KA mener dette kan imøtekommes ved en gjennomgang og justering av GL § 2, 12 og 16.  Dette bør 
kunne gjøres uten at statskirkeordningen som sådan forstås som opphevet, men likevel mer omfattende 
endret enn utvalgets modell 1.” 
”Etter en samlet vurdering, vil KA anbefale en videreføring av den utvikling som ble påbegynt i 
forrige århundre som kjennetegnes av en gradvis organisatorisk løsrivelse mellom Den norske kirke og 
staten.” 
 
Andre votering 
 
Forslag fra Solveig Mjølsnes  
”Grunnlovens § 2 skal uttrykke de verdier samfunnet bygger på og statens ansvar for å legge til rette 
for trosliv og trosformidling.”  
Mjølsnes` forslag ble satt opp mot styrets forslag og fikk 7 av 38 stemmer 
 
Styrets forslag som dette ble satt opp mot var:  
”Når det gjelder utforming av GL § 2 vil KA foreslå at paragrafen utformes som ”kristne og 
humanistiske verdier” i tråd med flertallets forslag, men mener samtidig det bør utformes et ledd 2 
som gir staten et særlig ansvar for å understøtte Den norske kirke som folkekirke og som samtidig kan 
fungere som en hjemmel for å vedta en egen lov om Den norske kirke og som begrunnelse for 
bispeutnevninger og Kongens medlemskap (GL § 4).” 
 
Tredje votering: 
 
Forslag fra Solveig Mjølsnes  
”Kongens anordningsmyndighet i § 16 faller bort, og med det kongens grunnlag for i § 21 å oppnevne 
geistlige embetsmenn og bestemmelser om geistlige embetsmenn i § 22 og § 27.”  
Mjølsnes` forslag ble satt opp mot styrets forslag og fikk 9 av 38 stemmer 
 
Styrets forslag som dette ble satt opp mot var:  
”Etter KAs mening bør utnevning av biskoper på sikt overføres til Den norske kirkes valgte 
styringsorganer. Inntil videre finner KA det imidlertid ønskelig at ordningen med utnevnelse av 
biskoper av Kongen i kirkelig statsråd videreføres.” 
”Kongens anordningsmyndighet i Grunnlovens § 16 bortfaller” 
 
Fjerde votering  
 
Forslag fra Solveig Mjølsnes 
”Det kirkelige demokrati bygger på soknet som grunnenhet og ivaretas ved lokalt forankrede valg til 
styrende organer. Det bør fortsatt være direkte valg kun til menighetsråd”. 
Mjølsnes` forslag ble satt opp mot styrets forslag og fikk 23 av 38 stemmer 
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Styrets forslag som dette ble satt opp mot var:  
”KA er opptatt av å styrke det kirkelige demokrati og øke valgdeltakelsen. Ordningen med direkte 
valg til menighetsrådene bør videreføres og det bør også innføres direkte valg til de lokalkirkelige 
styringsorganer for flere sokn. KA mener at det også bør 
vurderes direkte valg til Kirkemøtet.”  
 
Femte votering 
 
Forslag fra Eldar Husøy:  
”Kommunen skal overta ansvaret for gravferdsforvaltningen” 
Husøys forslag ble satt opp mot styrets forslag og fikk 4 av 38 stemmer 
 
Styrets forslag som dette ble satt opp mot var:  
”KA mener at den lokale kirke fortsatt bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen.”  
 
Sjette votering: 
 
Ove Gamst fremmet forslag om å stryke følgende setning i styrets forslag til uttalelse:  
”Etter en samlet vurdering vil KA anbefale en videreføring av den utvikling som ble påbegynt i det 
forrige århundre som kjennetegnes av en gradvis organisatorisk løsrivelse mellom Den norske kirke og 
staten.”  
Forslaget fikk 13 av 38 stemmer. 
 
Syvende votering: 
 
Harald Bjørgan fremmet forslag om følgende tillegg i styrets forslag til uttalelse:  
”KA foreslår utredet en sentralt innkrevd livssynsavgift.  
Forslaget fikk 7 av 38 stemmer. 
 

VEDTAK: 

Landsrådet slutter seg til det fremlagte forslag til høringsuttalelse med den endringen som 
framkommer av fjerde votering.  
Høringsuttalelsen ligger som vedlegg til protokollen. 
 
 
SAK LR 05/06: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 
VEDTAK: 

1. Landsrådet godkjenner KAs årsregnskap for 2005. Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr. 
347.509, som tilføres opptjent egenkapital. 

 
2. Landsrådet godkjenner styrets årsrapport for 2005. 
 
SAK LR 06/06: STRATEGIPLAN 2007 - 2010 
Det kom forslag om strykning av 2 punkter i hovedavsnittet om: Bidra til å utforme framtidas 
kirkeordning fra Eldar Husøy. 
1. Stryke siste del av tredje kulepunkt: ”herunder direkte valg”  
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Ved avstemning fikk forslaget 13 av 36 stemmer. 
2. Stryke siste kulepunkt om kirkelig gravferdsansvar. 
Ved avstemning fikk forslaget 5 av 36 stemmer. 
 
Harald Bjørgan fremmet forslag om et nytt kulepunkt under Utforme arbeidsgiver- og tariffpolitikk. 
Forslaget fikk enstemmig tilslutning. Nytt kulepunkt heter: ”Fokusere på fellesrådenes ansvar for å 
samordne arbeidsmiljøet for ansatte innen begge arbeidsgiverlinjer.” 

VEDTAK: 

Landsrådet vedtar strategiplanen 2007 – 2010 med tillegg av nytt kulepunkt under Utforme 
arbeidsgiver- og tariffpolitikk: ”Fokusere på fellesrådenes ansvar for å samordne arbeidsmiljøet for 
ansatte innen begge arbeidsgiverlinjer.” 
 
SAK LR 07/06: MEDLEMSKONTINGENT KA 2007 
VEDTAK: 

I Kyrkjelege fellesråd og sokneråd i Den norske kyrkja som er medlemmer i KA, skal i 2007 betala 
slik kontingent til KA: 

 1. Kyrkjelege fellesråd og sokneråd i kommunar med 1 sokn: 
 Minstesats kr. 7000. 
 Medlemmer som pr.01.12.2006 har lønsmasse 

• inntil 3,5 mill kroner, skal betala 1,1 % av lønsmassen, men maks kr. 35.000. 
• mellom 3,5 og 5 mill kroner, skal betala 1,0 % av lønsmassen, men maks kr. 42.500. 
• mellom 5 og 10 mill kroner, skal betala 0,85 % av lønsmassen, men maks kr. 70.000. 
• mellom 10 og 20 mill kroner, skal betala 0,70 % av lønsmassen, men maks kr. 120.000. 
• mellom 20 og 30 mill kroner, skal betala 0,60 % av lønsmassen, men maks kr. 150.000. 
• mellom 30 og 40 mill kroner, skal betala 0,50 % av lønsmassen, men maks kr. 160.000. 
• over 40 mill. kroner, skal betala 0,4 % av lønsmassen. 
 

 2. Sokneråd i kommunar med meir enn 1 sokn, som har overdratt partsansvaret til KA skal 
            betala 0,74 % av lønsmassen som medlemmen har pr.01.12.2006, min.kr.3000. 

Styret fastset etter vurdering i kvart tilfelle kontingentsats for medlemmer som etter denne 
satsen får høgare kontingent enn kr. 10.000. 

 3. Sokneråd i kommunar med meir enn 1 sokn, som ikkje har overdratt partsansvaret til KA skal 
betala kr. 3.000. 

 4.  Dersom kyrkjedepartementet godkjenner forsøk etter § 5 i Lov om Den norske kyrkja, skal 
lønsmassen til dei organ sokna har i forsøksperioden, danna grunnlag for utrekning av kontingent 
til KA. 

    
II. Øvrige medlemmer. 

0,74 % av lønsmassen som medlemmen har pr.01.12.2006, min.kr.3000.  Styret får fullmakt til å 
fastsetja kontingentsats for medlemmer som etter denne satsen får høgare kontingent enn kr. 
10.000. 

 Styret får også fullmakt til å fastsetja kontingentsats for bispedømeråd. 
Landsrådet ber om å få ei orientering på landsrådsmøte i 2007 om dei kontingentvedtak styret 
har fatta for 2006. 
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