
PROTOKOLL 
FRA MØTE I 

 LANDSRÅDET 
KIRKENS 
ARBEIDSGIVERORGANISASJON 
 
 

28. - 29. november 1996 
Lilletorget Hotell i Trondheim 
 
 
Til stede:  28. november    29. november 
   Olav Dag Hauge    Olav Dag Hauge 
   Georg Johansen    Georg Johansen 
   Leif Aronsen    Leif Aronsen 
   Trygve Forberg    Trygve Forberg 
   Tone Thorp     Tone Thorp 
   Per Barsnes     Per Barsnes 
   Odd Eikemo     Odd Eikemo 
   Thor Wang     Thor Wang 
   Kari Haaland    Kari Haaland 
   Øyvind Drangsland   Øyvind Drangsland 
   Arne Lerheim,  fra kl.19:00  Arne Lerheim 
         Bjørn Bråthen 
 
Fra sekretariatet: Frank Grimstad    Frank Grimstad 
   John Kristian Stranden   John Kristian Stranden 
   Hilde Kristin Klungrehaug   Hilde Kristin Klungrehaug 
         Betty Haga 
 
Forfall:  Ole D. Mjøs  (Ingen vara møtte) Ole D. Mjøs 
   Knut Morland  (Ingen vara møtte) Knut Morland 
   Harald Rød  (Ingen vara møtte)  Harald Rød 
   Bjørn Bråthen 
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ÅPNING 
 
Formannen i styret, Olav Dag Hauge ønsket velkommen. 
 
PROGRAM 
 
TORSDAG 28. NOVEMBER 
kl. 16:00 Middag 
kl. 17:00 Åpning  
   Konstituering 
   Forhandlinger 
kl. 18:30 Kaffepause 
kl. 19:00 Forhandlinger 
kl. 20:00 Sosialt samvær 
 
FREDAG 29. NOVEMBER 
kl.  09:00 Forhandlinger 
kl. 10:30 Kaffepause 
kl. 10:45 Forhandlinger 
kl. 12:00 Lunsj 
kl. 13:00 Forhandlinger 
kl. 14:30 Kaffepause 
kl. 14:45 Forhandlinger 
kl. 16:00 Slutt 
 
FORSLAG TIL SAKSLISTE 
 
Sak LR 8/96:  Konstituering 
Sak LR 9/96:  Orienteringssaker 
Sak LR 10/96:  Strategiplan for KA 1997 - 2000 
Sak LR 11/96:  Medlemskontingent i KA 1997 
Sak LR 12/96:  Vedtekter for KA's arbeidsgivervirksomhet 
Sak LR 13/96:  Avtale med KOPINOR 
Sak LR 14/96:  Valg 
Sak LR 15/96:  Eventuelt 
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UNDERTEGNING AV PROTOKOLL 
 
 
 
 
 
 

_________________                                 ___________________ 
 

Tone Thorp                                                    Kari Haaland 
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SAK LR 8/96:  KONSTITUERING 
 
 
VEDTAK: Landsrådet velger Olav Dag Hauge til møteleder for landsrådsmøtet. 
 

Landsrådet vedtar følgende forretningsorden for møtet. 
 

1.  Offentlighet 
Landsrådsmøter er åpne for pressen.  Landsrådet kan vedta å holde lukkede møter.  
Vedtak om dette fastsettes ved alminnelig flertall. 
 
2.  Avstemminger 
Avstemminger skjer normalt ved håndsopprekning.  Dersom leder eller medlem 
fremsetter krav om skriftlig votering, foregår voteringen skriftlig. 
 
Forslag som skal voteres over fremsettes skriftlig. 
 
3.  Protokoll 
Det føres protokoll fra møtet.  Protokollen skal inneholde: 
 
- en oversikt over saksliste og program for møtet 
- tilstedeværende medlemmer på møtet 
- møtets valg og beslutninger 
 
Følgende to medlemmer velges til å undertegne protokollen:  Tone Thorp og 
Kari Haaland.
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SAK LR 9/96:  ORIENTERINGSSAKER 
 
 
Følgende orienteringssaker ble lagt fram: 
 
1. Notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vedrørende statsbudsjettet og 

innstillingen fra stortingskomiteen. 
  
2. Kirkerådets hovedsynspunkter på det fremlagte forslag til statsbudsjett for 1997. 
  
3. Kirkemøtesaker 
  
4. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling vedrørende statsbudsjettet for 1997. 
  
5. Følgende hefter til orientering: 

• Kirkelig ledelse, en ressursbok om ledelse i den lokale kirke 
• Utgiftsforpliktelser og kommunal tjenesteyting etter ny kirkelig lovgivning 
• Tariffbestemmelser for kirkelige arbeidstakere.  Gjelder tariffperioden 01.05.1996 - 

30.04.1998. 
 
 
VEDTAK: Landsrådet tar punktene til orientering. 
 

Landsrådet ber administrasjonen forberede uttalelse vedrørende statsbudsjett og 
gjennomføringen av kirkeloven, som behandles under eventuelt. 
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SAK KA 10/96:  STRATEGIPLAN FOR KA 1997 - 2000 
 
 
VEDTAK: Landsrådet vedtar strategiplanen for KA 1997 - 2000 slik den foreligger etter  

rettelsene på landsrådets møte.  Strategiplanen vedlegges protokollen. 
 

KS representant avholdt seg fra å stemme. 
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SAK LR 11/96:  MEDLEMSKONTINGENT I KA 1997 - 2000 
 
 
VEDTAK: 1.  Landsrådet fatter følgende enstemmig vedtak vedrørende  

 medlemskontingent for fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner. 
 
 For fellesråd og sokneråd med fellesrådsfunksjoner: 

 
< 2.000 innbyggere   kr. 4.000,- 
2.001 - 5.000 innbyggere  kr. 6.000,- 
5.001 - 10.000 innbyggere  kr. 9.000,- 
10.001 - 20.000 innbyggere  kr.15.000,- 
20.001 - 50.000 innbyggere  kr.20.000,- 
50.001 - 100.000 innbyggere  kr.35.000,- 
100.001 - 200.000 innbyggere kr.50.000,- 
> 200.001 innbyggere   kr.75.000,- 

 
2.  Landsrådet fattet følgende enstemmige vedtak for sokneråd uten 

 arbeidsgiveransvar: 
 

< 1.000 innbyggere   kr.   500,- 
1.001 - 5.000 innbyggere  kr.1.000,- 
5.001 - 10.000 innbyggere  kr.2.000,- 
>10.001 innbyggere   kr.2.500,- 

 
3.  For sokneråd med arbeidsgiveransvar ble satsene etter forslag fra Georg  

Johansen med 7 mot 4 stemmer fastsatt til: 
 
< 1.000 innbyggere   kr.1.000,- 
1.001 - 5.000 innbyggere  kr.2.000,- 
5.001 - 10.000 innbyggere  kr.4.000,- 
>10.001 innbyggere   kr.5.000,- 

 
4.  For bispedømmeråd ble satsene etter forslag fra Georg Johansen med 8 mot 3 

stemmer fastsatt til:  kr. 6.000,- 
 

5.  For Kirkens SOS i Norge ble kontingenten fastsatt til kr. 6.900,- 
 
  6. For barnehager ble satsene med 7 mot 4 stemmer fastsatt til: 
 

1-5 ansatte  kr.   750,- 
6-10 ansatte  kr.1.500,- 
11-15 ansatte  kr.2.000,- 
16-20 ansatte  kr.2.630,- 
over 20 ansatte kr.3.150,- 

 
  Representanten fra KS avholdt seg fra å stemme. 
 
  Landsrådet ber styret utrede alternative prinsipper for fastsettelse av fremtidig  
  kontingent.  Dette legges fram på landsrådet 1997. 
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SAK LR 12/96:  VEDTEKTER FOR KA'S 
 ARBEIDSGIVERVIRKSOMHET 
 
 
VEDTAK: 1. Landsrådet vedtar etter 2. gangs behandling at vedtekter vedtatt i 
  Landsrådet sak LR 5/96, gjelder fra 01.01.1997 med unntak av § 3 og § 4. 
 

2.  KA etableres som selvstendig arbeidsgiverorganisasjon fra 01.01.1997. 
 
Landsrådet vedtar at følgende vedtekter for arbeidsgivervirksomheten skal gjelde fra 
01.01.1997:
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VEDTEKTER FOR KA'S ARBEIDSGIVERVIRKSOMHET 
 
 
§ 1 TILSLUTNING 
Alle fellesråd og menighetsråd med arbeidsgiver-
ansvar som er medlem av Kirkens Arbeidsgiver-
organisasjon samt andre medlemmer med arbeids-
giveransvar er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten. 
 
Fullmakter til arbeidsgivervirksomheten overdras 
skriftlig og på fastsatt skjema. 
 
§ 2 RETTIGHETER 
De enkelte medlemmer har rett til rådgivning og 
bistand fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon i for-
bindelse med: 
• Inngåelse og revisjon av tariffavtaler og 

andre avtaler med de ansattes organisasjoner. 
• Tolkning av avtaler, lover og bestemmelser. 
• Forebygging og løsning av rettstvister og 

interessetvister. 
• Utforming av lønns-, arbeidsgiver- og perso-

nalpolitikk og personaladministrative tiltak. 
• Dyktiggjøring av folkevalgte og ansatte i 

lønns- og personalsaker. 
 
§ 3 PLIKTER 
Medlemmene er bundet av gjeldende tariffavtaler 
og er forpliktet til: 
• å fastsette lønns- og arbeidsvilkår i samsvar 

med disse, 
• å slutte opp om den felles lønnspolitikk, 
• å følge de retningslinjer som 

fastsettes/trekkes i en konfliktsituasjon, 
• ikke inngå lokale avtaler som strider mot 

bestemmelser i sentralt inngåtte avtaler, 
• å gi Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon de 

opplysninger som er nødvendige for 
gjennom-føring av organisasjonens formål. 

 
§ 4 AVSTEMNING 
1. Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være 

gjenstand for uravstemning blant tilsluttede 
medlemmer som omfattes av avtalene. 

 
Forslag om delregulering av Hovedtariff-
avtalen etter 1. avtaleår vedtas av styret.   
 
Styret kan fatte vedtak om at delregulering av 
Hovedtariffavtalen etter 1. avtaleår skal være 
gjenstand for uravstemning jf. 1. ledd. 

 
2. Forslag til sentrale generelle særavtaler og 

sentrale forbundsvise særavtaler, jf. Hoved-
avtalens §§ 1-3 og 1-4, vedtas av styret. 

 
Styret kan fatte vedtak om at slike avtaler 
skal være gjenstand for uravstemning tilsvar-
ende som for Hovedtariffavtale og Hoved-
avtale etter pkt. 1, 1. ledd.  Dersom minst 1/3 
av styrets medlemmer krever det, skal slik 
avtale være gjenstand for uravstemning. 
 

3. Ved uravstemning anses en tariffavtale som 
vedtatt når 2/3 av de avgitte stemmer fra 
tilsluttede medlemmer, og som representerer 
minst halvparten av arbeidstakerne hos de 
tilsluttede medlemmer, og som avgir stem-
mer, svarer JA til det anbefalte forhandlings-
forslag.  Antall arbeidstakere i faste stillinger 
pr. 1. januar i avstemningsåret legges til 
grunn.  Alle tilsluttede medlemmer etter § 1 
og som omfattes av avtalen, blir bundet av et 
uravstemningsresultat.  Det samme gjelder 
styrevedtak der styret fatter vedtak om 
godkjenning av et forhandlingsforslag. 

 
§ 5 FULLMAKTER 
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon har fullmakt til 
på vegne av medlemmene å: 
• Inngå og si opp tariffavtaler 
• Forkorte oppsigelsesfrister i tariffavtalte for-

hold 
• Gi og iverksette arbeidsstengning 
• Motta og godta arbeidsoppsigelse 
• Motta stevning og bringe rettstvister inn for 

arbeidsretten 
• Bringe interessetvister inn for rikslønns-

nemnda 
• Tolke avtaler inngått av Kirkens Arbeids-

giverorganisasjon. 
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SAK LR 13/96:  AVTALE MED KOPINOR 
 
 
VEDTAK: Sekretariatet får fullmakt til å sluttføre forhandlingene med KOPINOR etter de 
  føringer som er gitt i landsrådets samtale.
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SAK LR 14/96:  VALG 
 
 
VEDTAK: Følgende valgkomite nedsettes: 
 
  Kjell Follesø 
  Per Barsnes 
  Tone Thorp
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SAK 15/96:  EVENTUELT 
 
 
VEDTAK: Landsrådet vedtar følgende uttalelse oversendt til Stortinget: 
 
 
Til 
Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite - 
 
Landsrådet i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon samlet i Trondheim 28. og 29. november 1996 
uttrykker bekymring for manglende økonomi til oppbygging av den lokale kirkes administrasjoner i 
forslag til statsbudsjett 1997. 
 
Statens utgiftsutjevnende tilskudd til kommunene er bare i liten grad brukt til å styrke kirkelig 
administrasjon.  Kirken lokalt klemmes mellom en trengt og usikker kommunal økonomi og de 
forventninger som Stortinget har skapt gjennom forarbeid og vedtak om ny Kirkelov og ny 
Gravferdslov. 
 
Landsrådet i KA, som representerer KA's medlemmer; menighetsråd og fellesråd i Den norske 
kirke, mener at manglende økonomisk konsekvens truer rettssikkerheten til kirkelige arbeidstakere 
lokalt.  Usikkerhet om de økonomiske rammene som et selvstendig arbeidsgiveransvar skal 
forvaltes innenfor, har ført til frustrasjoner og usikkerhet både hos arbeidstakerne og de nye 
arbeidsgiverne. 
 
Landsrådet frykter også at de usikre rammevilkårene for den lokalkirkelige økonomi skal true 
demokratiet i den lokale kirke.  Det blir vanskeligere å rekruttere til deltakelse i rådene lokalt, når 
ansvaret blir så stort som loven legger opp til uten at man får økonomi som gjør det mulig å forvalte 
ansvaret på en forsvarlig måte. 
 
Landsrådet ber Stortinget bringe tilskuddene til oppbygging av kirkelig administrasjon lokalt og 
regionalt i samsvar med lovens intensjoner og slutter seg for øvrig til de konkrete budsjettforslag 
som fremkommer i notatet fra KA's administrasjon til møtet med Kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen tirsdag 15. oktober 1996.  
 
 
 
Kopi:  Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 


