
PROTOKOLL FRA LANDSRÅDSMØTE

MÅNDAG 10. OG TIRSDAG 11, APRIL 2000

SCANDIC HOTEL, ASKER

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon



DELTAKERLISTE

Til stede 10. og 11. april:

Gjest

Administrasjon KA

Navn
Kristin Nielsen
Marit Aarestad Østang
Ove-Johnny Velle
Kjell Rønningen
Harald Eikrem Tusvik
Gunn N. Aandstad
Per L. Kjos
Benita Christensen
Berit Wiersholm
Elin Saltrøe
Jan Reidar Frostestad
Kjell Erfjord
Svein Håvåg
Geir Sørebø
Åshild Orheim Haga
Brynjulf Hernes
Arne Lerheim
Ann Elisabeth Fløystad
Oddvin Kvangarsnes
Hild Tove Leite
Astrid Melting
Bjørg Simonsen
Leif Aronsen
Else-Marie Sommerseth
Oddgeir Stenersen
Per Inge Søreng
Gerd Karin Røsæg
Kari Sørheim
Olav Dag Hauge

Risto Voipio

Frank Grimstad
Betty Haga
Steinar Moen
Marit Halvorsen Hougsnæs
Hilde Kristin Klungrehaug
Oscar Johan Garnes
Bente Skårberg

Bispedømme
(Oslo)
(Oslo)
(Borg)
(Borg)
(Hamar)
(Hamar)
(Tunsberg)
(Tunsberg)
(Tunsberg) 2. Vara
(Agder)
(Agder)
(Stavanger)
(Stavanger)
(Bjørgvin)
(Bjørgvin)
(Bjørgvin)
(Møre)
(Møre)
(Møre) 2. Vara
(Nidaros)
(Nidaros)
(Sør-Hålogaland)
(Sør-Hålogaland)
(Nord-Hålogaland)
(Nord-Hålogaland)
(Nord-Hålogaland)
(Kirkemøtet)
(Kirkemøtet) Vara
(På fritt grunnlag)

(Avtalsdirektor
Finska kyrkans
avtalsdelegation)

(Direktør)
(Ass. dir)
(Forhandlingssjef)
(Kompetansesjef)
(Adm. konsulent)
(Redaktør)
(Leder NKVL)

U



Forfall: Stein Øgrim (Oslo)
Johny Brekke (Borg)
Ingvald Aspaas (Hamar)
Kristian Espeland (Agder)
Aud Halle (Stavanger)
Alf Daniel Moen (Nidaros)
Kjell Dalmo (Sør-Hålogaland)
Øyvind Drangsland (På fritt grunnlag)



PROGRAM FOR LANDSRÅDSMØTE APRIL 2000

MÅNDAG 10. APRIL

kl. 10:3 O Åpning med koff e/kake
kl. 11:00

kl.!2:30- 13:30

kl,13:30

kl. 14.15:

Foredrag v/direktør Frank Grimstad:
«Den lokale kirke - mulighetenes sted.
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon som verktøy for
å fremme kirkens formål og interesser»

Samtale

Lunsj

Foredrag v/forhandlingssjef Steinar Moen:
«Rekruttering av arbeidskraft i kirken.
Hvilke problemer står vi overfor- hva kan/må gjøres ?»

Samtale

Foredrag v/ass.direktør Betty Haga:
«Rapporteringssystem i kyrkja.
- kva data har me om kyrkja - kva data treng me -
kva verktøy har me bruk for?»

Samtale

kl. 15:30 Kqffepanse

kl.!6:30- 18:30 Landsrådsforhandlinger

kl. 19:00 Jubileumsmiddag
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TIRSDAG 11. APRIL

kl. 09:00 Landsrådsforhandlinger

kl. 12:30-13:30 Lunsj

kl. 13:30 Landsrådsforhandlinger forts.

kl.l6:00 S l u t t



u
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UNDERTEGNING AV PROTOKOLL

Landsrådsmøte 10. -11. april 2000
Scandic hotel, Asker

Åshild Orheim Haga Geir SØrebØ



SAKSLISTE:

SAK LR 01/00: Forretningsorden

SAK LR 02/00: Konstituering

SAK LR 03/00: Ørienteringssaker

SAK LR 04/00: Årsrapport og regnskap 1999

SAK LR 05/00: Kirkens økonomi

SAK LR 06/00: Vedtektsendringer

/ SAK LR 07/00: Strategiplan 2001 - 2004

SAK LR 08/00: Medlemskontingent til KA 2001

SAK LR 09/00: Valg

SAK LR 10/00: Eventuelt



SAK LR 01/00: FORRETNINGSORDEN

Landsrådet 2000 fastsetter følgende forretningsorden for landsrådsmøtet:

1. Offentlighet. Landsrådsmøter er åpne for pressen. Landsrådet kan vedta å
holde lukkede møter. Vedtak om dette fastsettes ved alminnelig flertall.

i

2. Avstemninger. Avstemninger skjer normalt ved håndsopprekning. Dersom
leder eller rpedlem fremsetter 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 frå møtet. Protokollen skal inneholde:
• En oversikt over saksliste og program for møtet.
• Tilstedeyærende medlemmer på møtet.
• Møtets valg og beslutninger.
• Fravaer under forhandlinger meldes dirigentskapet.



o
SAK LR 02/00: KONSTITUERING

Valg av diriqentskap:

Landsrådet velger Marit Østang og Svein Håvåg til dirigenter for landsrådsmøtet.

Valg av personer til å undertegne landsrådsprotokollen:

Landsrådet velger Geir Sørebø og Åshild Orheim Haga til å undertegne protokollen.

O
Valg av valgkomite:

Landsrådet velger følgende valgkomite, Bjørg Simonsen, Benita Christensen og Ove
Johnny Velle. Valgkomiteen velges for 2 år.

Valg av redaksjonskomité:

Landsrådet nedsetter følgende redaksjonskomité: Oddgeir Stenersen, Arne Lerheim
og Else Marie Sommerseth.

G



SAK LR 03/00: ORIENTERINGSSAKER

• Budsjett og virksomhetsplan 2000

Ass.dir. Betty Haga orienterte.

• Tariffsituasjonen (Vedlegg Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen)

Forhandlingssjef Steinar Moen orienterte.

o
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SAK LR 04/39: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999

Etter KA's vedtekter §2 behandler landsrådet styrets beretning og regnskap for
foregående år.

Som sakspapir forelå styrets beretning for 1999, regnskap for 1999 samt
revisjonsberetning.

VEDTAK: Landsrådet godkjenner den framlagte årsrapport og regnskap for
1999 som viser et resultat på kr. 200.673,-.

Q
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SAK LR 05/&9: KIRKENS ØKONOMI

VEDTAK: Landsrådet vedtar følgende uttalelse oversendt til statsråd
Trond Giske.

Til Kirke,- utdannings og forskningsminister Trond Giske

r DEN NORSKE KIRKES ØKONOMI
\J Uttalelse fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Landsråd 10. og 11. april 2000

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) har siden 1996 gjennomført årlige
undersøkelser om den lokale, kirkes økonomi. Også i 1999 gjennomførte KA en
begrenset økonomiundersøkelse.

KA's økonomiundersøkelser og erfaringer fra arbeidsgiverkonferanser vinteren
2000, viser følgende tendenser:

• Personalkostnader utgjør en økende prosentvis andel av den lokale kirkes
økonomi.
Dette innebærer at midler til drift og vedlikehold av kirkebygg og eiendommer blir
skadelidende med de konsekvenser dette har på sikt dersom rammene ikke økes
tilsvarende.

• Menighetenes utadrettede virksomhet svekkes.
/r • Kirken har til tross for økende personalkostnader store rekrutteringsprobleme
^ ikke minst i fagstillingene. Lønnsforskjellene i forhold til skole o.a. er fortsatt <^t

stort problem.
• Behovet for daglig ledelse i menighetene er ikke løst.
• De store utfordringene innenfor barne- og ungdomsarbeid krever ekstra innså s.

Henstilling
Med bakgrunn i ovenstående, vil KA's landsråd uttale:

Gjennom Kirkelovens § 15 er kommunene pålagt utgiftsforpliktelser knyttet
tradisjonelle oppgaver omkring bygningsforvaltning, eiendomsforvaltning samt
lovfestede stillinger knyttet til forvaltning, gudstjenester og kirkelige handlinger.
KA mener at finansieringsformen ikke er tilpasset de utfordringer kirken stå
overfor i vår tid. Føringene i regelverket er ikke tilfredsstillende i forhold til det
både politikere og befolkning forventer av kirken.

/r i. Viktige oppgaver innenfor forebyggende arbeid, dåpsopplæring, diakoni,
^ . barne-og ungdomsarbeid osv. er i for stor grad avhengig av frivillig innsats



C: \W dette arbeidet er både menneskelige og økonomiske ressurser viktige
innsatsfaktorer. Hovedproblemet er for knappe økonomiske ressurser.

KA har følgende forventninger til at regjeringens melding om økonomien i Den
norske kirke legger til rette for:

• Å gi folkekirken arbeidsvilkår og rammebetingelser som setter den i stand til å
utføre sitt oppdrag i det norske folk som en åpen og inkluderende folkekirke.

• Å opprettholde og øke det direkte statlige tilskuddet til lokalmenigheten som
dekker utgifter som ikke er pålagt kommunen som en utgiftsforpliktelse etter
Kirkelovens § 15.

• Å gi en bemanning som mer er i tråd med de oppgåver Den norske kirke er pålagt
gjennom Kirkeloven og Gravferdsloven. KAs landsråd vil i denne sammenheng
henvise til de tall som er fremkommet gjennom Kirkerådets bemanningsplan og
som viser at i forhold til andre nordiske land, har kirken i Norge en betydelig
lavere bemanning.

• Å sikre opplæring av de døpte. Ettersom skolens undervisning ikke lenger, verken
formelt eller reelt, kan sees på som en del av Den norsk kirkes dåpsopplæring, er
det viktig å sikre at folkekirken kan gi opplæring til de som døpes, l dette arbeidet
inngår gjennomføring av dåpsopplæringsplaner som primært retter seg mot
aldersgruppen 0-15 år. KAs landsråd har derfor store forventninger til at arbeidet
i regjeringens dåpsopplæringsutvalg følges opp med økonomiske bevilgninger.

• Å bidra til økte ressurser til daglig ledelse i menighetene slik at frivillige ressurser
kan utløses.

• Å etablere en alternativ forsikringsmodell for kirkene gjennom oppbygging av et
fond der staten deltar.

• Å sikre tilskudd som setter kommunene bedre i stand til å følge opp sine
forpliktelser knyttet til vedlikehold av kirkene. Forvaltning av kirker er også
forvaltning av kulturskatter. Her utgjør middelalderkirkene en betydelig utfordring.

• Å legge til rette for ENØK-tiltak. Ved investering på dette området vil beregninger
KA har gjort, kunne gi innsparinger på inntil 80 millioner kroner pr. år.

• Å legge til rette for forsøksvirksomhet for å prøve ut ulike styringsmodeller for
organiseringen av den lokale kirke.

Asker 11. april 2000

Arne Lerheim (s) Frank Grimstad (s)
leder Direktør

Kopi til:
• Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité
• Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
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SAK LR 06/99: VEDTEKTSENDRINGER

Rettede vedtekter etter endringene vedlegges protokollen.

VEDTAK: Landsrådet fastsetter at vedtektene for Kirkens
Arbeidsgiverorganisasjon § 3 endres som følger:

Nytt annet ledd: Andre medlemmer enn menighetsråd og fellesråd
velger 1 landsrådsmedlem pr. 100 årsverk registrert som
bedriftsmedlemmer. Denne gruppen skal samlet ha 2 medlemmer,
maksimum 16 medlemmer.

Annet ledd blir nytt tredje ledd. Valgene organiseres ...

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.



SAK LR 07/00: STRATEGIPLAN 2001 - 2004

Ut frå vedtektenes §2 skal landsrådet "fastlegge en 4-års plan for Kirkens
Arbeidsgiverorganisasjons virksomhet".

Som sakspapir var fremlagt forslag til strategiplan for 2001 - 2004. En
oppsummering av innkomne høringsuttalelser ble fremlagt på møtet.

VEDTAK: Følgende punkter føyes inn i strategiplanen under avsnittet om
Kompetanseutvikling og utredningsarbeid: Bispedømmerådet
tilføyes sammen med andre samarbeidsparter.

l avsnittet om KA som organisasjon, punkt 2 endres til: ..Prøver ut og
evaluerer forsøkene med KA regionalt.

Vedtatte strategiplan vedlegges protokollen.



SAK LR 08/00: MEDLEMSKONTINGENT TIL KA 2001

Landsrådet skal i følge vedtektene §2 fastsette kontingentsatser for medlemsskap i
KA.

VEDTAK: A - medlemmer i KA skal i 2001 betala ein kontingent til KA som
tilsvarer 1% av lønsmassen som medlemmene har.
Minstesats for A-medlemmer er kr. 7000.
Maksimumssatsar er:
kr. 127.500 for medlemmer i kommunar med meir enn 200.000
innbyggjarar
kr. 92.500 for medlemmer i kommunar med mellom 100.001 og
200.000 innbyggjarar
kr. 67.500 for medlemmer i kommunar med mellom 50.001 og
100.000 innbyggjarar
kr. 42.500 for medlemmer i kommunar med mellom 30.001 og 50.000
innbyggjarar
kr. 32.500 for medlemmer i kommunar med under 30.000
innbyggjarar

B- medlemmer i KA skal i 2001 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 2001 kr. 3000,- i kontingent.
Styret kan etter vurdering i kvart tilfelle fastsetja høgare kontingent
for C-medlemmar som ikkje er menighetsråd.



SAK LR 09/00: VALG

Valkomiteen la fram forslag om valg på leder og nestleder.

VEDTAK: Landsrådet velger leder og nestleder for ett år. Landsrådet velger til
leder Arne Lerheim og til nestleder Kristin Nielsen.


