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VISJON
En samlende og slagkraftig
fellesorganisasjon for
kirkelige virksomheter.

OPPDRAG
KA skal ivareta medlemmenes felles interesser
og tilby tjenester som bistår og dyktiggjør dem i
rollen som arbeidsgivere. KA skal være en aktiv
samfunnsaktør og arbeide for å fremme medlemmenes interesser overfor sentrale
myndigheter og i offentligheten.

VERDIER
Service
KA skal være serviceinnstilt og ha nær
kontakt med medlemmene og være
engasjert i deres utfordringer.
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Samarbeid
KA er demokratisk og skal spille på lag med
medlemmene og være deres viktigste
utviklingspartner og talerør.
Kvalitet
KA skal levere tjenester på et høyt
faglig nivå og strebe etter å kontinuerlig
forbedre virksomheten.
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Gjøvik kirke, Foto Atle Evensen

HILSEN FRA STYRELEDER
2010 har vært et spennende, utfordrende og
begivenhetsrikt år for KA og våre medlemmer. Noen
kaller det en skjebnetid hvor viktige beslutninger skal
fattes med stor betydning for framtidens kirke. For KA er
det avgjørende å ha fokus på det som tjener lokalkirken,
menighetsråd og fellesråd best. Vi ønsker å bidra til gode
arbeidsvilkår for alle ansatte slik at ulike yrkesgrupper og
medarbeidere oppmuntres til samarbeid og gode kollegafellesskap. Et godt og inkluderende arbeidsmiljø har stor
betydning, ikke minst med tanke på nyrekruttering. Vi
støtter også opp om folkevalgte og frivillige som bidrar til
en levende og ekte lokal folkekirke.

Demokrati i praksis
KA er en medlemsorganisasjon som skal ivareta menighetsråds- og fellesrådsinteresser. Et godt og velfungerende
kirkelig demokrati er avgjørende, og vi vil bidra til at
demokratireformen blir gjennomført på en god måte –
ikke minst at lokalkirken har de nødvendige ressurser til
å forberede og gjennomføre de kirkelige valg. Samtidig
vet vi at demokratiet først oppfylles når de demokratiske
organer får myndighet og ressurser til å gjennomføre det
en ønsker. God fellesrådsøkonomi er av stor betydning
også for demokratiet.

OVF-saken
12. mai avgjorde Høyesterett at det er grunnlovsstridig å
la regjeringens tomtefesteinstruks omfatte Opplysningsvesenets fond, etter at KA gikk til sak mot staten. Dette
har selvsagt stor økonomisk betydning for OVF, og den
tydeliggjør at det er visse begrensninger i forhold til statens styringsrett over kirken, men rettsaken viser også
hvor viktig det er med et sterkt og handlekraftig KA som
våger å ta den belastning det er å saksøke staten. For
egen del vil jeg rette en særlig takk til Administrerende
direktør Frank Grimstad som har vært drivkraften bak
dette.

Årlig døpes mer enn 40 000 barn i Den norske kirke, om
lag like mange blir konfirmert hvert år, mer enn 90 % av
alle som dør i landet blir gravlagt i Den norske kirke og
det feires mer enn 50 000 høymesser hvert år rundt omkring i landet. Alt dette skjer lokalt, og drives av lønnede
og ulønnede medarbeidere i den lokale kirke. Vi kan alle
ønske oss større oppslutning, men uansett viser statistikken at den lokale kirke har stor betydning for folk flest.
Kirken oppleves som et lim i samfunnet, noe vi har felles

Med 1600 kirkebygg er også kirken landets største konsertog kulturarrangør med et bredt og mangfoldig tilbud. Som
formidler av ny og gammel kultur er kirken en sentral
samfunnsaktør, men det koster å ivareta gamle kirker,
orgler og andre kunstskatter. Dette må bevilgende myndigheter ta hensyn til!

Stat og kirke
De kommende år vil spørsmål om framtidig organisering
av Den norske kirke være på dagsorden både nasjonalt og
lokalt. KA gir fortløpende innspill gjennom vår strategiplan
og høringsuttalelser. For styret er det avgjørende at det
legges opp til gode og brede prosesser som sikrer at alle
blir hørt og får sakssvar ende innflytelse på det som skjer.
Det er de som er kirken som også må få forme kirken!

Hans Kristian Hogsnes
Helt på tampen av året fikk vi den triste meldingen om
at styremedlem Hans Kristian Hogsnes måtte gi tapt for
kampen mot sykdom. Med erfaring fra politikk og kirkelig
arbeid, og sin kloke og stillfarende væremåte, bidro han
sterkt til en tillitsfull og trygg atmosfære i styret. Med
Hans Kristians bortgang mistet KA et erfarent og meget
kompetent styremedlem, og vi er takknemlig for hans
innsats i og for KA.

Eigil Morvik
Styreleder KA
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Kirken som kulturbærer

og som bærer oss både i glede og sorg.
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ADM.DIR. HAR ORDET
KA - 20 år i tjeneste for lokalkirken
Endringsvilje i endringstider
KA rundet de tyve år i 2010. Dette ble feiret med seminarer og med boka «Folkekirke i forandring». Både kirken
og KA har forandret seg på disse tyve årene. KA har vokst
til å bli en betydelig faktor i utviklingen av kirken både
lokalt og sentralt. Fokuset på å bli «stadig bedre» som
kirke har i disse årene preget både opplæring av ledere,
utvikling av kirken som organisasjon, utvikling av tariffavtaler, forvaltning av kirkehusene osv. Endringsvilje og
endringsfokus har gitt resultater i en mer robust lokal kirke
de fleste steder. Det betyr at de også er forberedt og forventningsfulle overfor større endringer i kirkens struktur og større
ansvar til soknets organer som et resultat av stat/kirke.

skisse på overtid. Det var en krevende situasjon for KA, men
en viktig læring i det å være selvstendig kirke.

Å styrke soknet gjennom å gi de mer ansvar for gudstjenestelivet og tilsetting av alle typer medarbeidere, er viktige målsettinger for det videre arbeid. Det vil kunne vitalisere
både demokrati og menighetsliv.

I 2010 har vi foretatt organisasjonsendringer ikke minst
motivert ut fra de utfordringer våre medlemmer kommer til å
få med en ny kirkeorden:

Å jobbe smartere ...
Å jobbe tungvint er ikke spesielt kristelig. KA har vært pådriver for forsøk og omstillingsarbeid i kirken. KA har også
hatt fokus på å jobbe smartere i kirkelig sammenheng. På
mange områder har kirken tungvinte arbeidsmåter, strukturer og rapporteringsrutiner. KA har derfor i 2010 vært sentrale i arbeidet med å utvikle en felles IKT- strategi for Den
norske kirke. Vi mener dette arbeidet vil gi bedre løsninger og
være kostnadsbesparende. Det krever dristig satsing, men
på sikt vil det lette arbeidet betydelig. Gode fellesløsninger
kan gjøre det lokale arbeid enklere. Forenkling av strukturer
og arbeidsmåter bør derfor ha kontinuerlig fokus.

Å trives ...
Et sentralt mål for en arbeidsgiverorganisasjon er å bidra
til at medlemmene får et godt omdømme som arbeidsgivere, og at både medarbeidere og ledere trives med kirken
som arbeidsplass.

ÅRSRAPPORT 2011
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Undersøkelser KA gjennomførte i 2010 viste at trivselen er
høy. Det viser også at det er det lokale arbeidsfellesskap
som, sammen med oppgavene, gir motivasjon og trivsel.
Samtidig er det mange små og sårbare arbeidsmiljøer og det
er ingen overraskelse at «svak økonomi» framstår som det
vanskeligste punkt. Den norske kirke har fantastisk potensial som en helt alminnelig, men også spesiell og unik arbeidsplass.

Å havne hos Riksmeklingsmannen ...
Jubileumsåret 2010 ble også året da lønnsforhandlingene
endte med brudd med 12 av organisasjonene. KA fikk mye
viktig erfaring ved å gjennomføre forberedelser til mulig
konflikt. Partene aksepterte Riksmeklingsmannens anbefalte

Å utvikle KA som organisasjon ...
KA har utviklet seg som organisasjon og består i dag av 30
medarbeidere med høy og høyst forskjellig kompetanse.
En mer sammensatt medlemsmasse som også inkluderer
organisasjoner og stiftelser utfordrer oss til et bredt fokus på
kirke og frivillig sektors plass i samfunnet. Vi må skaffe den
kompetanse som medlemmene har nytte av og vi må organisere sekretariatet slik at kompetansen blir utnyttet og kommer medlemmene til gode.

En egen arbeidsgiveravdeling samler kompetanse innenfor
forhandlinger, arbeidsmiljø, arbeidsrett, lederutvikling mm.
Dette gir et mer helhetlig tilbud til medlemmene på dette området.
Avdelingen for kirkebygg- og kulturminneforvaltning er
etabert for å styrke KAs fagmiljø innenfor kirkebyggfeltet der
bevisstheten om kulturskattene kirken forvalter, er økende.
I tillegg har vi opprettet en egen avdeling for samfunnskontakt og interessevirksomhet. Denne avdelingen har
også ansvar for spørsmål innenfor kirkegårdsforvaltning – et
område KA må forsterke innsatsen
i årene som kommer.
mer.
Vi mener at denne
nye organiseringen
n er
et virkemiddel for at
medlemmene skal
oppleve enda bedre
re
service og bistand
fra KA.

Frank Grimstad
Adm.dir.
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Bidra til robuste forvaltningsenheter og gode rammebetingelser

Fra forsøk til omstilling
KAs mangeårige innsats som forvalter av statlige
FOU-midler ble avsluttet i 2010 som følge av Stortingsvedtak høsten 2010. Departementet inviterte
tidlig i 2010 til en gjennomgang av ordningen som
helhet og KA deltok med to representanter i en
arbeidsgruppe med dette formål våren 2010.
Rapporten fra arbeidsgruppen foreligger ikke ved
årets utgang. Tilskuddsordningen ble likevel opphevet fra og med statsbudsjettet 2011.
2010-midlene ble etter særskilt utlysning tildelt
lokale prosjekter i ulike deler av landet samt til
noen tidligere igangsatte prosjekter. En nettverkssamling for alle prosjektene ble gjennomført i september med til sammen 25-30 deltakere. KA har
også utviklet et konsept for egenevaluering til bruk
for denne type lokalt omstillingsarbeid som er gjort
tilgjengelig.
Erfaringene ved utgangen av 2009 pekte mot at
de anbefalte samarbeidsmodeller (interkommunale fellesråd og vertsfellesråd) så ut til å være
bærekraftige. Etter ytterligere utprøving viser interkommunale fellesråd seg som en gjennomførbar
og god modell. En egen rapport (KAs FOU-serie
nr. 6: Nytt fellesskap – nye utfordringer) inneholder
evalueringen av to slike forsøk (Midtre Namdal og
Sør-Innherad).

De politiske signaler som er gitt i statsbudsjettet
2011, fastholder behovet for lokal omorganisering
særlig grunnet de mange små forvaltningsenheter.
Istedenfor «forsøk» beskrives nå et behov for permanent «omstilling» i retning av mer robuste kirkelige
forvaltningsenheter og det har vært nær kontakt

Økonomiske rammebetingelser
Med unntak av rentekompensasjonsordningen og
trosopplæring, har staten bygget ned sine direkte
økonomiske tilskuddsordninger til fellesrådene.
Den lokale kirke er derfor i enda større grad blitt
avhengig av de kommunale bevilgningene. KA har
på denne bakgrunn styrket innsatsen innenfor områder som omhandler forholdet kommune - kirke og
kirkebyggforvaltning. Det er avgjørende å kunne tilby individuell medlemsrådgivning som både har god
kjennskap til kirkelovgivning, kommunenes rammebetingelser og de særlige utfordringene knyttet til
forvaltning av kirkebygg. KA har bl.a. gitt rådgivning
til fellesråd som har kommet i økonomisk uføre på
bakgrunn av reduserte bevilgninger, manglende
økonomistyring eller andre kritiske forhold.
Fra 1. januar 2011 overtar kommunene hele
ansvaret for å finansiere de private barnehagene.
KAs barnehagemedlemmer har vært usikre på konsekvensene av denne omleggingen. KA har på ulike
arenaer arbeidet for å sikre barnehagene forutsigbare og gode rammevilkår. Sammen med IKO avga
vi en høringsuttalelse om det nye finansieringssystemet for ikke-kommunale barnehager. KA og
IKO samarbeidet også om høringsuttalelsen om
endringer i forskrift for rammeplan for barnehager.
De fleste av KAs medlemmer har en offentlig pensjonsordning for sine tilsatte. Vi erfarer i økende
grad at en omlegging av pensjonsordningen i 2005
gir utilsiktede og urimelige konsekvenser for mindre
virksomheter og for virksomheter som legges ned
eller reduseres. KA er i samarbeid med bl.a. andre
bransjeorganisasjoner for å finne en politisk løsning
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Høsten 2010 har KA igangsatt en nærmere gjennomgang av status og erfaringer med hensyn til
vertsfellesrådsforsøkene. Foreløpige signaler tyder
på uklarheter både knyttet til hvordan modellen blir
forstått og til hvordan den praktiseres. Nærmere
evaluering vil være nødvendig.

mellom KA, Kirkerådet og FAD høsten 2010 for
drøfting av fremtidig videre samarbeid. KAs modellutvikling, tilskuddsforvaltning og evaluering av
interkommunale fellesråd ser ut til å kunne få stor
betydning for arbeidet med fremtidig, bærekraftig
organisering av Den norske kirke.
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på disse utfordringene. Samtidig bidrar vi med rådgivning i enkeltsaker der virksomheter blir påført
store og uventede pensjonsutgifter.
Forsvarlig økonomiforvaltning
KAs medlemmer forvalter årlig flere milliarder kroner i offentlige bevilgninger. Det stilles i økende grad
krav til offentlige virksomheter om at det skjer en
forsvarlig økonomiforvaltning både når det gjelder
god styring, overholdelse av lover/regler og gode rutiner for regnskapsføring, kontroll og revisjon. Dette
handler grunnleggende sett om at det er rutiner og
kompetanse i kirkelig virksomhet som har tillit hos
både medlemmer/brukere og hos bevilgende myndigheter. KA tilbyr kurs, litteratur, veiledning og individuell rådgiving som fokuserer på god økonomiforvaltning. Vi har i 2010 erfart økt etterspørsel etter
vår kompetanse på dette området. Det er bl.a. stort
behov for rådgivning for gode rutiner og rollefordeling mellom kirke og kommune i gjennomføring av
større kirkelige tiltak og prosjekter som er offentlig
finansiert. KA erfarer også økende behov for kompetanse innenfor gjennomføring av offentlige an-
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skaffelser i tråd med regelverk. Det er gjennomført
kurs innenfor områdene offentlige anskaffelser.
Juridiske rammebetingelser
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foreslo i 2010 endringer i gravferdsloven og
kirkeloven. Hovedformålet med endringsforslagene
i gravferdsloven var å legge bedre til rette for å ivareta behovene som religiøse og livssynsmessige
minoriteter har i forbindelse med gravlegging. KA
avga en omfattende høringsuttalelse som bl.a.
drøftet de mange utfordringene som fellesrådene
som gravferdsmyndighet får i møte med økt livssynsmessig og kulturelt mangfold.
Forslagene til endringer i kirkeloven omhandlet bl.a.
at Den norske kirke kirke får hjemmel til å kreve
politiattest (barneomsorgsattest) ved tilsetting. KA
har i flere år arbeidet for at Den norske kirke på
denne måten kan bidra til styrket beskyttelse for
barn som deltar i kirkelige aktiviteter, og departementets forslag innfridde langt på vei KAs ønsker på
dette området.

STRATEGIMÅL
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Effektivisere og kvalitetssikre
ressursforvaltningen

Kvalitetssikring og evaluering på kirkelig sektor
(«Stadig bedre»)
Siden år 2000 har KA gjennom kvalitetsprosjektet
«Stadig bedre» hatt kvalitetsarbeid og evaluering på
dagsorden for KAs medlemmer. Det er utviklet spørreskjemaer til brukere av kirkens trosopplæring og
menighetsdiakoni, og det er utviklet et opplegg for
hvordan evaluering og kvalitetssikring kan gjøres til
en arbeidsform som har konsekvenser for den lokalkirkelige virksomhetsplanlegging.
Nytt i 2010 er at spørreskjemaene til brukere av
Den norske kirkes trosopplæring er revidert i henhold til ny nasjonal plan. Spørreskjemaene innenfor
menighetsdiakonien er testet ut i 10 menigheter, og
revidert i henhold til de innspill som er kommet etter
utprøvingen. Alle skjemaene er nå publisert og gjort
tilgjengelig for kirkelige fellesråd.
I juni 2010 inngikk KA kontrakt med ny leverandør
av det nettbaserte evalueringsverktøyet Questback
AS for KAs medlemmer. Høsten 2010 har derfor
vært preget av overgangsløsninger fra EsMaker (75
brukere) til Questback, og ikke minst opplæring i
nytt nettbasert verktøy. Alle kirkelige fellesråd har
hatt gratis tilgang til verktøyet siden 1.sept 2010, og
60 % (268/429) av KAs medlemmer hadde logget
seg inn på sin konto pr. 01.01.2011. Vi vet imidlertid ikke pr. i dag hvor mange som faktisk har tatt
verktøyet i bruk. Evaluering vil bli gjennomført i løpet
av 2011. Organisasjonsmedlemmer og bispedømmeråd har fått tilbud om å slutte seg til KAs avtale
på gunstige vilkår.

Kirkebyggavdelingen har i 2010 arbeidet mye med
ulike tiltak for heving av den lokale kirkebyggkompetansen, gjennom kurs og rådgivning i kirkebyggforvaltning, energibruk, sikring, bruk av kirkebyggdatabasen og kirkebyggforvaltning. KA var medarrangør
for Den nordiske kirkeromskonferansen som ble
arrangert i Tromsø i juni. KA er nå norsk representant for dette nordiske samarbeidsprosjektet. I
november 2010 var KA med på etableringen av
«European Policy network for historic places of worship». Det skjedde i Canterbury. Nettverket blir nyttig
som et forum for å hente informasjon og inspirasjon
fra en større europeisk sammenheng, samtidig som
det vil kunne påvirke utviklingen når det gjelder forvaltningen av våre historiske gudshus.
KA har i 2010 arbeidet med å utvikle et eget risikostyringsverktøy for å øke bevissthet om brann- og
tyveririsiko i kirkebyggene. Verktøyet gjør det også
lettere å utarbeide handlingsplaner for å redusere
risikofaktorer.
Dokumentasjon av tilstand og sikring av kirkebyggene
KA gjennomførte i 2009 og 2010 en omfattende
kontroll og dokumentasjon av alle kirkebyggene i
Den norske kirke. Tiltaket ble finansiert av statlige
tiltaksmidler via Riksantikvaren, tilskudd fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og
KAs kirkebyggforsikring. Resultatene ble publisert
i oktober 2010 i rapporten «Vel bevart? – en tilstandsrapport for norske kirker 2009/2010». Rapporten fikk bred omtale i norske media, og den gir et
godt innblikk i vedlikeholdstilstand og sikringsnivå
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KAs arbeid med kirkebygg og kulturminner
KAs Kirkebyggdatabase er under stadig utvikling,
og antallet brukere øker jevnt. Det siste året har antall fellesråd som bruker basen økt med 15 %, til
omlag 80 %. Innsamlingen av arealdata til bruk for
beregning av forsikringstakst og høyere bevissthet
om basens nytteverdi, har naturlig påvirket dette
gode tallet. Arbeidet med nettverktøyet «kirkesøk» er

planlagt og utviklet, med planlagt lansering i 2011.
På grunnlag av dataene som finnes i kirkebyggdatabasen, blir det laget en åpen «publikumsmodul», der alle aldersgrupper kan hente kunnskap
og informasjon om norske kirkebygg og kunstskatter. KAs webbaserte fagsider for kirkebygg er utvidet
og inneholder råd og veiledninger for kirkeforvalterne.
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kirkebyggene i Den norske kirke er nå tilsluttet ordningen. Lite skader har bidratt til en meget god økonomi i ordningen. I 2010 ble to kirker i ordningen
totalskadet i brann. Dette er første år med storskader i ordningen, og det vil gi ny erfaring i håndtering
av oppgjør og om de fastsatte vilkårene gir et tilfredsstillende oppgjør for alle involverte parter.

Glassmonter for sikring og fremvisning av kirkeinventar

knyttet til kirkebyggene. En av hovedkonklusjonene
er at regjeringens rentekompensasjonsordning fungerer og vedlikeholdstilstanden til de norske kirker
er blitt bedre siden forrige undersøkelse for fire år
siden. Det er likevel et godt stykke igjen før vi kan
være tilfredse.

IKT i Den norske kirke
KA og Kirkerådet har i 2010 etablert en felles
styringsgruppe for en IKT-strategi for Den norske
kirke. Styringsgruppa utarbeidet i 2010 en utredning som kan gi et beslutningsgrunnlag for en stor
satsning på felles IKT- løsninger i Den norske kirke.
Styringsgruppa anbefalte bl.a. etablering av en
felles IKT-infrastruktur kalt Kirkenett, standardisering og videreutvikling av lokale og sentrale fagsystemer, bedre styring av IKT-utviklingen i kirken og en
permanent organisering av kirkens IKT-virksomhet.

Undersøkelsen inneholder også en gjennomgang av
alle kirkers elektriske anlegg og avdekker en alarmerende dårlig tilstand på dette området. I etterkant
av undersøkelsen grep mange fatt i dette punktet og satte i gang øyeblikkelige tiltak.
Rapporten avdekker også en sterkt økende bevissthet rundt problemer knyttet til tilgjengelighet til
kirkebyggene.
ÅRSRAPPORT 2011
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Rapporten gjør ikke bare opp status, men blir et godt
arbeidsredskap for ytterligere forbedringer rundt om
i landet og et dokument som vil bli benyttet i møte
med de bevilgende myndigheter.
Kirkebyggforsikringsordningen
I samarbeid med KNIF Trygghet forsikring etablerte
KA en egen kirkebyggforsikringsordning. 80 % av

Smedlås for sikring av trefigur

STRATEGIMÅL
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Skape attraktive arbeidsplasser

Innledning
Årsverksutviklingen blant KAs medlemsorganisasjoner viser utflating etter en del år med jevn, svak
vekst. Per 1. desember 2009 er det innrapportert
til sammen 4331 årsverk fordelt på 6567 tilsatte.
Ca 4 000 av disse har deltidsarbeid. Heltidsstillinger finnes det til sammen ca 2 600 av. Ca 1500 av
disse stillingene innehas av menn. Gjennomsnittlig
stillingsprosent for kvinner er 62,3 % (mot 51,3 %
i 1999) og for menn 70,6 % (mot 66,4 % i 1999).
Gjennomsnittsalderen for tilsatte i KA-sektoren øker
noe og var per 1.12.2009 på 48,4 år. Andel tilsatte
under 50 år er synkende. Mht sykefravær, er det
innrapportert sykefravær for menn på 5,4 % og for
kvinner på 7,5 %. Barnehagepersonell har særlig
høyt sykefravær.
Hovedavtalen revidert pr 01.01.2010
KA er part i Hovedavtalen som utløp 31.12.2009.
Avtalen har bestemmelser som supplerer lov om
arbeidstvister, og regulerer samarbeid og medbestemmelse for KAs medlemsvirksomheter. Avtalen
er fireårig. Partene sluttførte forhandlingene om
revidert hovedavtale i begynnelsen av januar for ny
periode 2010-2013. Det ble gjort mindre endringer i
avtalen, og noen bestemmelser ble ut fra sin karakter flyttet til Hovedtariffavtalen. Forslaget gikk til
uravstemming hos KAs medlemmer, og tilsvarende
hos arbeidstakerorganisasjonenes, og ble akseptert
av alle parter.

KA fikk mye viktig erfaring ved å gjennomføre
forberedelser til mulig konflikt, både mht. informasjon ut til medlemmene og interne disposisjoner. Et
evalueringsmøte med de av KAs medlemmer som
mottok varsel om plassfratredelse ga tilbakemelding om at KAs arbeid i hovedsak var tilfredsstillende.
Det ble likevel pekt på en del forhold som hadde
forbedringspotensial. Dette er arkivert for eventuell
seinere bruk. KA hadde et konstruktivt møte med
de arbeidstakerorganisasjonene som hadde varslet streik for å gå igjennom håndtering av rutiner i
den forbindelse. Samhandlingen mellom styret og
administrasjonen under forhandlingene/meklingen
ble gjennomført på en tilfredsstillende måte.
De sentrale særavtalene reforhandlet pr
01.01.2011
I KAs tariffområde er det seks sentrale særavtaler
som har toårig varighet. Partene gjennomførte
forhandlingene om revisjon i desember, og kom til
enighet om nye avtaler. Tre av avtalene ble prolongert, for øvrig ble det bl.a. foretatt justeringer av
noen godtgjøringssatser, foruten noen språklige/
redaksjonelle justeringer. Partene videreførte sine
felles veiledninger til tre av avtalene med nødvendige justeringer i disse.
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Hovedtariffavtalen revidert pr 01.05.2010
Hovedtariffavtalen utløp 30.04.2010, men på grunn
av streik i kommunalt område, ble partene enige om å
utsette forhandlingene til etter sommeren. Forhandlingene i august endte med brudd med 12 av
organisasjonene. Mekling ble berammet i slutten av
september, og KA mottok meldinger om plassoppsigelser iht. prosedyre for dette. Det ble meldt plassfratredelse for 264 ansatte hos 6 av KAs medlemmer i første uttak. KA gjennomførte nødvendig informasjon og beredskap for mulig streik, men partene
aksepterte å anbefale Riksmeklingsmannens skisse

på overtid 25. september. Den økonomiske rammen
for oppgjøret ble en beregnet årslønnsvekst 20092010 på 3,73 %. Partene ble enige om å etablere
16-års stige for alle lønnsgruppene i kapittel 4. Det
eneste nye punktet under meklingen ble en justering av størrelsen på garantilønn for arbeidstakere
med 20 års ansiennitet. Av ikke-økonomiske forhold,
ble partene enige om å gjennomføre et større kursopplegg i fellesskap med tema «Grunnkurs i arbeidsforhold», delvis finansiert av OU-midler. Det ble også
enighet om at partene i tariffperioden skal vurdere
og foreslå tilpassinger/endringer i dagens lønnssystem. Det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale
ble akseptert av alle parter.
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Leder- og stabsutvikling
Det ettårige lederutviklingsprogrammet ble startet
opp høsten 2010 med 24 deltakere, og er et viktig utviklingstilbud til kirkeverger og daglig ledere i
menigheter. Mange av deltakerne er motiverte for å
ta eksamen som er en del av master i verdibasert
ledelse ved Diakonhjemmets høyskole. KA har også
deltatt ved intervjuer og ansettelser i ulike stillinger,
først og fremst i kirkevergestillinger. Dette oppleves
som viktig faglig støttefunksjon for de av våre medlemmer som har bedt om slik bistand.
Det ble også i 2010 gjennomført et kurs i Frivillighetsledelse sammen Kateketforeningen. Dette kurset
er et tilbud både til ansatte og folkevalgte ledere.
Det årlige grunnkurs for nye kirkeverger og daglige
ledere ble raskt fulltegnet og gjennomført høsten
2010. Dette kurset er både en innføring i sentrale
oppgaver og utfordringer som kirkeverger og daglige
ledere står over for, men det er også en viktig arena
for nettverksbygging som er viktig for nye medarbeidere.
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KAs stabsutviklingskurs har i 2010 vært gjennomført i 20 menigheter arrangert av kursholdere fra KA
med tilsammen ca 200 deltakere. Dette kurset bidrar til engasjement og forbedret samhandling i de
ulike stabene. Kursmaterialet har det vært arbeidet
med å utvikle, slik at det kan tilbys mer grundig innføring i ulike tema som naturlig hører hjemme i en
stabsutviklingssammenheng.
Rådgiving
KAs løpende rådgiving overfor medlemmene i alle
typer saker legger beslag på mye arbeidskraft. De

som krever mest, er der hvor utfordringene er av
en slik art at opphør av arbeidsforholdet er tema.
Av sakene i 2010 nevnes at av de ca 20 sakene av
denne kategorien, gjelder om lag halvparten daglig leder/kirkeverge. Antallet vurderes ikke som
spesielt høyt, men gir likevel et signal om at det er
stillinger som er utfordrende. Typiske trekk er brede
kompetansekrav med trange økonomiske rammer
og lite faglig miljø i ledelsen. Der slike problemer
oppstår, avsløres ofte også hvilke utfordringer som
ligger på fellesrådets valgte medlemmer, og særlig
valgt leder. Det krever både innsikt, kompetanse og
smidighet for å være en god og tydelig arbeidsgiver
for virksomhetens øverste leder. Det er i de små
virksomhetene ikke alltid like enkelt å etablere slitesterke kulturer i forholdet mellom politikk og administrasjon i en demokratisk ramme. KAs profil i slike
saker er å søke minnelige ordninger så langt det kan
la seg gjøre, men samtidig ikke vike unna for at det
finnes grenser for hva som kan aksepteres ut fra en
totalvurdering. KA opplever at det er stort behov for
rådgiving på et tidlig tidspunkt, og behov for styrking
av arbeidsgiveridentiteten hos de valgte rådsmedlemmene.
KA svarer også på et ikke ubetydelig antall henvendelser som gjelder behov for rådgiving fra medlemmer som vurderer eller er tvunget til å nedbemanne
på grunn av økonomiske nedskjæringer. KA merker
også presset på menighetsbarnehagene, hvor flere
vurderer å legge ned på grunn av usikre økonomiske
rammevilkår.

Tvister
KA mottar ikke ofte krav om forhandlinger i tvister
om tolkning av tariffavtalene. I 2010 ble det meldt
én sak vedr. forståelsen av Hovedavtalens regler
knyttet til tilsettinger. Saken fant sin løsning etter
forhandlinger med bistand av de sentrale parter.
Det ble også meldt én ankesak etter lokale lønnsforhandlinger til fristen 15. november. Tvisten
fant sin løsning ved organisatorisk behandling iht.
reglene i HTA.

KA forvalter også etterutdanningsmidler for kateketer og undervisningspersonell i samarbeid med
Kateketforeningen. Det er tildelt et 3 måneders
forskningsstipend samt en rekke mindre tilskudd
til individuelle og regionale tiltak. Det er dessuten
tildelt midler til flere større nasjonale satsninger og
anvendt midler på kompetansekartlegging blant
undervisningspersonell og utvikling av mulig nye etterutdanningstiltak. Det er behov for en samlet gjennomgang og avklaring både i forhold til Kirkerådet og
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
med hensyn til videre utvikling av feltet som helhet.
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Partssammensatt opplæring og organisasjonsarbeid
Arbeidet i OU-styret har blitt videreført i 2010. Grunnet bruddet i forhandlingene høsten 2010, ble arbeidet stilt i bero i perioden fram til meklingsresultatet forelå. Partene har i løpet av året kommet fram
til enighet om hovedsatsningene for bruk av årets
OU-midler. En del midler er avsatt for videreføring
av etablerte tiltak slik som kirketjenerskolen, fagråd
for kirkemusikk, tilskudd til stabsturer og frie reisestipend. I året som har gått har OU-styret dessuten
innvilget sin første søknad om lønnsrefusjon i forbindelse med Ledsagerprogrammet. Etterspørselen av
tilskudd til stabsutviklingstiltak er meget stor og
rammen for tildeling av midler til denne typen tiltak
er som følge av dette utvidet med sikte på tildelingen i 2011. Videre er det i 2010 avsatt midler for
å ferdigstille igangsatte satsninger (for eksempel
saksbehandlerkurs, konflikthåndteringsmateriell og
veiledning om arbeidstid og arbeidsplanlegging),
der noe av arbeidet blir endelig sluttført i 2011. I
2010 har noe av OU-midlene gått til to lokalt initierte tiltak; en ledertreningspilot i Agder- og Telemark samt et etter- og videreutdanningsopplegg for
diakoner i regi av Diakonatet i Vest-Telemark. Det er
dessuten opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle
et nytt opplæringstilbud for kirkegårdspersonell.
Arbeidet skjer i kontakt med Samarbeidsråd for
tros- og livssynssamfunn i Norge (STL) for å sikre at
opplæringstilbudet i tilstrekkelig grad fanger opp de
flerkulturelle utfordringer og hensynet til minoritetsgruppers særskilte behov.

Kompetanseutfordringene som utløses av gudstjenestereformen (trer i kraft 2011), har videre
vært et gjennomgangstema. OU-styret har avsatt en
del midler til dette formål, samtidig som det fra de
kirkelige arbeidslivsparter samlet sett forutsettes
betydelig subsidiering til dette formål fra Kirkerådet. Kontakten mellom OU-styret og det tilsvarende partssammensatte utvalg mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet,
Bispemøtet og Presteforeningen, er blitt videreført
primært med det som formål å finne en helhetlig
samarbeidsmodell for opplæring av ansatte i begge
arbeidsgiversystemer.
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Bidra til demokratiutvikling

Opplæring av nyvalgte rådsmedlemmer
I etterkant av kirkevalget 2009 gjennomførte KA en
omfattende opplæringsrunde for nyvalgte medlemmer av kirkelige fellesråd (80 kurs). 21 kurs var særskilt innrettet mot råd i ettsoknskommuner. Ca. 80 %
(326 av 426) av fellesrådene var representert på
kursene i 2009 og 2010 med til sammen ca. 2 500
deltakere.
Opplæringsrunden hadde fokus på opplæring i
det kirkelige styringssystem under overskriften
«ABC i kirkestyring». Hovedvekten ble lagt på den
lokale kirkes styringsansvar slik dette er hjemlet i
kirkeloven § 14. Særlig fokus har vært innrettet
mot rådenes arbeidsgiveransvar, økonomiansvar
og kirkebygg/kirkegårdsdrift samt mot relasjonen
mellom menighetsråd og fellesråd. Det ble utviklet
kurshefter som alle deltakerne mottok. Samtlige
13 kursholdere meldte om mye god tilbakemelding fra deltakerne i forhold til oppleggets konkrete
læringsmål. Samlet kostnad for utvikling og gjennomføring av kursrunden har vært på 2,2 millioner
kroner. Økonomisk støtte fra Kirkerådet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet samt
deltakeravgift har finansiert opplæringen.
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Nettportal for folkevalgte
For å sikre rådsmedlemmer best mulig tilgang til informasjon, kunnskap og kompetanse har KAs hjemmeside blitt omarbeidet og tilrettelagt bedre for
folkevalgte. KAs tidligere hjemmeside ble utviklet
primært med sikte på kirkeverger og daglige ledere.
Nettportalen for folkevalgte er løftet fram som ett
av to hovedvalg på førstesiden og det er nyskrevet
en rekke artikler mv særskilt innrettet mot rådsmedlemmers behov (www.ka.no).
Jubileumsskrift: Folkekirke i forandring
I anledning KAs 20-årsjubileum ble det utgitt en egen
artikkelsamling med KAs direktør for arbeidsgiveravdelingen, Marit Halvorsen Hougsnæs, som redaktør. Boktittelen «Folkekirke i forandring» signaliserer
tematikken for de til sammen tretten artikler som

boken består av. Målgruppen for artikkelsamlingen
er rådsmedlemmer, kirkepolitikere, kirkelig tilsatte
og engasjerte kirkemedlemmer. Boken ble delt ut
som jubileumsgave under 20-årsfeiringen og er
senere solgt i flere hundre eksemplarer.
Samlinger for fellesrådsledere
De nyvalgte lederne av kirkelige fellesråd fikk våren
2010 tilbud om egne rådsledersamlinger innrettet
særlig mot de utfordringer som ledervervet representerer. Det ble til sammen satt opp tilbud om 6
samlinger spredt rundt om i landet. Grunnet dårlig
oppslutning om noen av kursene, ble det gjennomført kun 4 samlinger. Også tidligere har oppslutningen om rådslederkurs /- samlinger vært variabel.
Arbeidet med ny kirkeordning som følge av kirke/
stat-forliket og nye grunnlovsbestemmelser
Stortingets kirke/stat-forlik fra 2008 innebærer at
grunnlovsbestemmelsene om Den norske kirke endres fra og med 2013. Dette vil sette i gang en stor
omstilling i Den norske kirke, det vil legge grunnlaget
for en ny kirkeordning, og det vil etablere nye relasjoner mellom stat og kirke. 2010 har vært preget
av stor usikkerhet om hva som vil bli konsekvensene
på kort og lang sikt av kirke/stat-forliket. KA har
på ulike arenaer ønsket å bidra til en mest mulig
åpen debatt om utformingen av en framtidig kirkeordning. Våren 2010 ble det etablert en referansegruppe for framtidig kirkeordning i KA. Referatene
fra denne gruppen er blitt lagt ut på KAs hjemmesider.

Informasjon og kommunikasjon
Internett
KA har etter kvart gjort internett til ein av sine
hovudkanalar for å nå sine medlemmer med informasjon. Heilt på slutten av 2009 blei den nye sida,
med nytt design og ny struktur, etablert. Den blei
lansert for fullt i 2010 med særleg to hovudendringar.
1) Sidene skulle i større grad enn før være ressursside og ikkje berre ei nyhendeside.
2) I tillegg har opningssida to inngangar, ein til
«Arbeidsliv og kirkelig virksomhet», for tilsette
leiarar, og ein til «Rådsarbeid» med stoff spesialdesigna for leiarar og medlemmer av dei
kyrkjelege råda. Nyhende er framleis på plass,
nedst på framsida, med oversikt under menyvalet «Aktuelt».
Prinsippet om å styrke nettstaden som ressursside,
har fungert godt, med mange gode tilbakemeldingar frå brukarane. Statistikken fortel at det har vore
vel 800 000 oppslag etter 240 000 besøk. Dette er
ikkje spesielt store tall i løpet av eit år. Når det
gjelder etableringa av to inngangar til sida ser vi av
statistikken at portalen «Rådsarbeid» er lite brukt
som inngang. Bare ein til to prosent av brukarane
går inn til nettstedet den vegen. Dei fleste finn det
dei leitar etter, via «Arbeidsliv og kirkelige stillinger».
I møte med nytt val 2011 må denne portalen oppdaterast og gjerast meir interessant og aktuell som
ressursstad for dei nye folkevalde.

KA-forum
2010 var KA-forums 15. årgang. Bladet kom ut med
fire nummer.
Bladet blir sendt i to eksemplar til kvart medlem.
Sjølv om nettet tek stadig meir av informasjonen frå
KA, ser ein det naudsynt å halde opp papirinformasjonen.
Rundskriv
Det blei publisert 27 rundskriv i 2010. Rundskriva
vert berre publisert på ka.no. E-postmelding om at
rundskriva er publisert, vert sendt ut til alle medlemmene rett etter at det er lagt på nett.
Nyhendebrev via e-post kvar veke
Kvar veke, primært på torsdagar, sender KA ut eit
kort nyhendebrev til medlemmene og andre, til
saman til vel 1200 adresser (800 i 2009). Nyhendebrevet er kort informasjon som viser til utvida informasjon på nettet. Kvart vekebrev blir arkivert på
ka.no/aktuelt.
Media
2010 vart eit godt år med mange ulike KA-saker i
media. Det som nok fekk breiast omtale, var rettsaka mellom oss og staten om festeavgifter og OVFtomtene. Staten anka tingretten si avgjerd, der KA
vann, til Høgsterett, der vi og vann. Dette gav omtale og mykje vellyd retta mot KA som hovudaktør.
Vi fekk og presse på jubileet, men sjølvsagt mest
i «Vårt Land». Landsrådet våren 2010 vart og sak i
media, då Helga Hjetland og Rolf Reikvam stilte som
leiar- og nestleiarkandidatar til styret i KA. At Landsrådet sa nei til duoen, vart og sak. Undersøkinga
av kyrkjebygga og rapporten «Vel bevart» vart og
ein god mediesak, med oppslag både i radio, TV og
papirpresse. Ei undersøking hjå fellesråda om
melde overgrepssaker, vart presentert på Erfarings-
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Andre KA-nettstader
I tillegg til ka.no er kyrkjebyggdatabasen.no (alternativt: kirkebyggdatabasen.no) den mest nytta KAnettstaden. Eit fleirtal av fellesråda (om lag 80 %)
er no jamnlege brukarar av denne ressursstaden.
Den er under stadig utvikling, og framstår i dag som
den databasen med best dokumentasjon av norske
kyrkjer. Den vert i dag nytta sentralt til dokumentasjon av tilstanden på norske kyrkjer, men og lokalt
som verktøy for lokal forvaltning.

Saman med arbeidstakarorganisasjonane, driv vi og
ouinfo.no.
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konferansen hausten 2010, og gav og omtale. Den
framtidige kyrkjeordninga er og sak som KA får
spalteplass om. Der vi likevel opplevde det største
medietrykket dette året var i samband med brotet
i lønsforhandlingane, og varselet frå arbeidstakarorganisasjonane om mogleg streik. Dette fekk ein
del plass i media, igjen særleg i «Vårt Land». Vi opplevde at kompetansen hjå dei som skulle dekke sak,
var mangelfull, og vår rolle vart ofte å korrigere journalistane si gjengjeving av det vi meinte å ha sagt.
Omorganisering av KA pr. 01.01.2010 ga ei ny avdeling med samfunnskontakt. I dette ligg det ei satsing
også på utvida mediekontakt/mediepleie.
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Vel bevart?
- en tilstandsrapport for norske
kirker 2009/2010

Papirutgaven av sluttrapporten etter
«Kirkekontroll 2009 / 2010». Rapporten gir en omfattende dokumentasjon av kirkens bygningsmessige,
tekniske og funksjonelle tilstand i dag
og av utviklingen siden forrige undersøkelse i 2005/2006. Videre gir den
en detaljert gjennomgang av tilstankirkebygg.no
NLUNHE\JJQR
den til de elektriske anleggene og
en status for arbeidet med brann- og
tyverisikring i kirkene. Rapporten er nr 8 i KAs serie kirkebygg.no.
Det er en serie med håndbøker om ulike tema innen kirkebyggforvaltning. Alle kirkelige fellesråd fikk tilsendt ett eksemplar av
rapporten, uten kostnad.
Ekstraeksemplarer koster kr 100,-.
HQWLOVWDQGVUDSSRUWIRUQRUVNHNLUNHU


Hovedavtalen 2010-2013 - med
veiledning
Hovedavtalen beskriver sammenhengene mellom de øvrige avtalene i tariffområdet, og regulerer samspillet mellom arbeidsgiver/KA og arbeidstakerorganisasjonenes lokale og sentrale
ledd.
Trykksaken inneholder både avtale og
felles veiledning til avtalene.

Hovedtariffavtalen 2010-2012 hefte
Den trykte utgaven av Hovedtariffavtalen for KAs tariffområde de kommende
to årene. Hovedtariffavtalen gjelder
for alle medlemmer knyttet til KAs arbeidsgivervirksomhet og er dermed et
nødvendig «redskap» for de fleste av
KAs medlemmer, både administrasjon
og råds- og styremedlemmer. Tariffavtalene trykkes av KA i et samarbeid
med flere av arbeidstakerorganisasjonene. De av KAs medlemmer som har arbeidsgiveransvar,
og derfor er knyttet til KAs arbeidsgivervirksomhet, får ett gratiseksemplar tilsendt. Flere hefter koster kr 100,- pr stk.

Lønns- og
personalstatistikk

2009

for kirkelige arbeidstakere
(ikke-statlige)

Lønns-og personalstatistikk 2009
Lønns- og personalstatistikk
pr 01.12.2009 (LPR 2009)

Statistikk basert på KAs register
pr. 1. desember 2009

Statistikken baserer seg på KAs register pr. 1. desember 2009. KA har
samlet inn lønns- og personalstatistikk siden 1997. Statistikken gir datagrunnlag som brukes i forbindelse
9
200
med lønnsforhandlinger, men gir også
kunnskap om kirkelig tilsatte som kan
brukes for strategiske valg innen kompetanse- og stillingsutvikling. Statistikken omfatter ansatte hos KAs medlemmer, og
altså ikke de som er ansatt i statlige stillinger. Hvert hefte koster
kr 160,-.
Hovedoversikt

9

200

2009

Kirkeplanleggeren 2011
Kirkeplanleggeren 2011 var klar til levering i september 2010 for å imøtekomme manges behov for å ha Kirkeplanleggeren på plass når planleggingen av
kommende år starter.
I tillegg til kalendarium finner man
forslag til salmer for hele kirkeåret,
samt alle søndagens lese- og prekentekster. Den gis ut både som bok med
spiralinnbinding og i pakke klargjort
med 6 hull til å sette inn i A-plan, Filofax
eller lignende. De selges for kr 152,- pr. stk uansett format.

Folkekirke i forandring
En artikkelsamling om lederskap
og lederutfordringer fram mot
2020. Dette var KAs «gave» til
medlemmene i forbindelse med
organisasjonens 20 års jubileum.
Redaktør er Marit Halvorsen
Hougsnæs, direktør i KA. Bidragsyterne er en blanding av kirkeforskere, teoretikere og praktikere, fra universitet og høyskoler.
Boken ble brukt som gave til bidragsytere på en del av KAs kurs
og konferanser, og selges for
kr 200,-.

7

Dette er en såkalt «temaveileder» utarbeidet av SINTEF NBL på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap (DSB), Riksantikvaren og KA.

Brannsikring av kirkebygg
- en temaveiledning for kirkebyggforvalterne
og lokale tilsynsmyndigheter

Temaveilederen inngår i en temaserie «kirkebygg.no» og fokuserer spesielt på planlegging, gjennomføring og
oppfølging av tilsyn, og de utfordringer man kan møte i tilsynssammenheng. Den er ikke ment som en lærebok i
brannsikring av kirker, men gir henvisninger til kilder med mulige valg av løsninger.
Temaveilederen ble sendt uten kostnad til alle kirkeforvalterne, ett eks. til hver kirke. I tillegg selges den for
kr 50,- fra KAs nettbutikk.

kirkebygg.no

ÅRSRAPPORT 2011
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Kurs- og konferansevirksomheten
2010 var et spennende og godt kursår for KA. God oppslutning om grunnkurs for nye fellesråd og KAs øvrige
kurs og konferanser har bidratt til en økning fra 2009 til 2010 på 20 % i antall kurs (fra 100 til 120 kurs) og
14 % på deltakerantall (fra 2793 til 3173 deltakere). Antall kursdøgn ligger relativt jevnt, men har økt med 2 %
fra 2009. Dette tilsvarer en økning fra 4177 til 4274 kursdøgn. Opplæringen av folkevalgte startet i november
2009 og ble avsluttet i februar 2010. I løpet av januar og februar holdt KA 59 kurs for 1865 folkevalgte i hele
landet. Disse kursene ble utover våren, fulgt opp av rådsledersamlinger for ledere og nestledere i fellesrådet. KA har arrangert to store konferanser i 2010; Nordisk kirkeromskonferanse og Høstkonferansen. Blant
temaene på Nordisk kirkeromskonferanse, som ble arrangert i Tromsø, var hellige rom (3). KAs Høstkonferanse
ble arrangert med svært god oppslutning i oktober. Programmet var for valgte og ansatte ledere av fellesråd, og
tok opp tema som stat-kirkeprosessen fram mot 2014 og kirkelig arbeidsgiverpolitikk. Antall kurs innen feltet
økonomi økte sterkt i 2010, og etterspørselen var stor, særlig innen momsproblematikken. KA gjennomførte
totalt åtte kurs innen økonomi på områdene kommunale regnskapsstandarder, kirkeregnskap, regnskapsavslutning, offentlige anskaffelser og merverdiavgift.
KA har i tillegg til egne kurs og konferanser bidratt til det faglige innholdet og administrasjon på en rekke arrangementer i 2010.

Antall
deltakere

Antall
kursdøgn

Antall
kurs/samlinger

Fagdager for kirkemusikere (1)

27

54

1

FOU-verksted

34

50

2

Grunnkurs for kirkeverger og daglig ledere i menighet

34

133

1

Kurs 2010

Grunnkurs for nye fellesråd

ÅRSRAPPORT 2011
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1865

1865

59

Rådsledersamling

99

168

4

Høstkonferansen 2010

127

297

1

Kirkebyggdatabasen - dagskurs

73

73

7

Kurs i kirkebyggdatabasens energimodul

23

23

2

Kommunale regnskapsstandarder

20

20

1

Kompetansekartlegging, lønnspolitikk og lokale lønnsforhandlinger

25

25

1

Kurs om frivillighet 2010 (2)

17

34

1

Lederutviklingsprogram 2010/2011

24

288

2

MVA-grunnkurs, aktuelle problemstillinger for kirkelige fellesråd

121

121

4

Nordisk kirkeromskonferanse (3)

83

332

1

Innføringskurs i offentlige anskaffelser

7

7

1

Innføringskurs i kirkeregnskap 2010

21

21

1

Regnskapsavslutning

52

52

1

Saksbehandlingskurs

32

64

1

Sammen om å lede 2 (4)

192

334

4

Sikringskurs
Stabsutvikling (5)

16

32

2

200

200

20

«Stadig bedre» - Kvalitet i kirkelig sektor - Innføring i nytt verktøy

23

23

2

Storkommunekonferansen 2010

58

58

1

3173

4274

120

Totalt
Antall deltakere i 2009 var 2793 (2008:1300)
Antall kursdøgn 2009 var 4177 (2008:2835)
Antall kurs i 2009 var 100 (2008:49)

(1)
(2)
(3)

I samarbeid med KUN og Nord-Hålogaland bispedømmeråd
I samarbeid med Kateketforeningen
I samarbeid med NKA, Tromsø kirkelige fellesråd og
Nord-Hålogaland bispedømmeråd

(4) Av disse deltok ca 100 personer på oppfølgingsseminar til Sammen om å lede 2 i Hamar og
på Møre. På de to samlingene hadde ikke KA
administrativt ansvar.
(5) Enkelte av samlingene har gått over to dager,
antall kursdøgn er i realiteten noe høyere enn 200.

ÅRSBERETNING 2010
KA er en selvstendig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for virksomheter med kirkelig forankring. KA har som formål å ivareta medlemmenes
felles interesser og yte dem service i deres virksomhet. Virksomheten drives i Kirkens Hus, 7. etg.,
Rådhusgt. 1-3 i Oslo. KA hadde 549 medlemmer
pr. 31.12.2010, hvorav 425 var kirkelige fellesråd
eller menighetsråd i kommuner med ett sogn, 83
menighetsråd, 9 organisasjonsmedlemmer, 21
menigheter uten arbeidsgiveransvar, samt alle
elleve bispedømmerådene.
KAs øverste organ, Landsrådet, vedtok året før en
rullerende strategiplan for perioden 2010-2013
med følgende hovedmål:
- Bidra til robuste forvaltningsenheter og gode
rammebetingelser
- Effektivisere og kvalitetssikre ressursforvaltningen
- Skape attraktive arbeidsplasser
- Bidra til demokratiutvikling
Disse målene ble i 2010 fulgt opp i virksomhetsplanen. Styret anser oppfølgingen som god, og
virksomheten har gitt positive resultater for KA.
Generelt nevnes at KA har ytt juridisk rådgivning i
et vidt spekter, fra elementære oppklaringer om lovog tariffbestemmelser, utviklingsrelaterte spørsmål
knyttet til lønns- og personalpolitikk, til tyngre
personalsaker som ofte har avvikling av arbeidsforhold som et av alternative utganger. KA har
også gitt konkret rådgiving i saker som gjelder
organisering av arbeidsgiveransvaret knyttet til trosopplæringsprosjekter, samt generell rådgivning
innen kirkeøkonomi og kirkeforvaltning.

Videre nevnes at KA 12. mai 2010 vant en sak i
Høyesterett mot staten om forståelsen av Grunnloven § 106. Bakgrunnen var at det ved kongelig
resolusjon 14. september 2007 ble det fastsatt
«Instruks om innløsning og regulering av festeavgift i
festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta». Instruksen hadde bestemmelser om
innløsning og regulering av festeavgift som til gunst
for fester fraviker det som følger av tomtefesteloven.
KA mente at instruksen var i strid med Grunnloven
§ 106 om «det Geistligheden beneficerede Gods».
Den 02.12.2008 stevnet derfor KA staten inn for
Oslo tingrett og vant saken i 2009. Staten anket til
Høyesterett. Høyesterett kom under dissens (4 mot
9) til at statens anke måtte forkastes.
KA avga i 2010 følgende høringsuttalelser:
-

Om frekvensendring og trådløse mikrofoner
(Post- og teletilsynet)

-

Om presesfunksjonen i Bispemøtet i Den
norske kirke (Kirkedep.)

-

Om alminnelige bestemmelser Ordning for
hovedgudstjeneste (Kirkerådet)

-

Om strategiplan for samisk kirkeliv Samisk
kirkeråd (Kirkerådet)

-

Om endringer i arbeidsmiljølov og folketrygdlov
(Arbeidsdep.)

-

Om Mangfold og mestring. Flerspråklige barn,
unge og voksne i opplæringssystemet (Kunnskapsdep.)

-

Om endringer i forskift om rammeplan for
barnehager (Kunnskapsdep.)

-

Om foreslåtte endringer i gravferdslov og
kirkelov (Kirkedep.)

-

Om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor (Kunnskapsdep.)

-

Om forslag til regulering av uttak av verdier fra
barnehagesektoren (Kunnskapsdep.)

-

Om NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet (Arbeidsdep.)
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Spesielt i 2010 nevnes at hovedtariffavtalen ble
sagt opp til reforhandling 1. mai. På grunn av brudd
og streik i kommunal sektor, ble forhandlingene utsatt til etter sommerferien, og gjennomført 13.-18.
august. Det ble oppnådd enighet med åtte av arbeidstakerorganisasjonene, men 12 organisasjoner
aksepterte ikke KAs siste tilbud som innebar en
årslønnsvekst 2009-2010 på 3,68 %. Det ble varslet
plassoppsigelser, og mekling ble gjennomført hos
Riksmeklingsmannen 23.-24. september. På overtid
lyktes det meklingsmannen å legge fram en skisse
som partene anbefalte, og som seinere også ble

godtatt gjennom uravstemming/vedtak i de enkelte
organisasjoner. Det endelige resultatet hadde en
økonomisk ramme på 3,73 %.
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Økonomiske hovedlinjer
Regnskapet for 2010 viser at de samlede driftsinntekter har vært kr. 39.730.982. Driftskostnadene har vært kr. 37.952.336. Finansinntektene var
kr. 561.077. Samlet har dette gitt KA et resultat etter
finansinntekter på kr. 2.339.727 i 2010.
KA har ved utgangen av 2010 en opptjent egenkapital på kr. 6.437.832. Den økonomiske situasjon er
stabil. Regnskapsresultatet gir grunnlag for fortsatt
drift.
KA fikk i forbindelse med rettssaken mot staten,
tilkjent dekking av saksomkostninger i begge rettsinstanser. Siden en stor andel av saksomkostningene
påløp før 2010, har dette gitt KA en nettoinntekt på
kr.1.616.200 i 2010.
Kontingentinntektene utgjør kr. 13.317.752. Kontingentens andel av de samlede inntekter har de siste
årene vært ca 30 %, og nærmere 50 % av driftsinntektene har vært bundne midler som KA får for å
utføre oppgaver på vegne av andre / på oppdrag fra
andre. Øvrige inntekter kommer i hovedsak fra salg
av tjenester, salg av bøker og kursavgifter.
Ubenyttede tilskuddsmidler i 2010 blir ikke ført
som driftsinntekt, men blir avsatt som gjeld pr.
31.12.2010.

KAs sekretariat ble våren 2010 omorganisert til
tre fagavdelinger og en stabsavdeling. De tre fagavdelingene er arbeidsgiveravdeling, avdeling for
samfunnskontakt og interessevirksomhet og avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning. Omorganiseringen var først og fremst faglig begrunnet,
men også et resultat av en arbeidsmiljøundersøkelse i 2009. Både det fysiske og psykososiale
arbeidsmiljøet oppfattes som godt. De fysiske
arbeidsforholdene tilfredsstiller krav til tidsmessig arbeidsmiljø og inneklima. KA har elektronisk
internkontrollsystem, elektronisk registrering av
sykefravær og godt ergonomisk utstyr.
Ved utgangen av 2010 hadde KA 29 personer
ansatt med til sammen 26,2 årsverk. Av de 29
ansatte var 14 menn og 15 kvinner. Det er ansatt
kvinner og menn i alle avdelinger.
KAs sekretariat følger videre de miljømessige systemer som er i bruk i Kirkens Hus. Dette betyr bl.a.
kildesortering av papp, papir og restavfall. I tillegg
ble KA i 2010 resertifisert som Miljøfyrtårn og oppfyller bransjekravene til produksjon, drift og arbeidsmiljø. Sertifiseringen inneholder strenge krav til avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.
KA har ikke hatt arbeidsrelaterte skader eller ulykker i 2010. Sykefraværet var på 3,4 %.

Organisasjon, personal og miljø
Det har vært avhold fem styremøter i 2010 og det
ble behandlet 81 saker i løpet av året. Landsråd ble
avholdt i april 2010.

Oslo, 29. mars 2011
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ÅRSREGNSKAP 2010
BALANSEREGNSKAP 2010
EIENDELER

Note

31.12.2010

31.12.2009

643 985

433 103

643 985

433 103

Anleggsmidler
Inventar og utstyr

1

Sum varige driftsmidler
Investerin g i aksjer

7

1 868 202

1 868 202

2 512 187

2 301 305

38 571

71 202

Kundefordringer

901 155

573 584

Andre fordringer

163 703

710 127

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lager av varer
Fordringer

Sum fordringer

1 064 858

1 283 711

Bankinnskudd, kontanter og lign.

2

5 452 184

18 293 798

Plasseringskonto

8 311 867

Sum omløpsmidler

14 867 480

19 648 710

SUM EIENDELER

17 379 667

21 950 016

31.12.2010

31.12.2009

319 413

313 413

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
NKVL fond
Opptjent egenkapital

6 437 832

4 104 105

3

6 757 245

4 417 518

Offentlige tilskudd

6

3 690 127

4 819 678

OU-midler

6

Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

1 697 612

1 216 895

1 500 837

8 268 499

Skyldig offenlige avgifter

1 399 591

1 199 373

Annen kortsiktig gjeld

2 334 255

2 028 054

Sum kortsiktig gjeld

10 622 422

17 532 498

Sum gjeld

10 622 422

17 532 498

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

17 379 667

21 950 016

Robert Wright
styremedlem

Elin Vangen
n
styremedlem

Espeland
Gyrid Es
speland
styremedlem

Ingeborg
Ingebo
bo
b
org Nordlund
styremedlem

Inge
g Torset
styremedlem
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RESULTATREGNSKAP 2010
Note

REGNSKAP 2010

Driftsinntekter

Rev. BUDSJETT
2010

REGNSKAP 2009

20 532 455

18 717 000

17 949 425

19 198 527

27 433 000

38 466 560

39 730 982

46 150 000

56 415 985

2 492 056

2 701 000

3 849 784

19 478 807

20 090 000

17 022 435

294 523

250 000

249 614

15 686 946

21 609 000

34 772 331

Sum driftskostnader

37 952 332

44 650 000

55 894 164

DRIFTSRESULTAT

1 778 650

1 500 000

521 821

561 077

350 000

262 224

2 339 727

1 850 000

784 045

Tilskudd / bundne midler

6

Sum driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader m.m.
Avskrivninger
Andre driftskostnader

Finansinntekter

4,5
1
5,8

9

ÅRETS RESULTAT
Avsatt til bundne fond
Avsatt til annen egenkapital

-6 000

-5 000

-2 333 727

-1 850 000

-779 045

-2 339 727

-1 850 000

-784 045

Overført fra bundne fond

SUM OVERFØRINGER

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
A) Driftsinntekter
Salg av varer inntektsføres ved levering. Tjenester
inntektsføres når tjenesten er utført. Langvarige kontrakter inntektsføres løpende.
B) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt
poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt
verdi.
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C) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og
bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige
driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for
nedskrivningen ikke lenger er til stede.
D) Varer
Beholdningen består av bøker og veiledningshefter som

er produsert av KA. Varene er vurdert til det laveste av
anskaffelseskost og netto salgsverdi.
E) Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering
av de enkelte fordringene.
F) Offentlige overføringer/tilskudd
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon har
i 2010 fatt en del ulike overføringer/tilskudd fra kirkedepartementet og kirkerådet for å ivareta nærmere fastsatte arbeidsoppgaver. Disse tilskuddene resultatføres i
takt med fremdriften i prosjektet. Ubenyttede tilskudd blir
balanseført som gjeld.
G) Pensjonsforpliktelser
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke
balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

NOTER
Note 1 Anleggsmidler (alle talli 1000)
TYPE ANLEGGSMIDDEL

Datautstyr

Inventar

Totalt

3 823

641

4 464

231

274

505

Anskaffelseskost 31.12

4 054

915

4 969

Akkumulerte avskrivninger 31.12

Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang
Avgang

-3 668

-657

-4 325

Bokført verdi pr. 31.12.2010

386

258

644

Årets avskrivninger

255

39

294

Anleggsmidlene følger en lineær avskrivningsplan på 3 år.

Note 2 Fordringer og gjeld
KA har ingen fordringer som forfaller senere enn et år etter regnskapsårets slutt.
Det er heller ingen gjeld som forfaller etter 2016. Eiendelene er ikke beheftet med pant.

Note 3 Egenkapital (alle talli 1000)
Inngående balanse

NKVL-fond

Annen egenkapital

Sum

313

4 104

4 417

6

2 334

2 340

319

6 438

6 757

Årets resultat
Egenkapital 31.12

Note 4 Lønnskostnader (alle talli 1000)
LØNNSKOSTNADER

2010

2009

14 567

13 046

Arbeidsgiveravgift

2 385

2 070

Pensjonskostnader

1 932

1 547

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum

595

359

19 479

17 022

Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av 2010 vært 29 stk. i til sammen 25 årsverk.
KA kommer inn under regelverket for obligatorisk tjenestepensjon. Det er tegnet pensjonsforsikring for alle ansatte i Kommunal landspensjonskasse. KAs andel av KLPs oppsamlede egenkapitaltilskudd er kr. 368 (alle tall i hele tusen)

PERSONER

2010

2009

871

840

Styre

85

60

Revisor, revisjon

85

78

Daglig leder

Revisor, rådgivning
Sum

0

13

1 041

991
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Note 5 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styre og revisor (alle talli 1000)
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Note 6 Tilskudd /bundne midler
PROSJEKT

(alle tall i hele tusen)

Mottatte
midler 2010

Mottatt før 2010
ikke benyttet

Benyttet/
inntektsført 2010

Avsatt som gjeld
31.12.2010

-87

-131

-218

-

-2 450

-312

-2 316

-446

-850

-188

-867

-171

Kapellprosjekt
FOU-midler fra KR og FAD
Kompetansemillion
Demokratimidler

-472

-

-472

-

Kateketmidler

-1 900

-243

-1 616

-527

Avsetning kirkebygg

-9 000

-2 056

-8 834

-2 222

Forsikringsordninger

-333

-

-333

-

Omdømmeprosjekt

-300

-

-

-300

Kirkekontroll + lynvern

-

-1 766

-1 766

-

-775

-124

- 875

-24

-16 167

-4 820

-17 297

-3 690

-2 383

-1 217

-1 902

-1 698

-18 550

-6 037

-19 198

-5 388

Div. tiltak
Sum tilskudd
OU-midler, inkl. kirketjenerskolen
og kvalitetsprosjektet
Sum bundne midler

Tilskudd/bundne midler inntektsføres i den grad de benyttes i regnskapsåret. Ubenyttede midler settes som gjeld i
balansen. Regnskapsprinsippet medfører at alle tilskuddsmidler bare blir inntektsført en gang, dvs. i det regnskapsåret
de blir benyttet.

Note 7 Fordringer og gjeld
KA har i 2010 de samme aksjene i KNIF Trygghet Forsikring som i 2009. Det er ikke utbetalt utbytte i 2010.
Verdien ved utgangen av 2010 er vurdert til å være som 31.12.2009.

Note 8 Fordringer og gjeld
KA gikk i 2008 til sak mot staten vedr. endring i Lov om Opplysningsvesenets fond § 5. KA vant i april 2010 saken i
Høyesterett og ble tilkjent dekking av saksomkostninger med kr. 3 531 759,-. Beløpet medførte en nettoinntekt i resultatregnskapet for 2010 på kr. 1 616 200,-.

Note 9 Finansinntektene består av
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(alle tall i hele tusen)

2010
Renter av bankinnskudd
Tilbakebetalte renter i forbindelse med rettssaken
Renter av ulike pengemarkedsplasseringer

194
72
197

Urealiserte gevinster av finansforvaltning

89

Realiserte gevinster av finansforvaltning

9

Sum finansinntekter

561
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