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HILSEN FRA STYRELEDER
Endring og kontinuitet!

VISJON
En samlende og slagkraftig
fellesorganisasjon for
kirkelige virksomheter.

FORMÅL
KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
for virksomheter med kirkelig forankring.
KA har som formål å ivareta medlemmenes felles
interesser, styrke deres kompetanse og yte dem
tjenester til støtte for deres virksomhet.
KA skal sørge for et bærekraftig og rekrutterende
avtale- og tariffsystem med profesjonell og raskt
tilgjengelig bistand innen arbeidsrett,
personalforvaltning og lederrekruttering.

For KA er det viktig å bidra konstruktivt, men samtidig målrettet og tydelig inn i de ulike kirkeordningsdebattene. Vi
har vært, og er, utålmodige. Ikke fordi vi ønsker å framtvinge
for kjappe løsninger, men fordi et langvarig fokus på ordningsspørsmål kan ta kraften bort fra det viktige menighetsbyggende arbeidet rundt omkring i landet. Kirkens fokus skal
være å nå mennesker med evangeliet, ikke å lage strukturer og
bokser som tilfredsstiller ulike maktbehov. Derfor må en våge
å fatte vedtak som forplikter og deretter gå videre.

Kvalitet
KA skal levere tjenester på et høyt
faglig nivå tilpasset medlemmenes interesser
og utviklingsbehov.

Jeg er samtidig imponert over hvor samvittighetsfullt mange
menigheter følger opp de ulike reformene, og mange steder
har dette arbeidet bidratt til økt engasjement og større bevissthet omkring menighetens arbeid. To ting kan likevel være
bekymringsfullt. Fortsatt er det mange menigheter som ikke

Tjenester
KA skal være lett tilgjengelig
for medlemmene og
ha medlemmenes interesser i sentrum.

har fått de nødvendige midler til trosopplæringsreformen. Det
gjør at mange barn faller utenfor denne viktige reformen og
får ikke det tilbudet Kirkemøtet har vedtatt. Dette er særdeles
dårlig fordelingspolitikk og Stortinget bør snarest mulig
sikre at alle barn rundt omkring i hele landet får et likeverdig
trosopplæringstilbud.
Min andre bekymring, eller snarere begynnende uro, handler
om gudstjenestereformen. Den har fornyet mange menigheters gudstjenestearbeid. Samtidig må vi spørre om den også
skaper så store forskjeller mellom menighetenes gudstjenestefeiring at mennesker som besøker ulike kirker snart vil kjenne
seg fremmed både her og der.
Kirken forvalter en gammel kulturarv som er viktig både for
kirken og folk flest. Når kirkebygget er viktig i et lokalsamfunn handler det om kontinuitet, røtter og trygghet. Når folk
søker kirkerommet og de kirkelige handlinger i glede og sorg,
handler det om akkurat det samme. Kirken skal være i endring
for å møte nye utfordringer på best mulig måte, men samtidig
må kirken være både forutsigbar og gjenkjennelig – for den er
folkets kirke, og folket vil kjenne seg igjen.

Eigil Morvik
Styreleder KA
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Demokrati
KA er bygget opp etter demokratiske verdier
og arbeider for å fremme en demokratisk
kultur i kirkelige virksomheter gjennom en
arbeidsform preget av åpenhet og dialog.

Også den lokale kirke preges av spenningen mellom endring
og bevaring. De senere år er det vedtatt en rekke kirkelige
reformer som får stor betydning for ansatte, folkevalgte og
kirkemedlemmer rundt omkring i landet. Reformer er noen
ganger nødvendige for de framprovoserer viktige endringer.
Luthers reformasjon er jo et eksempel på det. Utfordringen
med vår tids reformer er at de følges opp av svært mye papirarbeid. Det er flott at menighetene nå lager trosopplæringsplaner, diakoniplaner, lokale grunnordninger for gudstjenesten og andre virksomhetsplaner. Samtidig er det viktig å
spørre seg hvor mye ressurser kirken totalt skal bruke på planprosesser og godkjenningsordninger. I en tid hvor kirken
løsrives fra staten må vi drøfte hvor mye av det offentlige
byråkrati vi skal ta med oss og hva vi kan gjøre helt annerledes.

VERDIER
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2012 har vært preget av store endringer og tydelig kontinuitet i det kirkelige arbeidet. Grunnlovsendringene Storting-et
vedtok i mai, markerte viktige endringer i forholdet mellom
stat og kirke. Kongen er ikke lenger kirkens overhode, og staten
må organisere sitt forhold til kirken på en ny måte. Samtidig
er det lite som i praksis er endret, selv om det nå er Kirkerådet
og ikke Kongen som utnevner biskoper. Menighetsråd,
fellesråd, kirkeansatte og kirkens mange medlemmer vil i det
daglige merke små forskjeller. I tillegg gjenstår det fortsatt
mye etterarbeid. Stortingsforliket fra 2008 satte en stopper for
mange nødvendige prosesser fram til 2013, men nå er tiden
inne til å fortsette arbeidet med å forme en bærekraftig kirkeordning som vil bidra til at Den norske kirke fortsatt vil være
en åpen og aktiv folkekirke.
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Grunnlovsendringene som ble vedtatt våren 2012, gjør at
året er viktig både for stat og kirke. Følgene er ikke umiddelbart store, men det er prinsipielt viktige endringer, som
legger et nytt og mer selvstendig grunnlag for å utvikle
«Norges Folkekirke» som det heter i de nye formuleringer
i Grunnloven.
For menighetsråd og fellesråd er det viktig både å ha kompetanse til å løse dagens utfordringer og å delta i debatten om hvordan fremtidens kirke skal se ut. Det er derfor gledelig for KA at det var rekordstor deltakelse på
grunnkursene som ble arrangert over hele landet vinteren
2012.
2012 er også året da bl.a. menighetsråd og fellesråd ble
invitert til å reflektere over hvordan man vil utforme kirkeordning i årene som kommer. KA gikk inn i refleksjonsprosessen med oppfordring til å delta aktivt. Møter rundt
i landet viste stor aktivitet og mange gode diskusjoner, selv
om det var mye usikkerhet om hva man egentlig svarte på
og hvordan svarene ville bli brukt i den videre prosess.
Et viktig møtepunkt for medlemmene i KA i 2012 var
«Høstkonferansen». Som møteplass for meningsbrytning, gode foredrag og nettverksbygging er den mer og
mer sentral. Ikke uventet gikk diskusjonene om fremtidens
kirkestruktur og maktfordeling høyt.

Sentralt i dette står forvaltning av våre kirkebygg. De er
markører og signalbygg i de fleste lokalsamfunn og betyr
mye for de som bor der. Det er viktig for KA at kirkene

2012 var et merkeår ettersom KA sammen med
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)
fikk gjennomført den første helhetlige arbeidsmiljøundersøkelsen i Den norske kirke. Undersøkelsen ble gjort av
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). KA og KAs medlemmer har et særlig ansvar for at vi møter fremtiden med
kompetente og dedikerte medarbeidere.
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En demokratisk kirkeordning som understøtter det lokale kirkeliv
over hele landet, der faglig og økonomisk robuste kirkeadministrasjoner ivaretar soknenes samlede forvaltningsoppgaver

I 2012 har KA gjennomført en større opplæringsrunde av nyvalgte medlemmer av kirkelige fellesråd
etter kirkevalget 2011. Under overskriften «Valgt til å
styre» fikk i underkant av 2 800 rådsmedlemmer innføring i det kirkelige styringssystem. Det ble til sammen avholdt 64 kurs spredt rundt i hele landet. Det er
gledelig at antallet kursdeltagere er økt med over 300 i
forhold til kursrunden i 2009/2010. 85 % av alle fellesrådene var representert på kursrunden mot 80 % sist.

Kursrunden ble gjennomført av 15 kursholdere hvorav
tre var rekruttert fra kirkevergemiljøet og resten fra
KAs sekretariat. Det ble i forbindelse med utarbeidelsen av kursmaterialet avholdt et kursholderkurs
samt en evalueringssamling i etterkant.
Stortingets kirke/stat-forlik fra 2008 ble fulgt opp ved
at Stortinget 21. mai 2012 vedtok nye grunnlovsbestemmelser om Den norske kirke. Disse endringene
etablerer nye relasjoner mellom stat og kirke, og legger
grunnlaget for videre endringer i kirkeordningen for
Den norske kirke. Partiene var forpliktet på forliket fra
2008, og de har i liten grad bidratt i diskusjonen om utviklingen av Den norske kirke etter at forliksperioden
er over i 2013.

Arbeidsmiljøundersøkelsen har vist oss et sammensatt
bilde: Masse jobbengasjement, men også høyt arbeidspress
og for mange konflikter. Dette gir oss mye stoff å arbeide
med i årene som kommer – både sentralt og lokalt.
Den folkekirken som skal bety noe i folks liv og ha relevans
for folks hverdag, trenger både forenklede og gode strukturer som fremelsker oppgavefokus, men ikke minst rause
arbeidsfellesskap og motiverte medarbeidere.
om
Det er oppgaven som
fortsatt gjør KA nyttig og
nødvendig!

Frank Grimstad
Adm.dir.

på spørsmål knyttet til fremtidig organisering av Den
norske kirke. Det var utarbeidet et eget ressurshefte om
dette temaet. KA har mottatt mye positiv tilbakemelding både på kursene, kursheftet og ressursmaterialet
om fremtidig kirkeordning.

Et eget kursopplegg/kurshefte ble utarbeidet med
innholdsmessig vekt på § 14 i kirkeloven og med
læringsmål knyttet til å gi økt innsikt og kunnskap
om roller, ansvar og muligheter som rådsmedlem.
Menighetsrådenes og fellesrådenes ulike funksjoner
og oppgaver ble gjennomgått sammen med det lov- og
regelverk som gjelder for kirkelig virksomhet. Et særlig fokus ble lagt på rådets ansvar som arbeidsgiver og

2012 har i stor grad vært preget av oppfølgingen av
Kirkerådets utredningsgruppe om framtidig kirkeordning som ble levert høsten 2011. KA ga, som nevnt
tidligere, ut et ressurshefte for drøfting av framtidig
kirkeordning basert bl.a. på de tre foreslåtte hovedmodellene som ble drøftet i Kirkerådets utredning. I
stedet for en varslet høring valgte Kirkerådet å sende
ut et refleksjonsdokument i mai 2012. KA har deltatt
på 40-50 ulike konferanser og seminarer for å bidra til
en mest mulig åpen og levende debatt om utformingen
om en framtidig kirkeordning. KAs hovedanliggende
har i særlig grad vært at den lokale kirkes helhetlige ansvar og myndighet skal bli styrket i en framtidig kirkeordning. Behovet for folkelig tilrettelagt informasjon
og kunnskap er stort på området, og det er betydelig etterspørsel etter KAs kompetanse og vurderinger, også
fra valgte medlemmer av bispedømmeråd og Kirkeråd.
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Mange av de store saksområdene KA er involvert i; felles
IKT satsing, endringsledelse, organisasjonsutvikling, stabsutvikling, partssammensatt arbeid og kirkebyggpolitikk er
avhengig av at man i kirken har noen felles visjoner og fremtidsbilder for at kirken kan «forblive Norges Folkekirke».
2012 var preget av usikkerhet og forsiktighet i så måte. Utfordringen er å forhindre at folkekirken forvitrer, og fortsatt
kan være en viktig premissleverandør og felles verdigrunnlag
for majoriteten av det norske folk.

sikres for fremtiden og at de fortsatt er lokalsamfunnets ansvar og oppgave. Forutsetningen for at dette skal
skje handler om økonomi, men også om holdninger og
strategisk tenkning.

STRATEGIMÅL

ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET
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Et bærekraftig og rekrutterende
avtale- og tariffsystem for kirkelige virksomheter

Pr. 31. desember 2012 er det til sammen 22 arbeidstakerorganisasjoner som er parter i Hovedtariffavtalen (HTA), Hovedavtalen (HA) og særavtalene
på kirkelig sektor. Ny part i 2012 var Tekna, som
organiserer arbeidstakere med teknologisk og naturvitenskapelig bakgrunn. Det har i alle år vært tradisjon
for godt samarbeidsklima mellom KA og organisasjonene. KA mener at gode relasjoner til de øvrige
sentrale parter i avtaleverket, er viktig for å kunne
oppnå et velfungerende arbeidsliv, også ute i den
enkelte virksomhet. Det gjelder selvsagt under tarifforhandlingene, men også i det løpende partssammensatte arbeidet og i faglige diskusjoner om spørsmål
som er aktuelle gjennom året.
I forkant av tariffoppgjøret arrangerte KA fem arbeidsgiverkonferanser for medlemmene, der ett av temaene
var det kommende lønnsoppgjøret. KAs organisasjonsmedlemmer ble invitert til et eget møte for å drøfte
behov og ønsker hos disse. Møtet ble imidlertid ikke
gjennomført, på bakgrunn av manglende påmelding.

Hovedoppgjøret 2012 innebar en totalramme på
4,1 % i årslønnsvekst, det samme som i stat og
kommune. Det ble gitt et generelt tillegg til alle
arbeidstakere i kapittel 4 på 2,7 %, minimum 12 000
kroner. Det ble videre gjort justeringer i minstelønnssatsene samt endring av garantilønnen for ansatte
med 20 års ansiennitet. Ordningen med OU-trekk er
videreført og midlene forvaltes av et sentralt partssammensatt styre (OU-styret). Nærmere informasjon
om OU-styret finnes på www.ouinfo.no. (OU er et
samarbeide mellom partene om opplærings- og utviklingsformål med midler trukket inn fra de lokale
parter.)

Til lokale forhandlinger ble det avsatt en pott på 1 %
av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2011. I forbindelse med forberedelsene til lokale forhandlinger holdt
KA kurs i Bergen, Trondheim og Oslo om gjennomføringen av slike forhandlinger. Tilbakemeldingene
fra medlemmene er at lokale forhandlinger gir gode
møtepunkter, interessante diskusjoner med de tillitsvalgte og dessuten setter i gang prosesser hos arbeidsgiver om egen personalpolitikk. Meningene er likevel
delt på om det er ønskelig med lokale forhandlinger
eller ikke, og det er en utfordring som blir særlig
tydelig med arbeidsgivere av så forskjellig størrelse
som på KAs tariffområde.
Utover dette ble det i oppgjøret nedsatt flere partssammensatte utvalg som i inneværende tariffperiode
skal jobbe med ulike problemstillinger. Dette gjelder
rekruttering til kirkelige stillinger, gjennomgang av
studiepermisjonsordningene, samt en videreføring av
forrige periodes utvalg knyttet til lønnssystemet.

I KAs tariffområde er det seks sentrale særavtaler
som har toårig varighet. Alle disse utløp 31.12. 2012.
Partene gjennomførte forhandlinger om revisjon i
desember, og kom til enighet om nye avtaler. Det er
ikke gjort store endringer i noen av avtalene, og flere er
videreført uten endringer. Det ble foretatt noen justeringer av godtgjøringssatser, samt noen språklige/
redaksjonelle endringer. Partene videreførte sine felles
veiledninger til tre av avtalene med nødvendige justeringer i disse. Avtalen som gjelder barnehager og skolefritidsordninger har varighet kun frem til 30.06.2013.
Fra denne dato er ventet endringer i tilsvarende avtale
hos KS som kan medføre at det bør gjøres justeringer
også på KAs område.
Det er fortsatt en del uavklarte forhold når det gjelder
organisasjonsmedlemmers binding til pensjonskapittelet i tariffavtalen. Det er videre påbegynt et arbeid
med å kartlegge avtale- og tariffrettslige utfordringer
knyttet til en eventuell fremtidig overdragelse av
prestetjenesten fra staten til kirkelige organer. Det er
etablert kontakt med Kirkerådet om spørsmålet. Det
vil bli arbeidet videre med begge disse utfordringene
i 2013.
Også i fortsettelsen må KA avveie dilemmaer knyttet
til målsettingen om å holde tritt med lønnsutviklingen i offentlig sektor. Det er varierende i hvilken grad
bevilgningen fra kommune og stat/bispedømme
dekker opp rammene ved lønnsoppgjørene. I tillegg
har kostnadene til pensjon økt betydelig de siste årene,
som følge av høyere levealder og økning i reguleringspremiene. KA registrerer en økning i antall henvendelser fra medlemmer som må kutte i aktiviteter og
tilbud, eller i verste fall nedbemanne som følge av disse
forhold.
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I forrige tariffperiode ble det arbeidet i et partssammensatt utvalg som skulle se på lønnssystemet.
Arbeidet var ferdigstilt med en rapport i forkant
av tariffrevisjonen i 2012. Det ble ikke gjort større
endringer i HTA som følge av dette arbeidet, men
partene har fått gjennomgått og diskutert en rekke
prinsipielle problemstillinger.
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Attraktive og utviklende kirkelige arbeidsplasser

KAs medlemsorganisasjoner sysselsetter til sammen
om lag 6 500 ansatte. Årsverksutviklingen blant KAs
medlemmer har flatet ut de siste årene etter å ha vist
en jevnt stigende tendens tilbake til 1999. Sektoren
kjennetegnes av et stort antall deltidsstillinger. Gjennomsnittlig stillingsprosent har imidlertid hatt en
svak stigning de senere år. Kvinner og menn yter om
lag samme årsverksinnsats. Menn arbeider i større
grad heltid. Kvinner innehar 40 % av stillingene som
dag-lig leder. Målsettingene om likelønn er i all hovedsak nådd innenfor sektoren. Sektoren kjennetegnes
videre av noe økende gjennomsnittsalder.
Lederopplæring

KAs lederutviklingsprogram Del 1 ble startet opp
høsten 2011 med 18 deltakere. Programmet ble

form av en nettbasert undersøkelse tilsendt direkte
til den enkelte ansatte med epost. Av de omlag 6100
epostadresser som ble gjort tilgjengelige fra kirkelige
fellesråd og bispedømmeråd, mottok AFI respons fra
2989. Det gir en svarprosent på 48,9 %. Svarprosenten er noe høyere fra bispedømmerådsansatte enn fra
fellesrådsansatte.

Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2012 i

Det arbeides jevnlig med konfliktbistand og stabsutvikling. Det ble tatt ut stevning mot flere av KAs
medlemmer i 2012. Det er inngått forlik i de fleste tilfeller. KAs egne advokater/advokatfullmektig er blitt
benyttet som partshjelp i de fleste av disse sakene.
KA har bistått lokale menigheter med egne stabsutviklingskurs i 9 menigheter med over 100 deltakere.
I tillegg har det vært felles stabsdager for 2 prostier
også med over 100 deltakere. Stabsdagene bidrar til
engasjement og forbedret samhandling i de ulike stabene. Som i 2011 er det stor etterspørsel etter stabsutviklingstiltak og stipendordninger som muliggjør
fellesopplevelser for det lokale arbeidsfellesskap. Det
medgår mye tid til veiledning og møter knyttet til konflikthåndtering og rydding i rollene både mellom rådsmedlemmer og ansatte, og mellom kirkeverge/daglig
leder og ansatte.

Med utgangspunkt i en bevilgning fra FAD, er det
igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom KA, Kirkerådet og Bispemøtet for å styrke den samlede kompetanse i endringsledelse i Den norske kirke. Etter en
mellomfase, overtok KAs arbeidsgiveravdeling prosjektlederansvar for samarbeidsprosjektet sommeren
2012. En pilot (undervisningsprogram i endringsledelse) med 24 deltakere (kirkeverger, proster og
sokneprester) fra 3 utvalgte bispedømmer (Hamar,
Tunsberg og Borg) er startet opp. Oppstartsuka i
begynnelsen av november fikk meget god deltakerevaluering. Det er p.t uavklart med videre finansiering
av prosjektet.
Arbeidsmiljø,
stabsutvikling og konflikthåndetering
Resultatene fra den første samlede arbeidsmiljøundersøkelse i Den norske kirke ble framlagt på KAs høstkonferanse i september. Prosjektet har vært ledet av
KA og finansiert av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet (FAD). En partssammensatt arbeidsgruppe har fulgt arbeidet fra oppstart. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har vært ansvarlig for
gjennomføringen av forskningsoppdraget. Skriftlig
rapport forelå i oktober 2012 og det er senere hentet
ut bispedømmevise delrapporter samt delrapporter
for kirkemusikere og undervisningsansatte.

vil bli trappet opp i 2013. En mal for lokale arbeidsmiljøundersøkelser er utviklet høsten 2012 og vil
inngå i oppfølgingsarbeidet.

Rapporten dokumenterer mange positive forhold ved
det kirkelige arbeidsmiljø, men også bekymringsfulle
forhold. Den norske kirke har en større andel ansatte med et høyt eller svært høyt jobbengasjement
(ca 40 %) enn det som regnes som vanlig i arbeidslivet
ellers. Samtidig finnes det en betydelig andel (ca 17 %)
som oppfyller utbrenthetskriteriene slik de er definert i
Copenhagen Burnout Inventory. Yngre kirkemusikere
og prester er overrepresentert blant disse. Rapporten
avdekker også nærmere sammenhenger mellom utbrenthet og andre negative arbeidsmiljøforhold
(konflikter, arbeidskrav, to arbeidsgivere mv). Oppfølgingen av rapporten er påbegynt før jul i 2012 og

Et veiledningshefte om konfliktforståelse og konflikthåndtering er ferdigstilt i løpet av året. Heftet er
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KAs grunnkurs for nye kirkeverger utgjør et basiselement i KAs opplæringstilbud. Grunnkurset ble
fra og med 2011 utvidet fra 4 til 6 dager. For å gjøre
det enklere for deltakerne å kunne gjennomføre opplegget, ble det samtidig delt i to 3-dagerssamlinger
(vinter/høst). Vintersamlingen omfatter kirkebygg,
gravferd og økonomi. Høstsamlingen gjennomgår
kirkens grunnleggende styringsstruktur, lederroller
og avtaleverk. Kurset er fulltegnet (30 deltagere)
og tilbakemeldingene på bruksverdi har vært svært
gode. Samlingene bidrar til bygging av viktige
kolleganettverk. De bidrar også til at nytilsatte daglige
ledere raskt blir kjent med KAs støtteressurser og
rollefordelingen mellom KA og de kirkelige fellesråd.
Høsten 2012 er det også gjennomført et to dagers
kurs i personalledelse med 25 deltakere.

fullført våren 2012 og oppleves fortsatt som et viktig
utviklingstilbud for kirkeverger og daglige ledere. De
fleste av deltakerne (16) avla sommeren 2012 bestått
eksamen som del av Master i verdibasert ledelse ved
Diakonhjemmets høgskole, 20 studiepoeng. I 2012 er
det bygget på en Del 2 med sterkere faglig fordypning
i endringsledelse. 23 personer begynte på Del 2 i
september og fullfører våren 2013 (10 studiepoeng).
Samarbeidet med Diakonhjemmets høgskole vurderes
fortsatt som nyttig.
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utviklet med bakgrunn i en partsammensatt arbeidsgruppe under OU-styret. Det foreligger ved årsskiftet
også manus til et nyutviklet kursopplegg som tematiserer motiverende faktorer ved det kirkelige arbeidsmiljøet. Kurs- og samtaleopplegget som er utarbeidet
til bruk i staber, vil bli lansert i 2013. Opplegget er utviklet i samarbeid mellom FAD, KA og arbeidstakerorganisasjonene.
Et høyt sykefravær innenfor barnehagesektoren har
medført en målrettet innsats mot disse virksomhetene. Det ble arrangert en egen konferanse for barnehageansatte om forebyggende tiltak i mai 2012.
Konferansen hadde 27 deltagere og ble finansiert
av OU-midler. Tilbakemeldingene var gode og det
ble etterlyst flere tiltak fra KA tilpasset denne del av
sektoren. OU-styret har også utlyst og tildelt stipend
til barnehager som ønsker å jobbe med nærværstema
(forebygging av sykefravær). I 2012 fikk Bergen
kirkelige fellesråd, Kyrkjebakken barnehage (Ferkingstad sokneråd), Bakken barnehage (Fitjar sokneråd)
og Nøtteliten barnehage i Søfteland et stipend på
kr 25 000.

Stillingsveksten på kirkelig sektor har de senere år
primært vært knyttet til trosopplæringsreformen.

løses gjennom nasjonale tiltak (opplæring, trening,
øvelser etc). Forprosjektet planlegges gjennomført i
2013. I 2012 har KA tiltrådt den nasjonale gruppe
som koordinerer katastrofeberedskapen i Den norske
kirke og deltok på samling for LRS-systemet i regi av
Kirkerådet i september. KA har også levert innspill til
revisjon av det nasjonale planverk på området.

KA har inntatt en aktiv pådriverrolle i forhold til at
den nye hjemmelen til å kreve politiattest ved tilsetting skal bli tatt i bruk. En kartlegging gjennomført
sommeren 2012, viser at 61 % av fellesrådene og 56 %
av bispedømmerådene har innført krav om fremleggelse av slik attest ved tilsetting. Det er et mål at alle
kirkelige organer tar hjemmelen i bruk.

Etter- og videreutdanning
KA forvalter kompetanseutviklingsmidler for
kateketer og undervisningsansatte i samarbeid med
Kateketforeningen. Midlene er brukt til utvikling
av kurs og videreutdanningstilbud for undervisningsansatte, gjennomføring av en nasjonal fagdag med
om lag 60 deltakere («Trekant eller bare firkantet»)
samt 3 studiereiser for grupper av kateketer/
undervisningsansatte. Det er tildelt tilskudd til 12
individuelle tiltak, hvorav 8 til kompetansegivende
studier som bidrar til å kvalifisere kandidaten til
henholdsvis kateket eller menighetspedagog. Det er
videre tildelt tilskudd til 3 lengre studiepermisjoner og
6 regionale kompetansetiltak.

Evaluerings- og kvalitetsutviklingsverktøyet Stadig
bedre har gjennomgått en større omlegging av
presentasjon og informasjon på nettet, samt en revidering av spørreskjemaer og andre verktøy. Verktøyet
vil bli relansert i nytt format våren 2013. Den 3-årige
samarbeidsavtalen med Kirkerådet om innføring og
bruk av verktøyet (2010-2012) utløp 31.12.2012.
Beredskap og krisehåndtering
FAD etterlyste vinteren 2012 en oversikt over status
vedrørende den lokalkirkelige kriseberedskap. Etter
samtaler der bispemøtet og Kirkerådet også har vært
med, er det avklart at KA initierer et forprosjekt for å
kartlegge situasjonen og hvilke utfordringer som kan

KA har vært ansvarlig for en samlet kartlegging
blant fellesråd og bispedømmeråd av overgreps- og
krenkelsessaker der kirkelig personell har vært involvert. Kartleggingen viser en nedgang i antall saker
og omfatter saker registrert i perioden 2010-2011.
Kartleggingen omfattet også omfanget av ulike forebyggende tiltak, blant annet av beredskapsplaner.
Kartleggingen gir grunnlag for videre arbeid med forebygging av overgrep og håndtering av overgrepssaker.

KA har vært representert i prosjektgruppa for det
tverrfaglige kurslederkurset (for kirkemusikere og
prester) knyttet til implementering av ny gudstjenesteordning. KA har deltatt aktivt som faglig
bidragsyter både ved kurssamling to i mars og som
veiledningsansvarlig for deltakere fra Borg og NordHålogaland bispedømmer i forhold til gjennomføring

av lokale kurs.
Prosjektet har
vært støttet av
OU-midler.
KA har også
vært representert i en arbeidsgruppe med sikte på utvikling
av et konsept
for tverrfaglige
prostivise kurs
for prester og undervisningsansatte, med trosopplæring som tema. Både Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), bispemøtet,
Kirkerådet, Presteforeningen og Kateketforeningen
deltar i arbeidet. Arbeidet fortsetter i 2013. Etterog videreutdanningssystemet for kirkelig personell
innen undervisningsfeltet er dårlig koordinert, og
kanaliseres gjennom minst 3 ulike systemer og
finansieringsordninger, noe som kompliserer arbeidsprosessene og svekker muligheten for strategisk
innsats. FAD har varslet en delvis omlegging av noe av
systemene fra og med 2014. Det gjenstår endel arbeid
for å få på plass et enklere og bedre system.
En arbeidsgruppe under OU-styret leverte i februar
2012 en utredning om behovet for et innføringsprogram/grunnopplæring for gravplassansatte. Det
er bevilget OU-midler til videre utvikling og oppstart.
En nasjonal fagdag for kirketjenere ble arrangert i
november i regi av styret for Kirketjenerskolen. Om
lag 100 deltakere fikk plass på konferansen. Tema
var arbeidsmiljø og omstillinger etter energibruk
og fagseminarer om blant annet stell og bevaring av
kirkesølv. Flere kurs i saksbehandling er også
gjennomført med mange påmeldte. Det er behov
for nasjonale fagsamlinger for flere grupper kirkelig
personell enn de tradisjonelle fagstillingene.
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Rekruttering og kvalitetssikring
Også i 2012 har KA utført rekrutteringsoppdrag av
ny daglig leder for medlemmer. For å bidra til økt
bevisstgjøring omkring vektlegging av kriterier ved
daglige ledere/kirkevergetilsettinger, er det foretatt
en gjennomgang av om lag 40 stillingsannonser som
vil bli brukt som underlagsmateriale for KAs fremtidige rådgivning innen lederrekruttering. En tidligere
mal for lederavtaler til bruk ved tilsetting av daglig
leder, er revidert etter drøfting på arbeidsgiverkonferansene våren 2012. Det er en del rådgivning knyttet
til inngåelse og revisjon av lederavtaler, og ordningen
synes i økende grad å bli tatt i bruk av fellesrådene.

Behovet for undervisningspersonell er fortsatt stort i
Den norske kirke samtidig som tilgangen til personell
som oppfyller kvalifikasjonskravene til kateketstillinger, er svært liten. Det utlyses og tilsettes derfor ikke
primært kateketer i de nye stillingene, men personell
med annen bakgrunn. De fleste har lærer- eller annen
pedagogisk bakgrunn. KA har iverksatt flere nye tiltak for å bistå fellesrådene i dette rekrutteringsarbeidet
og det er utarbeidet forslag til nye stillingsbeskrivelser
for kateketer og menighetspedagoger. Det er også
etablert nærmere kontakt med de kirkelige utdanningsinstitusjonene. KA har ved ulike anledninger tatt
opp med Kirkerådet at det er behov for en nærmere
og mer helhetlig gjennomgang av stillingsstruktur,
kvalifikasjonskrav og tilskuddsordninger innenfor
undervisningsfeltet i Den norske kirke. Det er varslet
en Kirkemøtesak i 2014 om aktuelle problemstillinger.
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En forbedret finansieringsmodell
for Den norske kirke

I diskusjonene om framtidig kirkeordning har det
vært avgjørende for KA å peke på viktigheten av en
bærekraftig finansieringsmodell som grunnlag for en
framtidig organisering. KA ønsker en videreføring
og utvikling av hovedlinjene i dagens kommunale
og statlige finansiering. Det er samtidig avgjørende å
utvikle ordninger som sikrer økonomisk forutsigbarhet og mindre forskjell i lokal kirkeøkonomi. Med
unntak av tilskudd til 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.
I vår kontakt med kirkestatsråd og Kirkekomiteen
på Stortinget har det i 2012 vært et fokus på den
økonomiske situasjonen for de kirkelige fellesrådene.
KA har bl.a. pekt på behovet for ekstra midler til
sikring og vedlikehold av kirker, trosopplæring,
preste- og diakonstillinger, omstilling og økt kompetansebehov i gravferdssektoren.
Gjennom rådgivning, kurs og større prosjekter har
KA et løpende arbeid for å styrke medlemmenes
økonomiske og juridiske rammevilkår innenfor gjeldende kirkeordning. Den todelte finansieringen og
en oppdelt organisasjon gjør det ekstra krevende å
etablere samlende løsninger og nasjonale fellestiltak.
Mye av KAs arbeid søker å bidra til gode fellestiltak
for å motvirke risikoen for fragmenterte og dyre
løsninger hver for seg.

IKT-strategi for Den norske kirke
KA og Kirkerådet vedtok i 2011 en felles strategi for
utvikling av en IKT-strategi for Den norske kirke,
og de har etablert en prosjektorganisasjon med et
eierstyre bestående av de to øverste lederne i KA og
Kirkerådet. I 2012 har det vært engasjert en prosjektleder i 75 % stilling for oppfølgingen av dette arbeidet
for bl.a. etablering av en felles IKT-infrastruktur, felles
anskaffelse av kirkelige fagsystemer og et felles inter/
intranett for Den norske kirke. Det er også lagt mye
arbeid i etablering av et aksjeselskap som kan levere
visse IKT-tjenester for hele Den norske kirke. Prosjektet viser at det vil være store fordeler med en nasjonal
koordinert fellessatsning på IKT. Samtidig avdekker
dette arbeidet svakheten i en kompleks organisasjon
og mange beslutningstagere.

Administrative og økonomiske
konsekvenser av kirkelige reformer
Gudstjenestereformen ble igangsatt 1. søndag i advent 2011, og KA har i 2012 arbeidet mye med
spørsmål knyttet til kopiering og anskaffelse/tilgang
til trykt og digitalt liturgisk materiale. Det er reist
en rekke spørsmål knyttet til opphavsrett og digital
publisering, og om Kirkerådets rolle som avtalepart
i forhold til publisering av liturgisk materiale. I 2012
har KA også arbeidet mye med ulike administrative,
styringsmessige og økonomiske sider av trosopplæringsreformen. KA erfarer en viss reformslitasje
lokalt i Den norske kirke, og det er avgjørende for KA
å bidra til ressurser og ordninger som kan styrke lokal
handlekraft og engasjement i arbeidet med sentralt
fastsatte reformer.

Generell rådgivning
Det er avgjørende å kunne tilby individuell medlemsrådgivning med god kjennskap til kirkelovgivning,
kommunenes rammebetingelser og de særlige utfordringene som er knyttet til forvaltning av kirkebygg.
KA har bl.a. gitt rådgivning til flere fellesråd som har
kommet i økonomisk uføre på bakgrunn av reduserte
bevilgninger, manglende økonomistyring eller andre
kritiske forhold. Andre områder som har hatt mye
fokus i 2012, har vært praktisering av lov om offentlige
anskaffelser, kirkelige eiendomsforhold, håndtering av
såkalte «kataloghaier», pensjonsspørsmål, opphavsrettslige spørsmål, tilrettelegging av kirker og kirkelige
tilbud for de som har funksjonsnedsettelser, praktiseringen av budsjett- og regnskapsregler og momskompensasjon.

Kirkebyggforsikringsordningen
I samarbeid med KNIF Trygghet forsikring har KA
etablert en egen kirkebyggforsikringsordning som
inkluderer ca. 75 % av kirkebyggene i Den norske kirke.
I perioden 2010-2012 har til sammen fire kirker i
ordningen blitt totalskadet i brann. De mange store
skadene har bidratt til en kritisk gjennomgang av
premieberegning, sikringstiltak og andre sider av
kirkeforsikringsordningen. Det ble vedtatt en omlegging av premiene fra 2013 som bl.a. innebærer
generelt økt premienivå, men økt rabatt for gjennomførte sikringstiltak. Først i 2013 vil det bli klart om
omleggingen vil medføre lavere oppslutning om denne
fellesordningen.
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En aktiv kirkelig eier- og kulturminneforvaltning

Kirkebyggene er fellesskapets bygg og som oftest også
lokale eller nasjonale kulturbygg av høy kvalitet. En
bedret vedlikeholdstilstand på disse har derfor hatt
høy prioritet blant politikere og kirkelige fellesråd.
Rentekompensasjonsordningen har i flere år vært et
effektivt nasjonalt virkemiddel som har utløst kommunale midler til istandsetting av kirkebygg. I budsjettproposisjonen for 2013 ble virkemiddelet med
rette rost for sin effektivitet, men samtidig fjernet helt.
KAs møter i de aktuelle stortingskomiteer i budsjettarbeidsperioden endret dessverre ikke på denne situasjonen.
Det er også bekymringsfullt at rammene til KAs arbeid med kirkebygg har stått stille siden 2004 og at
deler av den eksisterende ramme neste år skal brukes
til gravferd. I en periode med behov for økt innsats for
kirkebyggene, samtidig med at det er en ny relasjon
mellom kirke og stat, kan dette, og fjerningen av rentekompensasjonsordningen, gi signaler om lav prioritet.
I Norge er kirkebyggene så mye mer enn lokaler for
høymessen søndag formiddag. Dette bør komme
bedre frem i den kirkelige så vel som den politiske
debatt og prioritering i denne avgjørende tiden for
Den norske kirke.

«Ny tid, nye krav, nye muligheter – men til hvilken
pris?» var derfor tittelen på et godt besøkt kirkebyggforum der Richard Halsey, MBE, gjennom engelske
erfaringer innledet til debatt. Kirkebyggforum er en
møteplass fagfolk fra ulike miljøer kan møtes, utfordres, lære og tenke høyt sammen. Det er viktig å bevisstgjøre og invitere til debatt om utviklingen av kirkebyggfeltet. Dette bedrer kommunikasjonen mellom
forvaltningsleddene og kommer de lokale kirkene til
gode.
Av flere kurs for kirkeforvaltere er det spesielt verdt å
nevne «Seminar for eiere av middelalderkirker i stein»
og «Kirkeklokkeseminaret». Oppslutningen på det
første viste en stor interesse for konkret kunnskap om
hvordan man skal planlegge og praktisk gå frem når
disse byggene skal vedlikeholdes. Middelalderkirkene

stiller store krav til kompetanse og økonomi. Bergen
kirkelige fellesråd åpnet byggeplassen ved Mariakirken for seminaret. Dette ga en utmerket anledning
til å diskutere konkrete spørsmål med håndverkere og
forvaltere.
Utgangspunktet for «Kirkeklokkeseminaret» er at
manglende kunnskap og forenkling i bruk av kirkeklokkene har ført til at denne «ressursen» altfor lenge
er blitt oversett. Seminaret løftet frem temaet fra så
vel liturgisk og musikalsk som vedlikeholds og antikvarisk faglig vinkling, og åpnet for klokkeringingens betydning og muligheter i styrkingen av den lokale
tradisjon. Kirkeklokker engasjerer så vel «tårnagenter» som liturger, og ofte lokalsamfunnet i by
og bygd. Lyden av klokkene er ofte det eneste som er
autentisk fra vår tidlig kristne tid her i landet.
Gudshusenes plass i en ny tid var fokus på den
europeiske konferansen om «utvidet bruk» som nettverket Future for Religious Heritage (FRH) holdt i
Venezia i november. Kulturskiftet i Europa gjør at
mange kirker og andre gudshus sliter med dårlig
økonomi og lav oppslutning. Utvidet bruk vil kunne
åpne både for økt interesse for kulturskattene, for
formidling av trosverdier og utgjøre den økonomiske
forskjellen som gjør det mulig fortsatt å drifte og vedlikeholde disse byggene. FRH er et åpent møtested for
alle som arbeider med gudshusenes fremtid i Europa,
uansett trosretning og kirkesamfunn. KA er med i
dette samarbeidet for å hente impulser og kunnskap
for bruk her hjemme.
Effektiv energibruk og
godt bevaringsmiljø i kirkene
Det arbeides jevnt med nettverksbygging innen energi og bevaringsmiljø. Nettverkssamlingene er utvidet til også å inneholde andre relevante temaer med
interesse for forvaltning av kirkebygg og interiører.
KA har nå fått til samarbeid med flere el-leverandører

slik at man automatisk kan overføre strømforbruk
til kirkebyggdatabasen. Overvåkning av forbruk er
en forutsetning for god styring av eget forbruk og få
økonomiske innsparinger.
KA har også samarbeidet med andre kirkelige aktører
i et Miljøfyrtårnprosjekt, men arbeid med energisparing og miljøovervåkning innen sektoren er overraskende tungt.
Lokal sikkerhetsstrategi for kirkene

KA har forsket mye på årsakene til kirkebrannene og
hvordan forhindre nye. Erfaringene viser at selv på steder med kort utrykningstid brenner kirker ned til grunnen. Automatiske slokkeanlegg er derfor den sikreste
løsningen. Sammen med Riksantikvaren har KA arbeidet med prioritering av hvilke kirker man først bør
sikre. I den forbindelse har KA arbeidet mot bevilgende
myndigheter for å få til spleiselag mellom nasjonalt og
lokalt nivå. På tross av de store kulturskattene som har
gått tapt de siste årene og all publisitet rundt dette, har
det så langt vist seg vanskelig å få gehør for økte bevilgninger til dette.
Bekymringsfullt er det også at antallet branntilløp ser
ut til å ha økt de siste årene, selv om mange av disse
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Styrking av lokal
kompetanse på kirkebyggforvaltning
God lokal kompetanse er en forutsetning for god
forvaltning av kirkebyggene. KA arbeider jevnt for at
kompetansen skal bli bedre hos det enkelte fellesråd og
kirkeverge. Publiseringen av «Kirkebygget – brukshus
og kulturminne» av Max Ingar Mørk, våren 2012,
motiverer for en helhetlig forvaltning av byggene og
presenterer mange av utfordringene man står overfor.
Som oftest er det en gjensidig forsterkning mellom
kirken som brukshus og som kulturminne, men av
og til kan det også by på spesielle utfordringer. Denne

spenningen, som beskrives i boken, preger også forvalternes arbeid.
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heldigvis har vært slukket på et tidlig stadium. Denne
tidlige slukkingen viser at forebyggende arbeid gir
resultater.
I sikkerhetsstrategien ligger også elementer som bedre
låssystemer og inventarregistreringer for bedre sporing av stjålne gjenstander, tilpasset den internasjonale
malen Object-id, som er utarbeidet i samarbeid med
Unesco og brukes av Økokrim, Europool og Interpool.

hjelp til å få gjort nødvendig oppgraderingsarbeid.
Det er også utviklet en vedlikeholdslogg for løpende
registrering av arbeid gjort på det enkelte kirkebygg
og det arbeides med Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsmodulen. De nye modulene forenkler oversikten
over tilstandsutviklingen på kirkene.
Arbeidet med inventarregistreringer er gjort betydelig
enklere gjennom at det nå er mulig å bruke håndholdte
enheter, som nettbrett og smartphones, i registreringene.

En kompetent gravferdssektor
driftet av den lokale kirke

De kirkelige fellesrådene er tillagt ansvaret for den offentlige gravferdsforvaltning. På denne måten utfører
fellesrådene en offentlig oppgave overfor alle innbyggere, uavhengig av deres tro og livssyn. De som arbeider
på dette feltet møter folk i en sårbar livssituasjon, og
arbeidet må utføres med verdighet og kvalitet. KA har
sammen med partene i KA sektoren utviklet et forslag
til bredt opplæringsprogram for gravplasstilsatte. OUstyret i KA-sektoren har bevilget midler til videre arbeid, dette vil bli igangsatt i 2013. Gravferdsloven ble
endret i 2011 for å imøtekomme ønskene fra en mer
livssynsmessig mangfoldig befolkning. Lovendringene
har medført økt innsats når det gjelder medlemsråd-

givning. KA har overfor FAD pekt på behovet for økt
satsning på kurs- og kompetansetiltak knyttet til endringene i gravferdsloven når det gjelder god tilrettelegging for ulike gravskikker og tradisjoner. I FADs
budsjettforslag for 2013 ble det foreslått at KA utviklet veiledningsmateriell og opplæringstilbud for de
som lokalt har forvaltningsoppgaver på området.
I 2012 har KA påtatt seg ansvaret for å utvikle bedre
IKT-verktøy for gravferdssektoren, det er bl.a. et
særlig behov for stedfestede gravdata som kan knyttes
til eksisterende forvaltningsverktøy.

Kirkebyggdatabasen er unik i europeisk sammenheng.
Det arbeides kontinuerlig for at stadig flere skal ta den
i bruk og for at basen skal bli enda mer brukervennlig.
2012 var også første år at samtlige kirkelige fellesråd
hadde opprettet brukertilgang i databasen med navngitte brukere.

Relevant bistand innen forvaltning, drift
og vedlikehold av kirkebygg og eiendommer
Analyser av kirkekontrollene og ettervirkningen av
den sist utførte, viser at mange brannfarlige elektriske
anlegg nå er utbedret. Kontrollen har dermed fungert
både som en tilstandsundersøkelse og en konkret

Tilgjengelighet til kirkebygg
I 2012 ble veilederen for bedre tilgjengelighet for
kirkebygg lansert. Dette skjedde i forbindelse med et
seminar om temaet. Seminaret samlet brukere, eiere
og eksperter fra et bredt felt. Veilederen er nå tilgjengelig for alle på KAs nettsider, for at den skal kunne
utvikles videre. Fellesrådene og brukere er i denne
sammenheng invitert til å melde tilbake konkrete
erfaringer. Erfaringene fra seminaret og veilederen
brukes nå til utarbeidelse av kurs for tilgjengelighet til
kirkebygg.
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Økt lokal bevissthet og
kompetanse på kulturminnefeltet
Kirkesøk.no er blitt en mye brukt portal av kirkefolket, turister og andre interesserte. Informasjon om
åpne kirker ligger nå også på de kirkene som ønsker
det. Dette øker den lokale bevisstheten om og glede
over disse verdiene, noe som igjen fører til deltagelse
og bedre vern lokalt. Databasen er oversatt til nynorsk
og tilrettelegges nå for engelsk bruk, da vi ser at antallet utenlandske brukere øker sterkt. Antall brukere var
i 2012 over 82 000.

Det er nå også åpnet for kommunikasjon mellom
kirkebyggdatabasen og andre systemer, med tanke på
Den norske kirkes IKT-prosjekt og andre naturlige
samarbeidspartnere. Sikkerhetsaspektene ved kirkebyggdatabasen er naturligvis godt ivaretatt.
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En tydelig rolle i forhold til
frivillige virksomheter og det sivile samfunn

KA er en medlemsorganisasjon for ulike typer virksomheter med kirkelig forankring. I tillegg til menighetsråd og kirkelig fellesråd er også noen barnehager, stiftelser og private/frivillige virksomheter medlemmer.
Medlemskapet gir bl.a. tilgang til KAs rådgivning
innenfor juridiske og økonomiske utfordringer. KA er
medlem av Frivillighet Norge, og vi støtter opp under
deres arbeid for at det offentlige fører en aktivt støttende frivillighetspolitikk med respekt for frivillighetens egenart.
Nedbygging av nåværende stat/kirke-ordning vil
trolig innebære at Den norske kirke i større grad vil

dele rammevilkårene for frivillig sektor. I samarbeid
med Kirkerådet har det vært gjort initiativ overfor Kulturdepartementet for at menighetsråd i Den
norske kirke kan bli med i Frivillighetsregisteret.
Tidligere avvisning har blitt opprettholdt, men grunnlovsendringene i 2012 kan endre grunnlaget for denne
avvisningen.
KA har inngått samarbeidsavtale med Private Barnehagers landsforbund (PBL), og vi samarbeider bl.a.
om å bidra til likeverdige rammebetingelser for private
og offentlige barnehager.

Future for religious heritage konferanse i Venezia, 14. - 17. november 2012
«Europe seeks new action to save religious heritage»

En av de store utfordringene med informasjon er å få
til dialogen, at det ikke bare går informasjon om ulike
saker fra KA til medlemmene og andre brukere, men
at det åpnes for tilbakemeldinger og informasjon fra
medlemmene til organisasjonen. En organisasjon som
har medlemmenes ve og vel som hovedprioritet, og et
selvbilde der «tett på medlemmene» er ett av hovedmotivene, må hele tiden lete etter nye måter å komme
tett på, også i informasjonsarbeidet.
Nettet og utviklingen av ulike sosiale medier, og ikke
minst utviklingen av avanserte dataløsninger i kombinasjon med smarttelefoner, lesebrett og smarte
tv-skjermer, utfordrer også en organisasjon som vår.
Og spørsmålet er om et medlemsblad fire ganger i året,
en relativt statisk nettside, Nytt fra KA én gang i uken,
og noen få rundskriv, blir litt gammeldags…?
Hvordan KA skal svare på dette, blir det store strategiske temaet vi skal tumle rundt med i det året vi er inne
i. Vi møtte det allerede i 2012, og gjorde noen spede
forsøk i forbindelse med rådskursene vi gjennomførte
i hele landet, på starten av året. Vi etablerte en blogg
på nettet der kursholdere og kursdeltakere kunne
bidra med innspill og synspunkter, og gjerne spørsmål.
Resultatet ble ikke som håpet. Få av deltakerne brukte
bloggen, og bloggen endte opp som en slags dagbok for
noen av kursholderne. Seinere på året er artiklene som
publiseres på ka.no, etterfulgt av kommentarfelt. Der
kan leserne enten kommentere, sende videre, eventuelt
anbefale. Bare noen få har tatt dialogverktøyene i bruk.
Når det gjelder sosiale medier, så har KA som organisasjon ennå ikke hengt seg på.

KA deltok med: Oddbjørn Sørmoen, Cathrine Lillo-Stenberg og Max Ingar Mørk

Det vi prøvde i 2012, skal evalueres og gjennomtenkes
i 2013. Eventuell bruk av sosiale medier må inngå i en
oppdatert informasjonsstrategi, der man også setter av
ressurser til å bruke dem, følge dem opp og holde dem
oppdatert.

Uansett teknologi og smarte telefoner og andre teknologiske nyvinninger, vil de menneskelige møtene være
hovedkommunikasjonsstrategien for KA, også i fremtiden. Ingen ting kan overgå den menneskelige kontakt
på KAs kurs og konferanser, gjennom rådgivningsaktivitet, via telefon eller på stedet, ansikt til ansikt.
KAs nettsteder - statistikk
ka.no
Statistikk viser at hver måned er det 3 000 besøk med
en stigning etter sommeren 2012 med et gjennomsnitt i underkant av 5 000 besøk. I løpet av hele 2012
er det registrert 43 000 oppslag av ca 23 000 såkalte
unike brukere.
kirkesøk.no/kyrkjesøk.no
Totalt 82 802 personer besøkte kirkesøk.no i 2012. Av
disse var 61 906 unike besøkende. 226 personer har i
gjennomsnitt vært inne på siden hver dag i 2012. Totalt hadde nettstedet 2 39 346 sideoppslag og årets best
besøkte kirke ble Våler kirke i Østfold med 1038 treff.
kirkebyggdatabasen.no
Dette er en tjeneste kirkeforvalterne får tilgang til ved
bruk av brukernavn og passord. Tjenesten omtales
annet sted i årsrapporten.
ouinfo.no
Dette er en nettside som inneholder informasjon om
arbeidet til OU-styret. Siden er knyttet opp til KA
som sekretariat for OU-styret. Sekretæren av OUstyret er redaktør av siden.
KA-forum
2012 var KA-forums 17. årgang. Bladet kom ut med
fem nummer i 2012. Bladet blir sendt i to eksemplarer til hvert medlem.
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LITTERATUR UTGITT AV KA I 2012
Rundskriv
Det ble publisert 11 rundskriv i 2012 mot bare
5 i 2011. Forskjellen skyldes at det i 2012 ble
gjennomført en revisjon av hovedtariffavtalen.
Etter at den ukentlige nyhetsbulletinen er etablert
som informasjonskanal, er det i hovedsak tariffsaker
som blir omtalt i rundskrivene. Alle rundskrivene
ligger på ka.no/rundskriv. Rundskriv fra 2001 og
eldre, finnes som oversikt samme sted, men det er
bare lenket til de mest aktuelle av disse.
Nytt fra KA hver uke
Hver uke, mest på torsdager, sender KA ut et kort nyhetsbrev til medlemmene og andre, til sammen ca 1300
mottakere. Nyhetsbrevet er korte tekster om noen
aktuelle saker. Hver omtale har en lenke til utvidet
informasjon på KAs eget nettsted, men også til andre,
eksempelvis fra K-stud (Kristelig studieforbund), FAD,
Kirkerådet, Flyktningenettverket m.fl. Hvert ukebrev
blir arkivert på ka.no/aktuelt/nyhetsbrev.

Lokalt er det fortsatt konfliktsaker som dominerer i
media. KA er ofte aktør på vegne av medlemmer som
opplever en eller annen konflikt i sin midte, og blir som
slik, enten sitert eller gitt mulighet til å kommentere.
Personalkonflikter hører selvsagt hjemme her, men i
2012 har vi også hatt flere saker der det er blitt strid
om gjenreising av nedbrente kirker. Hvis man kan
tolke strid som tegn på engasjement, så er slik strid og
omtale ikke bare negativt.

Lønns- og personalstatistikk 2011
KA har samlet inn lønns- og personalstatistikk siden 1997. Statistikken omfatter ansatte hos KAs medlemmer, og altså ikke de
som er ansatt i statlige stillinger.
Statistikkheftet som gis ut i 2012 er basert
på innsamlede data fra KAs medlemmer pr.
1. desember 2011.

Hovedtariffavtalen
01.05.2012 - 30.04.2014
Ett eksemplar av den trykte versjonen av
Hovedtariffavtalen 01.05.2012 - 30.04.2014
sendes i begynnelsen av oktober 2012
til hvert arbeidsgivermedlem. Ytterligere
eksemplarer kjøpes via KAs nettbutikk for
kr. 100.

Pris for enkelteksemplar: kr 160 pluss porto.
Man kan også abonnere på heftene og få de
tilsendt for kr. 150 – inkludert porto.
Opplag 300 stk.

Kirkeplanleggeren 2013
Kalender og informasjon for 2013 med
oversiktskalendere frem til 2015. Av det
mest populære ressursstoffet, er et forslag til
salmeliste for hver søn- og helligdag i året.
Det er Kolbein Haga som er hovedbidragsyter til salmeagendaen. Vi er i gang med
neste års «planlegger», og da kommer forslag
til salmeliste med utgangspunkt i den nye
salmeboken. Som tidligere lages det både
en spiralutgave i 1000 eks og en sekshullet
utgave i 300 eks. Prisen er 190 kr.

Framtidig kirkeordning
Et ressurshefte for drøfting og refleksjon i
menighetsråd og kirkelig fellesråd. Heftet
er skrevet av KA for å mobilisere til bred
deltakelse i diskusjonene om folkekirkens
framtid i Norge. Heftet gir en innføring i
en del av de mange viktige spørsmål det skal
tas stilling til i årene som kommer. Heftet
ble produsert både på bokmål og nynorsk,
og delt ut gratis på rådskursene våren 2012.
Ekstraeksemplar ble solgt for kr 90 pr. eks.

Kirkebygget
- brukshus og kulturminne
Boken starter med en kort gjennomgang av
kirkebyggingens historie i Norge de siste
tusen år. Heftet gir også en oversikt over
de lover og regler som regulerer kirkebyggforvaltningen i dag. Forfatter er Max Ingar
Mørk. Målgruppen er fellesrådsmedlemmer
og andre kirkepolitiker, men boken er også
nyttig innføring for kirkeverger og andre
som arbeider med kirkevedlikehold i det
daglige. Prisen er kr. 125,- pr. hefte.

Informasjon eller taushet?
Om behandlingen av personalopplysninger
og andre saksopplysninger, ble revidert i
september 2012. Prisen er kr. 69,- pr. hefte.

Stabsutvikling
Lederveiledning Hefte 1
Stabsutviklingsmateriell utviklet av KA.
Redigering av tidligere utgivelse.
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Media
Det er ikke KA som styrer hva som skal være saker
i media, verken om Den norske kirke generelt, eller
KA spesielt. Likevel er det tre saker som har fått en
viss mediaomtale, der KA har vært aktør – utgivelse,
salg og prising av liturgiske materiale i forbindelse med
ny liturgi fra og med første søndag i advent, grunnlovsendinger og kirkeordningsspørsmål og arbeidsmiljø
for kirkelige arbeidstakere. Det siste er tema som både
aviser, TV og radio fikk med seg etter at KA presenterte sin store arbeidsmiljøundersøkelse blant alle
kategorier kirkelige ansatte.
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Kurs- og konferansevirksomheten 2012
I 2012 arrangerte KA 96 kurs og konferanser med til sammen 3910 deltakere. Det har vært et spennende år med
både helt nye kurskonsepter og gjengangere på kursfronten. Mye av grunnen til det høye kurs- og deltakerantallet
skyldes at KA arrangerte rådsopplæring for folkevalgte etter valget i 2011 under tittelen «Opplæring og kompetansebygging for råd». Omtrent 2800 personer deltok i løpet av vinteren på denne opplæringen. Sammenlignet med
2010, som var forrige gang KA arrangerte rådsopplæring, ble det i 2012 en økning på 23 % i antall kursdeltakere.
«Å forme fremtidens kirke» var tema for KAs høstkonferanse 2012 som gikk av stabelen i september med nesten
160 deltakere. På konferansen ble resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen i den Den norske kirke for første gang
presentert, og refleksjonsnotatet som Kirkerådet hadde sendt ut på høring ble drøftet. På høstkonferansen ble også
blant annet tema som makt og avmakt i kirken og kirken som bidragsyter i framtidens velferdssamfunn, belyst.
KA har i tillegg arrangert konsultasjoner og bidratt med faglig innhold på andre aktørers arrangementer. Flere av
KAs kurs og konferanser i 2012 er omtalt nærmere andre steder i årsrapporten.
Kurstittel

Antall
deltakere

Antall
kursdøgn

Bokføringslov og god bokføringsskikk

1

25

25

Budsjettarbeid

1

15

15

Endringskompetanse

1

33

132

Fagdager for kirketjenere

1

94

188

Faglig forum for arbeidsrett og arbeidsmiljø

1

15

15

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

2

56

168

Grunnkurs i kirkebyggdatabasen

7

46

46

Innføringskurs i kirkeregnskap

1

26

26

KAs Høstkonferanse 2012

1

158

354

KAs regionale arbeidsgiverkonferanse

5

184

184

Kurs i kirkebyggdatabasens energimodul

2

14

14

Kurs i regnskapsavslutning

1

54

54

Lederutvikling modul 2 - verdibasert ledelse

1

23

161

Lokale lønnsforhandlinger - forberedelse og gjennomføring

2

45

45

61

2779

2779

Opplæring og kompetansebygging for råd
OU-kurs for barnehagene: Nærvær og fravær, rammer og regler

1

27

27

Personalledelse

1

26

50

Saksbehandlingskurs

2

47

94

Seminar for eiere av middelalderkirker i stein

1

63

116

Storkommunekonferansen 2012

1

66

66

Tilgjengelighet til kirkebygg

1

42

42

Trekant eller firkantet? Fagdag om ungdom, seksualitet og samliv

1

72

72

Totalt

96

3910

4673

2011

64

1514

2679

2010

120

3173

4272

9 kurs ble avlyst. Avmeldte deltakere er ikke inkludert i antallet påmeldte. Flere av kursene er OU-kurs.

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 534 medlemmer pr. 31.1.2012,
hvorav 417 var kirkelige fellesråd eller menighetsråd
i kommuner med ett sogn, 80 menighetsråd, 11
organisasjonsmedlemmer (derav 4 selvstendige barnehager), 15 menigheter uten arbeidsgiveransvar, samt
alle elleve bispedømmerådene.
KAs øverste organ, Landsrådet, vedtok året før en
rullerende strategiplan for perioden 2012-2015 med
følgende hovedmål og strategiske mål:
Hovedmål:
- at stat/kirke-prosessen resulterer i en ny kirkeordning som styrker det lokale kirkeliv og sikrer gode
økonomiske og rettslige rammebetingelser for en
enhetlig, landsdekkende folkekirke i Norge også i
fremtiden
- at arbeidsgiveransvaret blir ivaretatt på kompetent
og profesjonell måte i Den norske kirke og blant
øvrige medlemmer
- at lokalkirkelige forvaltningsenheter blir robuste
med forsvarlig økonomi, samlet arbeidsgiveransvar,
god ledelse og kompetent kirkebygg/kirkegårdsforvaltning.
Strategiske mål:
- En demokratisk kirkeordning som understøtter
det lokale kirkeliv over hele landet, der faglig og
økonomisk robuste kirkeadministrasjoner ivaretar
soknenes samlede forvaltningsoppgaver.
- Et bærekraftig og rekrutterende avtale- og tariffsystem for kirkelige virksomheter.
- Attraktive og utviklende kirkelige arbeidsplasser

- En forbedret finansieringsmodell for Den norske
kirke.
- En aktiv kirkelig eier- og kulturminneforvaltning.
- En kompetent gravferdssektor driftet av den lokale
kirke.
- Et tydelig rolle i forhold til frivillige virksomheter
og det sivile samfunn.
Disse målene ble i 2012 fulgt opp i virksomhetsplanen.
Styret anser oppfølgingen som god, og virksomheten
har gitt positive resultater for KA.
2012 var valgår for nytt Landsråd i KA. 9. og 10. mai
2012 var nyvalgte delegater samlet i Høyres hus i
Oslo for å avholde sitt første landsråd.
KA har også i 2012 ytt juridisk rådgivning i et vidt
spekter, fra elementære oppklaringer om lov- og tariffbestemmelser, utviklingsrelaterte spørsmål knyttet til
lønns- og personalpolitikk, til tyngre personalsaker.
I 2012 gjennomført KA en større opplæringsrunde
av nyvalgte medlemmer av kirkelige fellesråd etter
kirkevalget 2011. Under overskriften «Valgt til å
styre» fikk i underkant av 2 800 rådsmedlemmer innføring i det kirkelige styringssystem. Det ble til sammen avholdt 64 kurs spredt rundt i hele landet. Det
er gledelig at antallet kursdeltagere er økt med over
300 i forhold til kursrunden i 2009/2010. 85 % av
alle fellesrådene var representert på kursrunden mot
80 % sist.
2012 har i stor grad vært preget av oppfølgingen av
Kirkerådets utredningsgruppe om framtidig kirkeordning som ble levert høsten 2011. KA ga ut et
ressurshefte for drøfting av framtidig kirkeordning
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basert bl.a. på de tre foreslåtte hovedmodellene som
ble drøftet i Kirkerådets utredning. KA har deltatt på
40-50 ulike konferanser og seminarer for å bidra til en
mest mulig åpen og levende debatt om utformingen
om en framtidig kirkeordning. KAs hovedanliggende
har i særlig grad vært at den lokale kirkes helhetlige
ansvar og myndighet skal bli styrket i en framtidig
kirkeordning. Behovet for folkelig tilrettelagt informasjon og kunnskap er stort på området og det er
betydelig etterspørsel etter KAs kompetanse og vurderinger også fra valgte medlemmer av bispedømmeråd og Kirkeråd.
Det er pr. 31.12.2012 til sammen 22 arbeidstakerorganisasjoner som er parter i Hovedtariffavtalen,
Hovedavtalen og særavtalene på kirkelig sektor. Ny
i 2012 var Tekna, som organiserer arbeidstakere
med teknologisk og naturvitenskapelig bakgrunn. I
forkant av tariffoppgjøret avholdt KA fem arbeidsgiverkonferanser for medlemmene, der ett av temaene
var det kommende lønnsoppgjøret.

Fellesrådene er tillagt ansvaret for den offentlige
gravferdsforvaltning. Gravferdsloven ble endret i 2011
for å imøtekomme ønskene fra en mer livssynsmessig
mangfoldig befolkning. Lovendringene har medført

KA avga i 2012 følgende høringsuttalelser:
• Forslag til endringer i Kirkelovens bestemmelser
om valg (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet)
• Forslag til ny forskrift til gravferdsloven
(Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet)
• NOU 2O12:12 Ventetid - et spørs-mål om tillit
(Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet)
• Skråstola for diakoner (Kirkerådet)
• Bokføringsregler for kirkelige fellesråd og
menighetsråd (Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet)
Økonomiske hovedlinjer
Regnskapet for 2012 viser at de samlede driftsinntekter har vært kr. 36.544.326. Driftskostnadene
har vært kr. 37.027.398. Netto finansinntekter var
kr. 748.579. Samlet har dette gitt KA et resultat etter
finansinntekter på kr. 265.507 i 2012.
KA har ved utgangen av 2012 en opptjent egenkapital
på kr. 7.998.013. Kr. 1.023.316 er avsatt på bundne
fond som disponeres av Norges kirkevergelag sentralt og regionalt. Den økonomiske situasjon er stabil.
Regnskapsresultatet gir grunnlag for fortsatt drift.
Medlemskontingent utgjør i 2012 kr. 14.455.277.
Kontingentens andel av de samlede inntekter er ca.
40 %, og litt over 40 % 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 fra kursavgifter.
Ubenyttede tilskuddsmidler i 2012 blir ikke ført som
driftsinntekt, men blir avsatt som gjeld pr. 31.12.2012.
Organisasjon, personal og miljø
Det har vært avhold fire styremøter i 2012 og det
ble behandlet 72 saker i løpet av året. Landsråd ble
avholdt i mai 2012.
Både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet oppfattes som godt. De fysiske arbeidsforholdene er
gjennomgått for alle tilsatte i løpet av 2012, og tilfredsstiller krav til tidsmessig arbeidsmiljø og inneklima. KA har elektronisk internkontrollsystem,

elektronisk registrering av sykefravær og godt ergonomisk utstyr.
Ved utgangen av 2012 hadde KA 28 personer ansatt med til sammen 26,13 årsverk. Av de 28 ansatte
var 12 menn og 16 kvinner. Det er ansatt kvinner og
menn i alle avdelinger.
KA ble resertifisert som Miljøfyrtårn i 2010 og oppfyller bransjekravene til produksjon, drift og arbeidsmiljø. Sertifiseringen inneholder strenge krav til avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.
KAs sekretariat følger opp de miljømessige systemer
som er i bruk i Kirkens Hus. Dette betyr bl.a. kildesortering av papp, papir og restavfall.
KA har ikke hatt arbeidsrelaterte skader eller ulykker
i 2012. Sykefraværet var på 4,0 %.

Oslo, 14. mars 2013

Helga Kjellaug Hjetland
nestleder

Dag Landmark
styremedlem

Elin Vangen
styremedlem

Gyrid
d Espeland
styremedlem

Siv Mari Forsmark
styremedlem

Ole Herman Fisknes
styremedlem

Frankk G
Grimstad
d
Adm.dir.

Eigil Morvik
Styreleder
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Resultatene fra den første samlede arbeidsmiljøundersøkelse i Den norske kirke ble framlagt på KAs høstkonferanse i september. Prosjektet har vært ledet av
KA og finansiert over Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementets budsjett. En partssammensatt arbeidsgruppe har fulgt arbeidet fra oppstart.
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har vært ansvarlig
for gjennomføringen av forskningsoppdraget. Skriftlig rapport forelå i oktober 2012 og det er senere
hentet ut bispedømmevise delrapporter samt delrapporter for kirkemusikere og undervisningsansatte.

økt innsats når det gjelder medlemsrådgivning.
Rentekompensasjonsordningen har i flere år vært et
effektivt nasjonalt virkemiddel som har utløst kommunale midler til istandsetting av kirkebygg. I budsjettproposisjonen for 2013 ble virkemiddelet fjernet.
KAs møter i de aktuelle stortingskomiteer i budsjettarbeidsperioden endret dessverre ikke på denne situasjonen.
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BALANSEREGNSKAP 2012
EIENDELER

Note

31.12.2011

360 458

503 962

Tilskudd / bundne midler

360 458

503 962

Sum driftsinntekter

1 868 202

1 868 202

2 228 660

2 375 164

95 858

75 884

Anleggsmidler

Driftsinntekter

Inventar og utstyr

1

Sum varige driftsmidler
Investering i aksjer

7

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lager av varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

1 329 202

545 704

835 495

203 328

2 164 697

749 032

Bankinnskudd, kontanter og lign.

5 228 847

5 271 910

Plasseringskonto

8 057 983

6 555 635

Sum omløpsmidler

15 547 385

12 652 461

SUM EIENDELER

17 776 045

15 024 625

Sum fordringer

2

EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2012

31.12.2011

6

Varekostnader
Lønnskostnader m.m.

4,5

REGNSKAP 2012

BUDSJETT 2012

REGNSKAP 2011

21 424 467

20 269 000

18 900 487

15 119 859

17 750 000

20 076 601

36 544 326

38 019 000

38 977 088

4 625 479

2 865 000

3 058 251

20 579 059

21 083 000

19 505 294

Avskrivninger

1

312 505

300 000

327 132

Andre driftskostnader

5

11 510 355

14 771 000

16 117 204

37 027 398

39 019 000

39 007 881

-483 072

-1 000 000

-30 793

784 105

400 000

653 433

Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter

8

Finansutgifter

-35 526

ÅRETS RESULTAT

265 507

-139 348

-600 000

483 292

Avsatt til bundne fond

3

-112 221

Avsatt til annen egenkapital

3

-153 286

600 000

-383 579

-99 713

-265 507

-600 000

-483 292

Overført fra bundne fond

Egenkapital
NKVL fond

1 023 316

419 126

Opptjent egenkapital

6 974 697

6 821 411

7 998 013

7 240 537

Sum egenkapital

3

SUM OVERFØRINGER
REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Offentlige tilskudd

6

1 669 435

1 504 920

EVU-midler

6

1 402 259

1 104 141

Leverandørgjeld

2 710 918

1 883 845

Skyldig offenlige avgifter

1 308 648

1 050 677

Annen kortsiktig gjeld

2 686 772

2 240 505

Sum kortsiktig gjeld

9 778 032

7 784 088

Sum gjeld

9 778 032

7 784 088

17 776 045

15 024 625

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Helga
He
elga Kjella
Kjellaug
aug
u Hjetland
nestleder

Dag
Da
D
ag Landmark
st emedlem
styremedlem

Elin Vangen
n
styremedlem

Gyrid Es
Espeland
speland
styremedlem
t
dl

Siv-Mari Forsmark
styremedlem

Ole
Ol H
Herman F
Fisknes
i k
styremedlem

Frank Grimstad
Adm.dir.

Eigil Morvik
Styreleder

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.
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 2012 fått 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.
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NOTER

Note 5 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styre og revisor (alle tall i 1000)

Note 1 Anleggsmidler (alle tall i 1000)
TYPE ANLEGGSMIDDEL

Datautstyr

Inventar

Totalt

4 188

968

5 156

162

7

169

Anskaffelseskost 31.12

4 350

975

5 325

Akkumulerte avskrivninger 31.12

-4 081

-884

-4 965

Bokført verdi pr. 31.12.2012

269

91

360

Årets avskrivninger

197

116

313

Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang
Avgang

PERSONER

2012

2011

Daglig leder

931

902

Styre

140

70

81

88

0

0

1 152

1 060

Revisor, revisjon
Revisor, rådgivning
Sum

Note 6 Tilskudd /bundne midler
PROSJEKT

(alle tall i hele tusen)

Mottatte
midler 2012

Mottatt før 2012
ikke benyttet

Benyttet/
inntektsført 2012

Avsatt som gjeld
31.12.2012

-

-161

-110

-51

Anleggsmidlene følger en lineær avskrivningsplan på tre år.

FOU-midler fra KR og FAD
Demokratimidler/
kompetansemillion

-1 000

-367

-1 367

-

Note 2 Fordringer og gjeld

Kateketmidler

-1 900

-121

-1 938

-83

Avsetning kirkebygg

-9 000

-206

-7 961

-1 245

-321

-

-321

-

-

-626

-359

-267

-1 000

-24

- 1 000

-24

-13 221

-1 505

-13 056

-1 670

-2 362

-1 104

-2 064

-1 402

-15 583

-2 609

-15 120

-3 072

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.

Ansvars-/ulykkesforsikring

Note 3 Egenkapital (alle tall i 1000)

Arbeidsglede/Arbeidsmiljø

NKVL-fond

Annen egenkapital

Sum

Inngående balanse

419

6 821

7 240

Tilført fra regionallagene

492

Årets resultat

112
1 023

Egenkapital 31.12.12

492

Sum tilskudd

154

266

6 975

7 998

OU-midler, inklusiv kirketjenerskolen og kvalitetsprosjektet

Fra 2012 er regnskapene for 11 regionallag i NKVL inkludert i KAs regnskap. Resultatet i 2012 er
fordelt med kr. 14 sentralt og til sammen kr. 98 på regionallagene. E.k. 31.12.12 er fordelt med
kr. 433 sentralt og kr. 590 på regionallagene.

Note 4 Lønnskostnader (alle tall i 1000)
LØNNSKOSTNADER

2011

14 950

14 894

Arbeidsgiveravgift

2 668

2 393

Pensjonskostnader

2 652

1 824

309

394

20 579

19 505

Andre lønnsrelaterte ytelser
ÅRSRAPPORT 2012
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Sum

Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av 2012 vært 28 stk. i til sammen 26 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. 502 (alle tall i hele tusen)

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 én gang, dvs. i det regnskapsåret
de blir benyttet.

Note 7 Aksjer
KA har i 2012 de samme aksjene i KNIF Trygghet Forsikring som i 2011. Det er ikke utbetalt utbytte i 2012.
Aksjene er oppført til kostpris.

Note 8 Finansinntekter

(alle tall i hele tusen)

2012

2011

Renter av bankinnskudd

157

102

Renter av ulike pengemarkedsplasseringer

528

432

Urealiserte gevinster av finansforvaltning

82

11

Realiserte gevinster av finansforvaltning

17

-139

Aksjeutbytte KTF
Sum finansinntekter

108
784

514
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Lønn

Div. tiltak

29

ÅRSRAPPORT 2012

ÅRSRAPPORT 2012

30

31

Forsiden:

De nyvalgte landsrådsdelegatene 2012, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug
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