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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 rask
tilgjengelig bistand innen arbeidsrett,
personalforvaltning og lederrekruttering.

VERDIER
Kvalitet
KA skal levere tjenester på et høyt
faglig nivå tilpasset medlemmenes interesser
og utviklingsbehov.
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.
ÅRSMELDING 2014
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Medlemsfokus
KA skal være lett tilgjengelig
for medlemmene og
ha medlemmenes interesser i sentrum.

... forblir Norges folkekirke
Det er tre år siden Stortinget endret Grunnlovens
bestemmelser om Den norske kirke, som ett ledd
i prosessen med å endre relasjonene mellom stat
og kirke. Frem til 2017 skal kirken forberede
seg på neste etappe: Å overta det fulle og hele
arbeidsgiveransvaret for kirkelige medarbeidere som
i dager ansatt i staten, en oppgave KA er sterkt involvert i. Samtidig må kirken få på plass en fornyet
organisasjonsstruktur og et internt regelverk som
skal erstatte mye av dagens kirkelov.
Det er en uttalt målsetting både fra kirke og stat, at
Den norske kirke må bli mer fristilt, og det er denne
veien vi nå går. Likevel kan det være grunn til å stanse
litt opp og spørre om en står i fare for å kaste barnet
ut med badevannet. I iveren etter å tydeliggjøre en
selvstendig og fri kirke, kan det hende vi mister noen
viktige anliggender på veien. Når grunnloven fortsatt fastslår at «Den norske kirke (…) forblir Norges
folkekirke og understøttes som sådan av staten», så
gir det et signal om kontinuitet og sammenheng,
ikke bare brudd og fornyelse.

Samtidig er det viktig å fremheve at mange av de
institusjoner, verdier og normer vi i dag holder frem
som viktige bærebjelker i vårt samfunn, har sitt
utspring i kirke og menighetsliv. Skole, sykehus og

Kirken i lokalsamfunnet
Kirken er først og fremst lokal. Det betyr ikke
at regionale og nasjonale overbygninger ikke er
viktige, men det betyr at folkekirkens møte med
folk, først og fremst skjer i menighetens møte
med enkeltmennesker i hverdag og fest. Da er
det avgjørende at kirken også i fremtiden har tilstrekkelig med ressurser til å kunne være tilstede i
lokalsamfunn over hele landet. Skal kirken forbli en
folkekirke, må den ha bærekraftige finansieringsordninger som sikrer kirkelig tilstedeværelse der
folk bor. Dette er en konkret utfordring til våre
politikere.
Kirkebygget er en synliggjøring av kirkelig tilstedeværelse i et lokalsamfunn. Svært mange av våre
kirkebygg er også arkitektoniske perler der de ligger
spredt omkring i daler og på nes. Kirkene er en viktig
del av vår felles kulturarv, og de må vi som samfunn
ta vare på. I 2014 unngikk vi heldigvis store kirkebranner, men fortsatt gjenstår svært mye arbeid med
å sikre våre kirkebygg både mot brann og ta igjen
etterslepet på vedlikehold. Dette er også en del av det
å forbli en folkekirke.
Mennesket i sentrum
Kirkens viktigste ressurs er alle kvinner og menn,
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Den kulturelle og verdimessige arv
Historisk har det vært sterke bånd mellom stat
og kirke i vårt land, særlig etter reformasjonen
hvor Kongen ble kirkens overhode. Prestene ble i
lang tid opplevd mer som kongens embetsmenn
enn folkets prester, og kirken var en del av den
offentlige forvaltning og maktapparat. Slik er det
ikke i dag, og godt er det. Samfunnet har blitt
mer mangfoldig, flerreligiøst og flerkulturelt og
båndene mellom staten og Den norske kirke er
betydelig løsere enn de var.

helseinstitusjoner, ja til og med lokaldemokratiet
har sitt opphav i en kirkelig kontekst. Kirkens
diakoni har vært til inspirasjon og forbilde for utviklingen av dagens velferdssamfunn. Konfirmasjonsundervisningen dannet grunnlaget for allmennskolen som skulle sikre utdanning til alle. Kirke og
samfunn har hatt en gjensidig positiv påvirkning
på hverandre. Denne arven og disse verdiene er det
viktig å videreføre. Skal Den norske kirke forbli
Norges folkekirke, må vi arbeide for å videreføre de
kirkelige verdier inn i samfunnet for øvrig.
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unge og eldre, frivillige og ansatte som daglig gjør
tjeneste rundt omkring i sine menigheter. For
KA er det avgjørende at alle disse opplever å være
viktige og nødvendige medarbeidere i kirken. De folkevalgte skal ha gode rammebetingelser for den oppgaven de skal gjøre. Det betyr bl.a. at beslutninger og
vedtak skal gjøres på lavest mulig nivå. Det nivå som
har ansvar for en virksomhet også skal kunne gjøre
de vedtak som avgjør hvordan oppgaver skal løses,
f.eks. tilsetting og arbeidsgiveransvar. Hvordan dette
skal løses helt konkret, er noe vi sammen må drøfte i
tiden som kommer.

Ansatte i Den norske kirke skal oppleve at kirken er
en god arbeidsgiver som verdsetter den enkelte og
tilbyr veiledning og kompetanseutvikling samtidig
som det stilles krav om kompetanse, profesjonalitet
og effektivitet. Et godt arbeidsmiljø må arbeidsgivere
og arbeidstakere videreutvikle i tett samarbeid med
hverandre, ikke minst i en tid med store endringer
og ny organisering. Også dette er viktig for at kirken
skal forbli Norges folkekirke.
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Eigil Morvik
Styreleder KA

Åpen og levende folkekirke
For de kirkepolitisk interesserte vil 2014 bli stående
som året da vi ble minnet om kirkens rolle i nasjonsbyggingen etter 1814 og Regjeringens høringsnotat
om et «tydeligere skille mellom stat og kirke».

Vi tror velfungerende fellesråd er en styrke og ikke et
problem for menighetsrådene. Veien videre ligger i å
styrke menighetsrådene og sikre at begge lokalkirkens
organer fungerer godt.

For KA vil 2014 først og fremst bli husket som året
da Kirkemøtet uttrykte ønske om at KA skulle bli
arbeidsgiverorganisasjon for alle rådsorganer i Den
norske kirke – også de sentrale.

Levende lokalmenigheter er målet. Da trenger man
også sterke og profesjonelle lokale kirkelige forvaltninger med ansvar og myndighet.

Også fra andre kirkelige virksomheter merket vi
interesse for KA i 2014. Flere organisasjoner vurderer
hva som er riktig arbeidsgiverorganisasjon for deres
virksomhet.
At KA fikk denne tilliten fra Kirkemøtet i
konkurranse med større arbeidsgiverorganisasjoner,
ble opplevd som en viktig seier i arbeidet med å utvikle
Den norske kirke som en helhet - også i relasjon til
arbeidsgiverpolitikk og tariffspørsmål.
Både før og etter Kirkemøtets beslutning har det pågått en diskusjon om KA er i stand til å omstille seg til
den nye tid.

Det vil KA fortsatt arbeide for. Det innebærer også
arbeid med rammebetingelser og lovverk.
Den nye situasjon fra 2017 innebærer en stor mulighet for en mer samlet og enhetlig tenkning om arbeidsgiverpolitikk i Den norske kirke. Det gleder vi oss til.
En samlet kirke må sette seg «hårete» mål for å bli en
attraktiv arbeidsplass i fremtiden.
I dette arbeidet skal vi bidra til å gjøre både lokale og
sentrale arbeidsgivere gode. Det er en felles interesse.
Det kan bidra til at vi får en levende og åpen folkekirke
også etter 2017!

I dette ligger en erkjennelse av at KA er bærer av
viktige lokalkirkelige verdier og har vært talerør for
fellesrådenes sak.

KA tar gjerne noe av æren for å ha bygd opp fellesrådene innen arbeidsgiverpolitikk, økonomistyring,
eiendomsforvaltning og forholdet til kommunen.
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Rapporten «Samstyring i ubalanse» fra forskningsstiftelsen IRIS, konkluderte med at fellesrådene
gjorde jobben godt, mens menighetsrådene har større
utfordringer med å fylle sin tiltenkte rolle. Rapporten
kunne leses som at fellesrådene hadde blitt for sterke
i lokalkirken.

Frank Grimstad
Adm.dir.
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KA har en fireårig strategiplan som årlig blir vedtatt av
Landsrådet. Med utgangspunkt i strategiplanens 8 mål vil vi her
presentere hva KA har gjort i 2014:
STRATEGIMÅL

1

En helhetlig, demokratisk og lokalt forankret
kirkeordning med robuste administrasjoner som
ivaretar soknenes samlede forvaltningsoppgaver.

• Et tydligere skille mellom staten og Den norske
kirke
• Kirkelige konsekvenser av kommunereformen
Endringene i grunnloven i 2012 om Den norske
kirke etablerer nye relasjoner mellom stat og kirke
og har igangsatt endringer i kirkeordningen for Den
norske kirke. Kirkemøtet i 2013 var opptatt av de
religionspolitiske utfordringene som de nye grunnlovsbestemmelsene reiser, og vedtok at Den norske kirke
bør bli et selvstendig rettssubjekt som er tydeligere
skilt fra staten. Samtidig gikk de inn for en midlertidig
ordning der prester overføres til dette nye rettssubjektet. Oppfølgingen av dette vedtaket har på ulike
måter preget KAs arbeid i 2014.
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Den nye regjeringen i 2013 understreket i sin
regjeringsplattform ønske om et større skille mellom
staten og Den norske kirke. Kulturminister Thorhild
Widvey uttrykte tidlig at Regjeringen ville støtte
Kirkemøtets ønsker om etableringen av Den norske
kirke som eget rettssubjekt. Høringsnotatet «Staten
og Den norske kirke – et tydelig skille» ble lagt frem
i september 2014. Her ble det foreslått en rettslig
selvstendiggjøring av den statlige delen av Den
norske kirke fra og med 2017. KA støttet hovedforslaget i høringsnotatet om å komme i møte Kirkemøtets
vedtak i 2013. Det ble imidlertid pekt på at summen av
departementets forslag kunne bidra til å svekke soknets
selvstendige stilling. KA etterlyste en tydeligere statlig

økonomisk forpliktelse overfor Den norske kirke som
folkekirke, og det ble uttrykt bekymring for forslag som
ytterligere bekrefter en organisatorisk todeling av Den
norske kirke. På flere arenaer bidro KA til debatt og
lokalkirkelig involvering i de spørsmålene som ble reist
i høringen.
Et av regjeringens satsinger har vært en stor reform
av dagens kommunestruktur. Den norske kirkes
organisering og finansiering er nært knyttet til
kommunestrukturen, og en omfattende kommunereform med mange kommunesammenslåinger vil
innebære stor omstilling i Den norske kirke. På KAs
regionale strategikonferanser vinteren og våren 2014
ble menighetsråd og kirkelig fellesråd oppfordret til
å forberede seg på en kommunereform, og det ble
motivert for kirkelig involvering på de ulike fora
der kommunestruktur blir drøftet. KA pekte på at
kirkelige konsekvenser av endringer i kommunestrukturen bør inkluderes i utredninger mv. Kirkelig
involvering i kommunereformen er også blitt løftet
frem på andre konferanser/seminarer og gjennom
KA kommunikasjonsarbeid på hjemmesider, KAs
facebookside mv. En omfattende kommunereform
vil bidra til færre og større kirkelige fellesråd, og dette
kan bidra til nye premisser i vurderingen av fremtidig
arbeidsgiverforhold og organisering av Den norske
kirke. KA har derfor bidratt til å se sammenhengen
mellom arbeidet med kommunereformen og KAs
arbeid for en helhetlig, demokratisk og lokalt forankret
kirkeordning.

STRATEGIMÅL

2 3
OG

Et bærekraftig og rekrutterende
tariff- og avtaleverk som underbygger Den norske kirkes landsdekkende ansvar og oppgaver samt
organisasjonsmedlemmenes formål
og rammebetingelser.

•

Hovedoppgjør i havn uten streik

•

Nye særavtaler på plass

•

Intensjonsavtale med Kirkerådet om fremtidig
medlemskap

Pr. 31. desember 2014 er det til sammen 22 arbeidstakerorganisasjoner som er parter i Hovedtariffavtalen (HTA), Hovedavtalen (HA) og
særavtalene på kirkelig sektor. Det er et godt samarbeidsklima mellom KA og organisasjonene
sentralt, både under forhandlinger, partssammensatte
utvalg, fellesarrangementer, tvistesaker og ved ulike
utfordringer og spørsmål som dukker opp igjennom
året. KA mener at gode relasjoner til de øvrige
sentrale parter i avtaleverket er viktig, og som også kan
gi ringvirkninger til det lokale samarbeidet mellom
arbeidsgiver og organisasjonene, samt de tillitsvalgte/
arbeidstakerne.

Hovedoppgjøret 2014 innebar en totalramme på 3,42 %
i årslønnsvekst. Det ble gitt et generelt tillegg til alle
arbeidstakere som omfattes av sentral lønnsfast-

Det er gjennomført endringer i vedtektene til
pensjonsordningen slik at alle arbeidstakere heretter
skal meldes inn i pensjonsordningen uavhengig av
stillingsstørrelse. Endringer er i overensstemmelse
med dom avsagt av Arbeidsretten i 2013 mellom KS
og arbeidstakerorganisasjonene.
Fra 01.11.2014 ble det avtalt innført en ordning
med at alderspensjonister kan engasjeres på egne
pensjonistvilkår til en timelønn på 180 kr. Dette
innebærer at pensjonen beholdes uendret.
I KAs tariffområde er det seks sentrale særavtaler
som har toårig varighet. Alle disse ble reforhandlet
rett før årsskiftet 2014/2015, med gyldighet ut 2016.
Det ble gjort mindre endringer i enkelte satser mv.
Det var enighet om etablering av 2 partssammensatte
grupper til å jobbe videre med regulering av kjøp/eie
av arbeidstøy/liturgisk drakt samt reiseregulativets

ÅRSMELDING 2014

Et partssammensatt utvalg knyttet til rekrutteringsutfordringer på kirkelig sektor, ble avsluttet våren 2014
som forarbeid til hovedoppgjøret. Utvalget fremla
en omfattende rapport som er oversendt partene til
vurdering for videre oppfølging. Forrige periodes utvalg knyttet til lønnssystemet ble videreført med noen
justeringer.

settelse på 2,15 %, minimum 8 500 kroner fra 1. mai
2014. Den samme justeringen ble gjort i minstelønnen i de ulike lønnsgruppene. Garantilønnen for
ansatte med 20 års ansiennitet ble justert ytterligere,
etter endringer i grunnbeløpet. Minstelønn for unge
arbeidstakere er justert som prosent av minstelønn i
lønnsgruppe 1. I tillegg ble lørdag- og søndagstillegget
økt til kr 50. Tillegget på minstelønn for Domkantor
ble dessuten økt til kr 15 000. Det ble avsatt 1 % av
utbetalt grunnlønn til lokal pott med virkning fra 1.
september 2014.
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Fra vesntre: Frank Grimstad KA, Gunnar Mindestrømmen PF, Geir Møller Delta, Mette Henriksen Aas Fagforbundet og Anders Hovind MFO under KAs
landsrådsmøte i 2014,

bestemmelser vedrørende bruk av bil.
Kostnadene til lønn og pensjon er betydelige for
mange av KAs medlemmer. Det er varierende i hvilken
grad bevilgningen fra kommune og stat/bispedømme
dekker opp rammene ved lønnsoppgjørene, og
særlig da økte reguleringspremier på pensjoner. Det
ble gjennomført en høring blant KAs medlemmer
vinteren 2014 om synet på gjeldende tariffbestemmelser om pensjon.
ÅRSMELDING 2014
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En svært stor andel av medlemmene, ga uttrykk for
ønske om videreføring av dagens tariffbestemmelser (ytelsesbasert pensjon). Søndagsskoleforbundet meldte seg derimot ut av KA i 2014
med bl.a pensjonsbestemmelsene i tariffavtalen som
begrunnelse. Enkelte av de større fellesrådene har
også meldt om økende utfordringer på dette punkt,
særlig knyttet til drift av barnehager mv. Alternative

driftsformer for barnehager er også under etablering
(aksjeselskap) for å komme fri fra pensjonsordningen
på KAs område. KA mottar også jevnlig henvendelser fra medlemmer som vurderer nedbemanning på
grunn av kutt i overføring fra kommunene kombinert
med økte kostnader.
Samlet sett er dette forhold som vil kreve økt
oppmerksomhet for KA, både som tariffpart og
interesseorganisasjon i tida fremover. Sammenholdt
med utviklingen av relasjonene mellom stat og kirke,
vil det være behov for å igangsette et tariffpolitisk
utviklingsarbeid i 2015.
Når det gjelder organisasjonsmedlemmene, har det
i 2014 vært utført en gjennomgang av tariffavtalene
og de viktigste områder for videre tilpassing er
identifisert. De aktuelle organisasjoner vil bli
kontaktet våren 2015 for videre avklaringer. Det har

i 2014 også vært ført innledende samtale med Den
katolske kirke i Norge om en mulig tilknytning til
KA. Samtalene vil bli videreført i 2015.
Det er inngått en intensjonsavtale med Kirkerådet
om fremtidig medlemskap. Etter en lengre prosess,
der Kirkerådet også har vært i samtaler med Virke
og Spekter, ble spørsmålet om fremtidig valg av
arbeidsgiverorganisasjon fremlagt for Kirkemøtet
2014. Et overveiende stort flertall i Kirkemøtet
anbefalte Kirkerådet å gå videre i forhandlinger
med KA. Slike forhandlinger ble opptatt sommeren

2014 og i september forelå det enighet om en
samarbeidsavtale som også inneholder intensjon fra
Kirkerådet om fremtidig medlemskap i KA. I tiden
frem til innmelding er mulig, skal KA bistå Kirkerådet i arbeidet med å forberede den virksomhetsoverdragelse som er under planlegging fra stat til kirke.
Det vurderes som svært gledelig at samarbeidsavtalen
lot seg fremforhandle. KA vil med dette utvikle seg
videre i retning av å bli en samlende arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Dette har
lenge vært en viktig målsetting.
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STRATEGIMÅL

4

Utviklende og omstillingsdyktige kirkelige
virksomheter med kompetente medarbeidere,
godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

•

Mye kompetanse i fellesrådene

•

Økt kompetansefokus - nye fagutvalg etablert

•

Omstilling øker press mot ledere

•

Ny diskrimineringslovgivning

Folkevalgtopplæring
Våren 2014 ble det gjennomført Strategikonferanser
14 steder i landet med 364 deltakere. Omlag 44 % var
rådsmedlemmer*. Et viktig element på konferansene
var drøftingen av profil og innretning av vårens
tariffoppgjør.

KAs ettårige lederutviklingsprogram 2013-14 er
avsluttet våren 2014 med tilsammen 17 deltakere.
De fleste avla eksamen på Diakonhjemmet i mai
2014. Lederutviklingsprogrammet er i henhold til
egen samarbeidsavtale godkjent som del av Master
i verdibasert ledelse ved Diakonhjemmets høgskole
(20 studiepoeng). Et eget lederutviklingsprogram
for undervisningspersonell har også vært gjennomført med faglige bidrag fra KAs stab. KA har videre
gjennomført 3-dagers kurs i endringsledelse for alle
proster og kirkeverger i Nidaros, Agder og Telemark
og Stavanger bispedømmer. Kirkerådet har vært medarrangør. Det har vært stor interesse for å få kursene
arrangert i det enkelte bispedømme. Deltakerne
har gjennomgående også vært svært tilfreds. Oppslutningen om kursene har imidlertid vært variabel,
særlig fra kirkevergenes side.
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Lederne i de 25 største fellesrådene i landet ble
invitert til KAs storkommunekonferanse på Gardermoen i begynnelsen av juni. Av særlig interesse for deltakerne var presentasjonen av den ferske forskningsrapporten fra IRIS som belyser demokratiutviklingen
i den lokale kirke etter 1997. En viktig konklusjon i
rapporten er at de kirkelige fellesråd i all hovedsak
ser ut til å fylle sin styringsrolle både innen økonomi
og personal på en kompetent og god måte. IRISforskernes påstand om at det dermed har oppstått
ubalanse i forholdet mellom fellesråd og menighetsråd, og at dette skjer i strid med kirkelovens intensjoner, ble imidlertid kritisert som faglig uholdbar.
Det ble fremlagt dokumentasjon på hva som lå til
grunn for lovfestingen av kirkelige fellesråd i 1997.

KA inviterer alle nytilsatte daglige ledere til årlige
6-dagers grunnkurs. Kurset er delt i 2 moduler og
går vår og høst. Kurset var fulltegnet i 2014. Det er
også på oppdrag fra et prosti gjennomført kurs i saksbehandling.

Lederrekruttering og lederopplæring
Daglig leder/kirkevergestillingene er en nøkkelrolle
for KAs medlemsorganisasjoner. Årlig er et titalls
av KAs medlemmer i en situasjon der de skal nyrekruttere til disse stillingene. KA gir tilbud om
bistand i slike situasjoner. Oppdragene omfatter
bistand ved stillingsutlysninger, intervjuer og sluttvurdering før ansettelse. Gjennomgående ser det ut til
være et begrenset antall søkere til disse stillingene.

Arbeidsmiljø, stabsutvikling og HMS/beredskapsarbeid
KA har i 2014 ferdigstilt arbeidet med å utvikle
et opplegg/spørreskjema til bruk for lokale
arbeidsmiljøundersøkelser i den enkelte virksomhet.
Spørsmålene som inngår i undersøkelsen er dels et
utvalg spørsmål fra AFI rapporten (2012), dels fra et
standardisert skjema utviklet til bruk for arbeidslivet
generelt (QPS Nordic). Det er også utarbeidet en
veiledning for ledere/virksomheter til bruk for forberedelse av gjennomføring. Opplegget er gjort kjent
også for bispedømmerådene med sikte på at begge
arbeidsgiverlinjer kan samarbeide om kartleggingen
av arbeidsmiljøet lokalt.
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*

KA har i 2014 også fortsatt arbeidet med å fokusere

56 % kirkeverger og andre ansatte i fellesråd, 44 % rådsmedlemmer (hvorav 9,5
% er sokneprest, domprost og prost).

på ulike typer forebyggingstiltak. I samarbeid med
kirkevergelaget og bispedømmerådet i Nidaros,
har KA bidratt til et stabsutviklingsopplegg som
involverer alle kirkestaber i hele bispedømmet (ca. 400
deltakere). Hver menighet har et oppfølgingsprogram
som skal gjennomføres med 5 lokale samlinger før
evalueringssamlinger som skal avholdes våren 2015.
Stabsdagene bidrar til engasjement og forbedret samhandling i de ulike stabene. Mer enn 100 andre har
deltatt på lignende KA-opplegg i 15 ulike menigheter
rundt om i landet.
Det har også vært arbeidet spesielt med å forebygge
mobbing, trakassering mv i kirkelige arbeidsmiljø. Et
omfattende rundskriv ble utarbeidet våren 2014 der
de nyeste endringene i diskrimineringslovgivningen
blir gjennomgått. Rundskrivet peker særlig på den
utvidede aktivitetsplikt som påhviler arbeidsgiver
bl.a. når det gjelder beskyttelse mot trakassering. Et
ressurshefte som tematiserer mobbing på arbeidsplassen er også under utvikling i regi av en partssammensatt arbeidsgruppe og finansiert av OUmidler.

Kartleggingen viser videre at 75 % av fellesrådene og
alle bispedømmeråd har innført krav om politiattest
(barneomsorgsattest) ved ansettelser. Dette er en økning
på 15 % fra forrige kartlegging. Det gjenstår noe mer
når det gjelder rutiner for politiattest for frivillige

I 2013 ble det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som hadde som mandat å kartlegge den lokalkirkelige kriseberedskap. Arbeidsgruppen fremla
sin rapport i februar 2014. Rapporten inneholdt
anbefalinger om hvordan beredskapsarbeidet bør
følges opp. Et av de foreslåtte tiltakene er å etablere
en kompetansegruppe innen KA-området som skal
arbeide videre med å utvikle en helhetlig lokalkirkelig
beredskap. Rapporten ble fremlagt for KAs styre og
drøftet med Norges kirkevergelag. I tråd med arbeidsgruppens forslag, er det høsten 2014 nedsatt en slik
kompetansegruppe hvor både kirkevergene, Kirkerådet og KA er representert. Gruppen starter opp sitt
arbeid i 2015.
Rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett,
personal og rekruttering
En sentral del av KAs direkte kontakt med
medlemmene består av rådgivning og veiledning
innenfor områdene arbeidsrett, personal og tariff. Det
legges vekt på at rådgivningen skal være lett tilgjengelig
på telefon, e-post eller ved personlig møte. KA har en
faglig sammensatt stab som jobber på feltet, med både
betydelig arbeidsrettslig erfaring og kjennskap til
arbeidshverdagen i menigheter og kirkelige sekretariat.
Det er mange som henvender seg om denne typen
spørsmål, fra løpende besvarelse av enkeltspørsmål
til tunge saker med konflikt eller oppsigelse. I en del
saker viser det seg nødvendig for rådgiverne å reise
ut til medlemmet og delta i aktiv oppfølging. En del
saker angår rydding i rollene både mellom rådsmedlemmer og ansatte, og mellom kirkeverge/daglig
leder og ansatte, eventuelt også presten og de øvrige i
staben. Det ser ut til å eksistere store behov for avklaring av roller i den kirkelige organisering. Ulike typer
endringsprosesser øker dette behovet. Det gjenspeiles

ÅRSMELDING 2014

KA har våren 2014 kartlagt omfanget av nyregistrerte overgreps- og krenkelsessaker i Den
norske kirke for årene 2012 og 2013. Kartlegging
bidrar til skjerpet beredskap og mer åpenhet om
forekomst av denne type saker i Den norske kirke,
noe KA ønsker å bidra aktivt til. De til sammen 15
innrapporterte sakene er av svært ulik alvorlighetsgrad
og karakter, og omfatter også forhold som har funnet
sted før 2012. Neste kartlegging vil bli gjennomført i
2016.

medarbeidere i Den norske kirke og utarbeidelse av
beredskapsplaner for håndtering av overgrepssaker.
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også i behovet for rådgivning at mange fellesråd har en
presset økonomi som medfører etterspørsel av bistand
i forbindelse med nedbemanning.
Det ble i 2014 gjennomført et kurs i personalledelse
med spesiell vekt på rekruttering og gjennomføring
av medarbeidersamtaler, og dette er viktige tema for
ledere lokalt i kirkelig virksomhet.
Den store oppbemanningen av undervisningsstillinger gjennom trosopplæringsreformen, har gjort
rekruttering til disse stillingene til en særlig lokal utfordring. KA har i 2014 forsøkt å bidra aktivt til å
lette den lokale rekrutteringen ved bl.a. profilering
av kirken som arbeidsplass i skoleboken Muligheter
som brukes i ungdoms- og videregående skoler i faget
utdanningsvalg, annonser i Utdanningsforbundets
medlemsblad Utdanning, og videreføring av refusjonsordningen for fellesrådenes utgifter til rekruttering av
undervisningsansatte. KA har også gitt økonomisk
støtte til produksjon av 3 ulike filmer om kirkelige
yrker i serien «Mitt yrke» som skal sendes på NRK2.
Filmene vil også være tilgjengelige for annen bruk.
KAs medlemmer kan få bistand fra advokat/advokatfullmektig i eventuelle rettslige tvistesaker. I de tilfeller det ikke er kapasitet i KA, kan medlemmene få
hjelp av advokatfirmaet Hjort. Både KAs og Hjorts
advokater hadde oppdrag i 2014 som enten gikk til
hovedforhandling eller ble løst ved rettsmekling eller
annet forlik etter stevning.
ÅRSMELDING 2014
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Det er i 2014 også lagt ned betydelig arbeid i forprosjektering og utviklingsarbeid knyttet til planene
om etablering av et felles intranett for Den norske
kirke. Arbeidsstøtte innen personal, HMS og lønn
mv. har vært et viktig mål. KAs rolle som bidragsyter og leverandør av fagstoff er fortsatt uavklart ved
årsskiftet.

Etterutdanning, arbeidsveiledning og OU-arbeid
KA har som målsetting å initiere utvikling av
relevante etter- og videreutdanningstilbud for
sektoren. Ideer og tiltak utvikles i lys av aktuelle utfordringer etter innspill fra medlemmene, kirkelig
personell og drøftinger med Norges kirkevergelag.
OU-styret representerer den viktigste arena for forankring av konkrete tiltak. OU-styret har i 2014 hatt
4 møter. Sekretariatsfunksjonen for styret er ivaretatt
av KAs arbeidsgiveravdeling. OU-styret disponerer
midler som trekkes gjennom et tariffavtalt kronetrekk
til kompetanseutviklingsformål. OU-styret har i 2014
hatt en samlet pott på ca 3, 76 mill til disposisjon. Det
vises til egen rapport for OU-styrets arbeid på
www.ouinfo.no. Hovedtyngden av OU-midlene er i
2014 fordelt til stipendordninger, drift av Kirketjenerskolen/nyutvikling av gravplasskolen og til Fagutvalg
for kirkemusikk.
Stipendordningene er hovedsakelig reisestipend
(individuelle og stabsturer) samt et enkeltstipend for
deltakelse i det økumeniske Ledsagerprogrammet i
Palestina. Det er i tillegg et eget barnehagestipend for
barnehager som arbeider med reduksjon i sykefravær.
Kirketjenerskolen er videreført som et samarbeid med
NKI med til sammen drøyt 30 aktive studenter på del
I og II. Driftsstyret for skolen har i tillegg arrangert en
2-dagers fagdag for 100 kirketjenere. Utvalget som ble
nedsatt i 2013 for å utvikle et lignende bransjeopplæringstilbud for kirkegårdsarbeidere, har i stor grad
fullført sitt arbeid i 2014. Gravferdsskolen blir lansert
i 2015. Utvalget har også utarbeidet ressursheftet «En
verdig gravferd for alle».
Fagutvalg for kirkemusikk har i 2014 hatt et aktivt år
knyttet til lanseringen av ny salmebok i 2013.
Gjennom å arrangere verksted, dele ut stipender

og støtte opp under eksisterende samlinger for
kirkemusikere, bidrar utvalget til å forbedre fagutviklingsmulighetene for norske kirkemusikere. OUstyret har i 2014 vedtatt å etablere et lignende fagutvalg for diakoni.
Den nasjonale forvaltningsordningen for kompetanseutviklingsmidler for kateketer og undervisningsansatte er videreført i 2014. Kirkerådet har overtatt tilskuddsforvaltningen og har foreløpig valgt å videreføre
ordningen slik den har fungert de siste årene. Det er
gitt melding om at det kan bli gjort endringer i måten
denne type tilskudd innrettes og forvaltes, men det er
ikke kommet signaler om endringer for 2015.
Ordningen omfatter individuelle stipend, samt tilskudd til regionale og nasjonale aktører som gjennomfører relevante kompetansetiltak. Den nye lederut-

danning for kateketer og menighetspedagoger som ble
igangsatt på KAs initiativ i 2013, viste seg å tiltrekke
seg et stort antall deltakere. Om lag 30 personer har
deltatt i utdanningen som har gått over 3 semester
og ble avsluttet i desember 2014. Evalueringen av utdanningen har vært svært god. Utdanningen har vært
gjennomført av MF og Diakonhjemmet i samarbeid.
KAs fagstab har medvirket som forelesere.
KA har i 2014 også videreutviklet Stadig bedre – en
metodikk for kvalitetsutvikling og evaluering, er videreutviklet og tilrettelagt som nettversjon i 2014. Opplegget vil bli relansert rett over nyttår i 2015.
Bispemøtet og KA har i 2014 ferdigstilt arbeidet med
å revidere mandat og retningslinjer for arbeidsveiledning i Den norske kirke. Arbeidet har skjedd i nær
kontakt med eksisterende fagmiljø/fagråd på feltet.
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Profesjonell og langsiktig forvaltning av kirkebyggene

•

Tilstandsrapporten for norske kirkebygg fikk
godt gjennomslag

•

Nye styringssystemer vil senke kostnader og gi
bedre vern av kirkene

•

Løft for økt profesjonalisering av bygningsansvarlige

Kirkebyggene er felles eie og felles ansvar
Medieoppmerksomheten rundt tilstandsrapporten
for norske kirker «Felles eie – felles ansvar», bekrefter
at kirkebyggenes fremdeles oppleves som felleseie
over hele landet. Rapportens hovedbudskap er at tilstanden på byggene, sett under ett, ikke har endret seg
merkbart de siste fire årene. Dette er bekymringsfullt,
selv om et dypere dykk ned i tallmaterialet viser at
mange fellesråd og kommuner arbeider hardt og målrettet for å ta vare på bygg og kulturskatter.
Bedre og langsiktige rammebetingelser, jevnt arbeid
med kompetanseheving og overordnede løsninger er
derfor flaggsaker for Avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning.

ÅRSMELDING 2014
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«Felles eie – felles ansvar»
En omfattende analyse av kirkekontrollens data ble
gjennomført i 2014. Rapporten som ble lansert ved
en bevisst mediestrategi rundt KAs høstkonferanse,
fikk oppslag i Dagsrevyen og en rekke riksaviser. Den
viser at kirkevedlikehold ikke har noen «quick fix»,
men krever en kontinuerlig og jevn innsats. For eksempel at veggene på over en fjerdedel av de norske
kirker er i utilfredsstillende stand, er urovekkende,
siden disse er de mest sårbare deler av alle typer bygg.
Kirkekontrollen ga mye ny kunnskap også om mange
andre sider ved byggene. Denne blir førende for
arbeidet fremover.
Kontinuitet og forutsigbarhet i de offentlige støtteordninger er vesentlig for økonomisk og tidsmessig

«tunge» prosjekter. Bruken av rentekompensasjonsordningen som var tatt ut av statsbudsjettet, krever
forutsigbarhet. Med målrettet innsats, ikke minst fra
KA, ble den tatt inn igjen.
Ny teknologi i kirkene redder kirkekunsten, sparer
miljøet og gir bedre økonomi
Innføring av datastyrte styringssystemer som kan
monteres i alle norske kirker, vil kunne gi kirkene
«kinderegget» som senker strømregningene, sparer
miljøet og gir langt bedre og mer forutsigbare forhold
for den ofte skjøre kirkekunsten. I 2014 ble det
arbeidet mye med å vurdere konsekvensene av slike
systemer og valg av leverandører for å kunne inngå
avtaler. Til styringssystemene kan det også kobles
en rekke andre funksjoner som vil gjøre driften av
byggene langt enklere og mer oversiktlig. Ved utgangen av året gjensto bare de siste bitene av et stort
forarbeid for å få prosjektet på plass.
Nøkkelen til dette prosjektets suksess er en omfattende rundreise til kirkeverger i hele landet for å
kartlegge behovene, forstå deres hverdag og få «solgt
inn» ideene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med
Kirkepartner.
Brannsikring av kirkebygg har fortsatt høy prioritet
Brannsikring handler mye om kompetanse på forebyggende tiltak og aktsomhet hos den lokale kirken,
men også om kompetanse om kirkene og kulturminnene hos de lokale og nasjonale brannmyndighetene. KA arbeider i begge retninger. Det jobbes både
med utvikling av teknisk utstyr for å hindre brann og
med å bedre samarbeidet mellom ulike instanser.
Sammen med Økokrim utviklet KA bl.a. en veileder
som fokuserer på byggene og inventarenes kulturminneverdier, hvordan de skal registreres og sikres, og
hvordan gå frem ved anmeldelse av tyveri. Veilederens
adressater er lokalkirken og politidistriktene.

Det ble også gjort et løft for å synliggjøre behovet for,
og motivere til automatiske slokkeanlegg i kirkene.
Kirkekontrollen viser at det er en god, men ikke
god nok, dekning av innvendige varslingsanlegg.
Anskaffelse av automatiske slukkeanlegg sitter mye
lengre inne. Statsbudsjettet for 2014 viste derimot
ingen tegn til den lovede sikringen av kirkebygg, som
er omtalt i regjeringens plattform. Gjennom budsjettforhandlingene ble det likevel lagt inn 2 millioner
kroner til formålet.
Kvaliteten på kirkebyggforvaltningen er ujevn
Mange fellesråd gjør en meget god jobb, mens andre
opplever kirkebyggforvaltning som utfordrende. I
noen grad henger dette sammen med de økonomiske
rammebetingelsene, men ofte henger det vel så mye
sammen med ujevn kompetanse og behov for bedre
organisering.
KA har derfor brukt mye tid ute blant medlemmene
for å forstå deres problemstillinger, for å gi råd i
konkrete, utfordrende kirkebyggsaker og for å kunne
tilby relevant kompetanseheving i form av kurs. En del
kirkebygg mangler vedlikeholdsplaner og jevnt ettersyn.

I dialog med Multiconsult utarbeides det kalkyler for
etterslepet, på grunnlag av de tallene som er fremkommet i kirkekontrollen og et sett av dybdeanalyser
KA har utført i enkelte kirker. Dataene fra kirkekontrollen vil danne grunnlaget for et eget kapittel
om kirkebygg i neste utgave av «State of the Nation»,
som er en samlerapport med kalkyler for bygninger
innen alle samfunnsområder. Dette setter kirkebyggene inn i det nasjonale bildet på en mer direkte
måte enn tidligere, noe som er en stor fordel når tilstand og vedlikehold vurderes av myndighetene.
Et fokus på kirkelige skatter
Liturgisk inventar og utstyr formidler kirke-, tros- og
kunsthistorie. I Norge lever disse i en form for vernemessig «ingenmannsland». Det kirkelige regelverket
har vært mangelfullt og de antikvariske myndigheter
har vist heller lunken interesse for denne kulturen.
KA har lenge hatt fokus på problemet og gitt innspill
til det viktige arbeidet med nytt kirkelig regelverk for
inventar og utstyr som Kirkerådet fremmer på Kirkemøtet våren 2015.

Kirkebyggdatabasen
Kirkebyggdatabasen, kunnskapsbasen som binder
sammen alle de 1625 kirkebyggene og forvalterne på
alle nivåer, krever jevnt vedlikehold og regelmessige
oppgraderinger. Med basen som utgangspunkt
arbeides det med utvikling av bedre analyse og oppfølgingsverktøy.

Kirkeklokker fra middelalderen
KA og Riksantikvaren støtter sammen registreringsprosjektet for Norges middelalderklokker, som
administreres av Fortidsminneforeningen. Alle kirkeklokker i kirkelig sammenheng blir her registrert
for første gang med nøyaktig dokumentasjon
av materialer, størrelse, inskripsjoner og lyd.
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Det har vært arbeidet mye med bevisstgjøring
rundt kirkevergenes rolle som byggherrer ved større
rehabiliterings- og restaureringssaker. Profesjonell og
god planlegging vil gi større forutsigbarhet og langt
bedre troverdighet og gjennomslag i de kommunale
budsjettforhandlinger.

Det er dessverre ikke selvsagt at inventar og kirkekunst
fra den lutherske tid vernes og tas vare på på en
relevant måte i den norske lutherske kirke. At Kulturminneloven ikke omfatter løst inventar, med mindre
dette er fra før reformasjonen, er også en stor
utfordring. KA spiller en aktiv rolle i å knytte
konservator og håndverksmessig kompetanse
sammen med kirkeforvalterne, og kurser også
kirketjenere og kirkeverger i dette temaområdet.

15

Registeret legges inn i Kirkebyggdatabasen og blir på
den måten tilgjengelig for eier, forvaltere og fremtidig
forskning.
Kirkebygg i ukjent farvann
Kirkebyggene er blant de sterkeste av båndene som
binder det brede lag av kirkemedlemmer og kirke
sammen. I den fasen folkekirken nå går inn i, er det
viktig at disse båndene styrkes og ikke tas som en
selvfølge. Kampanjen «Min kirke» på sosiale nettverk, er et ledd i dette arbeidet. Statsråd Thorhild
Widvey åpnet kampanjen på KAs høstkonferanse.
Nettstedet «Kirkesøk» er et annet eksempel, som i
2014 hadde 117.945 unike besøkere.
KA arbeider også med tematikk knyttet til kirkebygg som går ut av ordinær bruk. Avdelingen var
representert i Future for Religious Heritage-komiteen som
arrangerte den europeiske konferansen«Sustaining
Europe’s rural religious heritage» i Halle (Saale).
Andre lands erfaringer og vurderinger utgjør en viktig
basis for avgjørelser innen dette feltet.
Kulturminister Thorhild Widvey åpenet kampanjen #minkirke
på KAs høstkonferanse
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Økonomiske, administrative og juridiske rammebetingelser for KAs medlemmer som sikrer
ressurser og fokus på kjernevirksomheten.

•

Viktige steg videre i IKT-strategien for Den
norske kirke

•

Ingen storskader i Kirkebyggforsikringsordningen

I diskusjonene om fremtidig kirkeordning har det
for KA vært avgjørende å peke på viktigheten av en
bærekraftig finansieringsmodell som grunnlag for en
fremtidig organisering. KA ønsker en videreføring
og utvikling av hovedlinjene i dagens kommunale og
statlige finansiering. Det er samtidig avgjørende at å
utvikle ordninger som sikrer økonomisk forutsigbarhet og mindre forskjeller i lokal kirkeøkonomi. I KAs
høringsuttalelse om «Staten og Den norske kirke – et
tydelig skille» var det et hovedanliggende å sikre et
tydelig offentlig ansvar for å understøtte en mer selvstendig kirke. I møte med kirkestatsråd og Stortinget
i 2014 løftet KA særlig frem behovet for økt innsats
for kirkebygg, midler til omstilling i forbindelse med
selvstendiggjøringen av Den norske kirke fra 2017
og økte ressurser til trosopplæring. Med unntak av
midler til trosopplæring fikk KA stort gjennomslag
i Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015.

IKT-strategi for Den norske kirke
KA og Kirkerådet vedtok i 2011 en felles overordnet
plan for IKT-satsingen i for Den norske kirke. Denne
tar utgangspunkt i en helhetlig IKT-strategi vedtatt i
2009. Målet med arbeidet er å sikre brukervennlige
og effektive IKT-tjenester til alle ansatte, råds-

Kirkebyggforsikringsordningen
På bakgrunn av fem store kirkebranner i årene 2009
til 2012 ble premienivået i kirkebyggforsikringen økt
betydelig i 2013, samtidig som det ble gitt økt rabatt
for gjennomførte sikringstiltak. Det har ikke vært
større kirkebranner eller store skader i 2013 og 2014,
og oppslutningen om ordningen er stabil (om lag
70 % av fellesrådene). Økonomien i ordningen er
styrket i 2014, og sikringsnivået i kirkebyggene er blitt
noe bedre. Det vil være et hovedmål for ordningen å
bidra til ytterligere bedre brann- og innbruddsikring
av kirkene.
Innkjøp og offentlige anskaffelser
KA deltar aktivt i KNIF og KNIF Trygghet
Forsikring for å bidra til innsparing og tilpassede tilbud til medlemmene for kjøp av tjenester. KA har en
omfattende rådgivning om praktiseringen av lov om
offentlige anskaffelser for menighetsråd og kirkelig
fellesråd. Mange av spørsmålene som KA mottar
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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.

medlemmer, frivillige og å utnytte IKT bedre i kontakt
med publikum og medlemmene. Overordnet prosjektstyring skjer gjennom et eierstyre bestående av de
øverste lederne i KA, Kirkerådet og OVF, og den overordnede prosjektledelse ledes av en utviklingsdirektør
tilsatt i KA. Sentralt i arbeidet i 2014 har vært
etablering av aksjeselskapet Kirkepartner som et felles
leveranseselskap av IKT-tjenester. Kirkepartner skal
eies og styres av kundene. I 2014 har de første fellesrådene kjøpt en aksje i selskapet, noe som gir rett til å
kjøpe alle sine IKT-tjenester fra denne enheten. Tre
fellesråd i Toten prosti har vært piloter for bruk av
Kirkepartner som leverandør av alle grunnleggende
IKT-tjenester. Andre arbeidsområder i IKTsatsingen har bl.a. vært lansering av en publiseringsløsning (internett) beregnet for alle enheter i Den
norske kirke, utvikling av et intranett for Den norske
kirke, anskaffelse av et sak/arkivsystem og utvikling av
systemeierrollen på IKT-området.
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omhandler praktiseringen av regelverket i forhold til
anskaffelser der det er avgjørende å vektlegge estetiske,
kunstneriske eller kulturminneverdier, slik som orgler,
kirkeinventar og utsmykning av kirker.
Generell rådgivning
Det er avgjørende å kunne tilby individuell medlemsrådgivning basert på god kjennskap til kirkelovgivning,
kommunenes rammebetingelser og de særlige
utfordringene knyttet til forvaltning av kirkebygg.
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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 med mye fokus i
medlemskontakten i 2014 har vært kirkelige
eiendomsforhold, avtaleforhold, pensjonsspørsmål,
opphavsrettslige spørsmål, tilrettelegging av kirker og
kirkelige tilbud for de som har funksjonsnedsettelser, praktiseringen av budsjett- og regnskapsregler og momskompensasjon.

STRATEGIMÅL

7

KAs organisasjonsmedlemmer har forutsigbare og
gode rammebetingelser som anerkjenner og
styrker frivillig og verdibasert virksomhet.

KA er en medlemsorganisasjon for ulike typer
virksomhet 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-ordningen vil innebære at Den
norske kirke i større grad vil dele rammevilkårene for
frivillig sektor for øvrig. KAs samarbeidsavtale med
Private Barnehagers landsforbund (PBL) har bidratt
til en god oppfølg-ing av barnehagemedlemmene
i KA. PBL har stort fokus på likeverdige rammebetingelser for private og offentlige barnehager. KA
har også et godt samarbeid med IKOs barnehagekontor om barnehagespørsmål.

forsikring. Disse virksomhetene er en viktig samarbeidsarena for de fleste kristne trossamfunn,
organisasjoner og stiftelser. En stor andel av KAs
medlemmer bruker aktivt KNIFs ulike tilbud på
det merkantile området. KA har et medlem i styret
i KNIF Innkjøp, og i 2014 er det etablert kontakt
mellom KNIF og Kirkerådet med tanke på bidrag
fra KNIF i arbeidet med at Kirkerådet selv må
forestå mange flere anskaffelser når Den norske kirke
blir rettslig selvstendig fra staten i 2017.
Både Den norske kirke, barnehager og mange
diakonale virksomheter har en offentlig pensjonsordning. Denne ordningen er kostbar, og den kan være
krevende for virksomheter som er i en konkurransesituasjon med virksomheter med andre pensjonsordninger. I samarbeid med andre aktører vurderer
KA ulike tiltak for å unngå at pensjonsordningen skal
bidra til å svekke grunnlaget for frivillig og verdibasert
virksomhet.

KA bidrar aktivt i KNIF og KNIF Trygghet

ÅRSMELDING 2014
19

STRATEGIMÅL

8

Beholde en kirkelig gravferdsforvaltning preget av
kvalitet og verdighet og med legitimitet i
hele befolkningen.

•

En verdig gravferd for alle

•

Etablering av Gravplasskolen

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. KA utfører en
betydelig løpende rådgiving på dette feltet både når det
gjelder praktiske, juridiske, økonomiske og etiske sider
ved gravferdsforvaltningen.
I 2013 gjennomførte KA et stort kursprogram for de
gravplasstilsatte på bakgrunn av endringene i gravferdslov og –forskrifter når det gjelder tilrettelegging for
ulike gravskikker og –tradisjoner. Dette har blitt fulgt
opp i 2014 gjennom utgivelse av ressursheftet «En
verdig gravferd for alle». I samarbeid med
Fagforbundet og Delta har KA i 2014 fullført arbeidet
med Gravplasskolen. Dette er et opplæringsprogram
for gravplasstilsatte som skal gi grunnleggende innføring i det praktiske arbeidet som møter de tilsatte på
gravplassene.
Kulturdepartementet inviterte våren 2014 til en høring
om utredningen NOU 2014: 2 Lik og likskap. Denne
utredningen hadde et hovedfokus på egenbetaling,
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festeavgifter og andre økonomiske forhold for den
av de pårørende som er ansvarlig for gravferden. Utredningen vektla likebehandlingsprinsippet mellom
ulike gravferdsformer på det økonomiske området.
KA ga sin støtte til hovedanliggendet i høringsnotatet
om at valg av gravferdsform ikke skal medføre ulike
kostnader for de som er ansvarlige for gravferden. KA
understreket at forslagene ville medføre økte utgifter
og mindre inntekter for de kirkelige fellesrådene som
ansvarlig gravferdsmyndighet. Det var derfor
avgjørende for KA å peke på behovet for tiltak som
bidrar til at fellesrådene får økonomiske ressurser som
gjør de i stand til å tilby likeverdige gravferdstilbud
over hele landet.
KA påtok seg i 2012 ansvaret for å være systemeier
for IKT-verktøy for gravferdssektoren. I 2013 ble
det igangsatt et arbeid for å utvikle en såkalt SOSIstandard for gravplassfeltet, dette innebærer bl.a. fastsetting av et grunnleggende felles begrepsapparat i forhold til kart og forvaltningsverktøy på
sektoren. Dette vil gi grunnlag for å bruke stedfestede
data som kan knyttes til eksisterende forvaltningsverktøy.Arbeidet med SOSI-standarden ble fullført
i 2014, og den vil bli gjort gjeldene av Kulturdepartementet i 2015.

Kommunikasjon
Nettside og grafisk profil
Ved årets begynnelse tiltrådte ny kommunikasjonssjef som siden har ledet arbeidet på dette området.
Stillingen er nyopprettet og inngår i ledergruppen.
KA er avhengig av å levere god service til våre
medlemmer og å synliggjøre kvalitet i våre tjenester.
KA står til enhver tid i en konkurransesituasjon og
våre nettsider er et utstillingsvindu for våre tjenester
og verdier.
I 2014 ble det igangsatt arbeid med å fornye KAs
grafiske profil og nettside. Dette har bakgrunn i
vedtektsendringene som ble vedtatt på landsrådet og
som også innebar navneskifte. Det nye navnet blir
KA. KA fyller også 25 år i 2015. Det er videre et
behov for utvikle en tydeligere grafisk profil, samt å
videreutvikle nettsidene med tilpasning til mobile
enheter.
Det er også grunn til å nevne at Den norske kirke
nå utvikler eget intranett som vil bli lansert i 2015.
KA deltar i prosjektet. Fellesråd og menighetsråd vil
sammen med øvrige deler av kirken dermed få en ny
informasjonskanal og informasjonsbehovene endres.

Medier
KA har i løpet av året vært i nasjonale og lokale
medier på et spekter av saker innenfor områdene
kirkereform, kirkebygg, arbeidsmiljø og gravferd.
Som omtalt under Mål 5 ble Kirkebyggrapporten

KA lanserte i september kampanjen #minkirke
som hadde som formål å markedsføre Kirkesøk.no i
sosiale medier, samt å skape stolthet og engasjement
for kirkebygggene våre. Kampanjen ble åpnet av
kulturminister Thorhild Widvey og ga en god del
spredning på Facebook. Potensialet er nok enda
større om det gjøres tilsvarende fremstøt senere.
Det er i løpet av året holdt flere foredrag om
kommunikasjon på kurs i KAs regi. Det er også
gitt rådgivning til medlemmer i mediehåndtering i
enkeltsaker.
Intern informasjon
Den viktigste informasjonskanalen ut til
medlemmene er det ukentlige nyhetsbrevet med om
lag 1300 mottakere. Det ble sendt ut 11 rundskriv i
2014.
Nettsteder og statistikk
ka.no
I 2014 er det registrert 77 206 treff med 52 554
unike brukere. Til sammenlikning var det i 2013 57
564 treff med 36 382 unike brukere. Antallet sidevisninger økte fra 128 537 i 2013 til 164 423 i 2014.
kirkesøk.no/kyrkjesøk.no
Det er registrert 154 454 treff med 117 945 unike
brukere i 2014. Det var i 2013 registrert 122 248
treff med 93 472 unike brukere. Antallet sidevisninger økte fra 275 646 i 2013 til 356 619 i 2014.
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Sosiale medier
Facebook brukes til å formidle nyhetsstoff, videreformidle nyhetsoppslag og annet aktualitetsstoff.
Facebook er også nyttig som arena for å få tilbakemeldinger og følge diskusjoner politiske spørsmål
innen kirke og samfunnsliv for øvrig. KA har også
Twitter-profil som i første rekke brukes til å formidle
nyheter.

«Felles eie – Felles ansvar» lansert i høst og det
førte til en rekke saker i mange medier, fra NRK
Dagsrevyen til Vårt Land og mange lokalaviser.
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Litteratur utgitt av KA i 2014

En verdig gravferd for alle

Lønns- og personalstatistikk 2013

Et ressurshefte med de viktigste bestemmelsene i lovverket som angår tilrettelegging for mangfoldet av gravleggingsskikker. Heftet gir også en kort omtale av gravskikker innenfor de ulike trostradisjoner og livssyn.

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 2014 er basert på innsamlede data fra
KAs medlemmer pr. 1. desember 2013.

H o v e d a v t a l e n

Felles eie - felles ansvar
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- en tilstandsrapport for norske kirker 2013/14
Papirutgaven av sluttrapporten etter «Kirkekontroll
2013/14. Rapporten gir en omfattende dokumentasjon
av kirkens bygningsmessige, tekniske og funksjonelle tilstand i dag og av utviklingen siden forrige undersøkelse
i 2009/10. Rapporten er nr 12 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. Flere kan kjøpes i
nettbutikken.

01.01.2014 - 31.12.2017
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
01.05.2014 - 30.04.2016
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.

Kurs- og konferansevirksomheten 2014
KA har i 2014 arrangert 52 kurs og konferanser med til sammen 1639 deltakere over totalt 2586 kursdøgn.
Det største arrangementet var Høstkonferansen med nesten 150 deltakere over tre dager i Oslo. Konferansen
hadde et bredt program som inkluderte bl.a. temaer som bruk av kirkebygget, kristen kulturarv, kirkeordning
og kommunereform. Kulturminister Thorhild Widvey besøkte også konferansen og belyste med sitt innlegg
regjeringens kirkepolitikk.
KA har i tillegg arrangert konsultasjoner og bidratt med faglig innhold på andre aktørers arrangementer. Flere av
KAs kurs og konferanser er omtalt nærmere andre steder i årsrapporten.
Antall
samlinger

Antall
deltakere

Antall
kursdøgn

A-ordningen/Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser

1

19

19

Erfaringskonferanse

1

25

25

Fagdager for kirketjenere 2014

1

97

194

Kurstittel

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

2

50

198

Høstkonferansen 2014

1

147

400

Innføringskurs i kirkeregnskap

1

30

30

Kurs i budsjettarbeid

1

14

14

Kurs i endringsledelse

3

92

828

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering

1

9

9

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på vedlikeholdsmodulen

2

28

28

KAs Lederutviklingsprogram 2013-2014

2

17

204

Kurs i lokale lønnsforhandlinger

1

12

12

Kurs om byggherrerollen og offentlige anskaffelser

1

26

52

KAs lederutviklingsprogram 2013 - 2014

1

17

85

Personalledelse

1

11

22

Regnskapsavslutning

5

92

92

Salmebokseminar

2

77

154

Seminar for eiere av middelalderkirker i stein

1

31

62

15

500

-

Stabsutvikling

1

47

47

Strategikonferanse

14

364

364

Totalt 2014

52

1639

2586

Totalt 2013

56

2041

3103

Totalt 2012

96

3910

4673

6 kurs ble avlyst. Flere av kursene er OU-kurs.

ÅRSMELDING 2014

Storkommunekonferansen
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ÅRSBERETNING 2014
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 527 medlemmer pr. 31.12.2014. Av disse
har 507 overdratt partsansvaret. Denne gruppen
består av alle kirkelige fellesråd og menighetsråd i
kommuner med ett sokn, menighetsråd som har
arbeidsgiveransvar, organisasjoner og stiftelser. I tillegg har KA 20 medlemmer som enten ikke har overdratt partsansvaret eller ikke har arbeidsgiveransvar.
KAs øverste organ, Landsrådet, vedtok året før en
rullerende strategiplan for perioden 2014-2017 med
følgende hovedmål:
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1. En helhetlig, demokratisk og lokalt forankret
kirkeordning med robuste administrasjoner som
ivaretar soknenes samlede forvaltningsoppgaver.
2. Et bærekraftig og rekrutterende tariff- og avtaleverk som underbygger Den norske kirkes landsdekkende ansvar og oppgaver.
3. Et bærekraftig og rekrutterende tariff- og avtaleverk for organisasjonsmedlemmer som underbygger deres formål og er tilpasset deres rammebetingelser.
4. Utviklende og omstillingsdyktige kirkelige
virksomheter med godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.
5. Det skal i planperioden sikres en profesjonell og
langsiktig forvaltning av kirkebyggene.
6. KAs medlemmer har økonomiske, administrative
og juridiske rammebetingelser som sikrer
ressurser og fokus på kjernevirksomheten.
7. KAs organisasjonsmedlemmer har forutsigbare

og gode rammebetingelser som anerkjenner og
styrker frivillig og verdibasert virksomhet.
8. En kirkelig gravferdsforvaltning preget av
kvalitet og verdighet og med legitimitet i hele
befolkningen.
Disse målene ble i 2014 fulgt opp i virksomhetsplanen. Styret anser oppfølgingen som god, og
virksomheten har gitt positive resultater for KAs
medlemmer.
KA avga i 2014 følgende høringsuttalelser:
o Høring: Statsbudsjettet 2015 - Den norske kirke
- Strukturendringer under budsjettkap. 340.
o Høring: NOU 2013:13 - Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi
o Høring: NOU 2014:2 Lik og likskap.
o Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.
o Høring: Oppdatering av retningslinjer for OVFs
samfunnsbevisste investeringer.
o Høring: Vigsling og liturgisk drakt for kantorer
o Høring: Undervisningstjenesten i Den norske
kirke
o Høring: Regelverk om kirkebygg
o Høring: Kompetanseutviklingsplan for presteskapet 2014
o Høring: Staten og Den norske kirke – Et tydelig
skille
o Høring: Vedlikehold av krigsgraver (Kulturdepartementet)
Økonomiske hovedlinjer
Regnskapet for 2014 viser at de samlede driftsinntekter har vært kr. 40.294.223. Driftskostnadene
har vært kr. 42.108.327. Netto finansinntekter var
kr. 451.938. Samlet har dette gitt KA et underskudd
etter finansinntekter på kr.1.362.166 i 2014.

KA har ved utgangen av 2014 en opptjent egenkapital på kr. 7.005.464 herav kr. 983.870 som er
avsatt på bundne fond som disponeres av Norges
kirkevergelag sentralt og regionalt.
Kr. 983.870 er avsatt på bundne fond som disponeres
av Norges kirkevergelag sentralt og regionalt.
Regnskapsresultatet gir grunnlag for fortsatt drift.
Medlemskontingenten til KA utgjør i 2014 kr.
16.092.913. Kontingentens andel av de samlede
inntekter var i 2014 40 %, og 46 % 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 2014 blir oppført i
balansen som gjeld pr. 31.12.2014.
Organisasjon, personal og miljø
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2014 og det

ble behandlet 83 saker i løpet av året. Landsråd ble
avholdt 29. og 30. april 2014.
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 2014 hadde KA 32 personer ansatt
med til sammen 30, 5 årsverk. Av de 32 ansatte var 10
menn og 22 kvinner. Det er ansatt kvinner og menn i
alle avdelinger.
KA ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2010 og oppfyller bransjekravene til produksjon, drift og arbeidsmiljø. 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 2014. Sykefraværet var på 4,1%.

Oslo, 11. mars 2015
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ÅRSREGNSKAP 2014
BALANSEREGNSKAP 2014
EIENDELER

Note

31.12.2014

31.12.2013

2 335 845

3 075 407

2 335 845

3 075 407

2 132 650

1 968 202

4 468 495

5 043 609

100 042

131 532

1 106 467

198 348

592 029

1 131 438

1 698 496

1 329 786

Anleggsmidler
Inventar og utstyr

1

Sum varige driftsmidler
Investering i aksjer

7

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lager av varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

2

Bankinnskudd, kontanter og lign.

4 390 657

5 524 951

Plasseringskonto

3 878 664

6 622 962

Sum omløpsmidler

10 067 859

13 609 231

SUM EIENDELER

14 536 354

18 652 840

EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2014

31.12.2013

Egenkapital
NKVL fond

983 870

1 103 449

6 021 594

7 264 181

3

7 005 464

8 367 630

Offentlige tilskudd

6

1 294 889

2 416 171

OU-midler

6

Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld

916 264

1 220 107

Leverandørgjeld

1 326 591

2 425 843

Skyldig offenlige avgifter

1 443 879

1 525 220

Annen kortsiktig gjeld

2 549 267

2 697 869

Sum kortsiktig gjeld

7 530 890

10 285 210

Sum gjeld

7 530 890

10 285 210

14 536 354

18 652 840

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
ÅRSMELDING 2014
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RESULTATREGNSKAP 2014
Note
Driftsinntekter
Tilskudd / bundne midler

6

Sum driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader m.m.

4,5

REGNSKAP 2014

BUDSJETT 2014

REGNSKAP 2013

21 558 532

21 613 000

20 656 896

18 735 691

18 600 000

16 461 811

40 294 223

40 213 000

37 118 707

3 174 877

3 745 000

3 716 048

24 176 526

23 198 000

20 549 330

Avskrivninger

1

1 205 397

1 200 000

219 027

Andre driftskostnader

5

13 551 5270

13 070 000

13 013 779

42 108 327

41 213 000

37 498 184

- 1 814 104

- 1 000 000

- 379 477

485 053

690 000

780 259

- 33 115

- 40 000

- 31 165

-1 362 166

- 350 000

369 617

Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter

8

Finansutgifter

ÅRETS RESULTAT
Avsatt til bundne fond

3

-

Avsatt til annen egenkapital

3

1 362 166

- 90 133
350 000

Overført fra bundne fond

SUM OVERFØRINGER

- 289 484
10 000

1 362 166

350 000

- 369 617

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.

D) Varer
Beholdningen består av bøker og veiledningshefter som
er produsert av KA. Varene er vurdert til det laveste av

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 2014 fått en del ulike overføringer/tilskudd fra Kulturdepartementet 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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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.

anskaffelseskost og netto salgsverdi.
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NOTER
Note 1 Anleggsmidler (alle tall i 1000)
TYPE ANLEGGSMIDDEL

Datautstyr

Inventar

Totalt

7 137

1 122

8 259

398

68

466

7 535

1 190

8 725

- 5 309

- 1 080

- 6 389

Bokført verdi pr. 31.12.2014

2 226

110

2 336

Årets avskrivninger

1 127

78

1 205

Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivninger 31.12

Anleggsmidlene følger en lineær avskrivningsplan på tre 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 2018. Eiendelene er ikke beheftet med pant.

Note 3 Egenkapital (alle tall i 1000)
Inngående balanse

NKVL-fond

Annen egenkapital

Sum

1 104

7 264

8 368

Tilført fra regionallagene
Årets resultat
Egenkapital 31.12.14

0
- 120

- 1 242

- 1 362

984

6 022

7 006

Regnskapene for NKVL inkludert 11 regionallag er med i KAs regnskap. NKVLs resultatet i 2014 er
fordelt med kr. 33 sentralt og til sammen et underskudd på kr. 87 på reg.lagene. E.k.31.12.14 er
fordelt med kr.504 sentralt og kr. 480 på regionallagene.

Note 4 Lønnskostnader (alle tall i 1000)
LØNNSKOSTNADER

2014

2013

17 812

15 010

Arbeidsgiveravgift

3 096

2 740

Pensjonskostnader

2 915

2 293

356

506

24 179

20 549

Lønn

ÅRSMELDING 2014
28

Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum

Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av 2014 vært 30 stk. i til sammen 28 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. 649 (alle tall i hele tusen)

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

2014

2013

Daglig leder

992

957

Styre

188

169

70

86

3

7

1 253

1 219

Revisor, revisjon
Revisor, rådgivning
Sum

Note 6 Tilskudd /bundne midler

(alle tall i hele tusen)

Mottatte
midler 2014

PROSJEKT

Mottatt før 2014
ikke benyttet

FOU-midler fra KR og FAD

Benyttet/
inntektsført 2014

Avsatt som gjeld
31.12.2014

- 636

- 352

- 284

Demokratimidler/
kompetansemillion

- 1 000

- 67

- 966

- 101

Kateketmidler

- 1 900

-127

- 1 833

- 194

- 10 000

-959

- 10 287

- 672

- 314

-

- 314

- 44

Avsetning kirkebygg og gravferd
Ansvars-/ulykkesforsikring
Arbeidsglede/Arbeidsmiljø
Div. tiltak
Sum tilskudd
OU-midler, inkl. kirketjenerskolen
Forsikring, beredskap, sikring
Sum bundne midler

-

- 124

- 80

- 860

- 503

- 1 363

- 14 074

- 2 416

- 15 195

- 1 295

- 2 590

- 1 212

- 3 137

- 665

- 646

-8

- 403

- 251

- 17 310

- 3 636

- 18 735

- 2 211

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 2014 kjøpt 71 aksjer i KNIF Trygghet Forsikring i tillegg til de en hadde i 2013. Det er utbetalt kr. 108 i
utbytte i 2014. Aksjene er oppført til kostpris. KA har i løpet av 2014 solgt 25 av 420 aksjer i Kirkepartner a.s. med
utbytte på 19.
(alle tall i hele tusen)

2014

2013

Renter av bankinnskudd

116

95

Renter/gevinster av ulike pengemarkedsplasseringer

242

577

Aksjeutbytte KTF

127

108

Sum finansinntekter

485

780
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Note 8 Finansinntekter
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