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Kirken – en av Norges eldste arbeidsplasser
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 De første (biskoper og prester) kom fra 
(England) – budsendt av kongen 
(900/1000-tallet). 

 Kirkevergeordningen vokser fram i 
middelalderens Europa - til Norge på 
1100-tallet

 Særegne yrkestitler og håndverks-
tradisjoner har vokst fram i kirkens 
fotspor. Samtidig innvevd i alminnelig 
arbeidsliv/ spilleregler

 Arbeidsplassutviklingen – avspeiler 
kirkens rolle i samfunnet. KA-sektoren 
omfatter per idag ca 7 500 ansatte 
fordelt på drøyt 500 virksomheter



Samvirke kyrkje og kunstnartun, Ål i Hallingdal

3



Nordhordland prosti
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Drift av landets kirkebygg/gravplasser 
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Foto: Per Øyvind Skrede



Kirkelig forvaltning, fagutvikling/forlag og forskning
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Forsknings- og fagutviklingsmiljøer
KIFO, IKO, K-Stud mv



”Kirken som framtidig arbeidsmarked”
– et mikrokosmos
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Er del av det norske 
arbeidsmarked som 
er en del av Norden 
som er en del av 
Europa  som er en 
del av verden

Globalisering
Utvikling av EU/EØS
Befolkningsutvikling og 
migrasjon
Klimautfordringer
Teknologisk utvikling
Økende ulikheter
Utviklingen på 
livssynsområdet

Mye bevegelse, mye endring, sterk konkurranse, 
høy sårbarhet i en åpen norsk økonomi 



Nordiske framtidsperspektiver  
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 ”Den nordiske modellen” 
 Kjennetegnes av tett samhandling 

myndigheter og arbeidslivets parter –
om utfordringer og løsninger

 Modellen har oppnådd internasjonal 
anerkjennelse for sine resultater både 
innenfor det økonomiske området 
(vekst) og det sosiale (likhet)

 Modellens fundamenter – stort 
handlingsrom for partene arbeidslivet -
er under økt press (velferdssamfunnets 
øk. bærekraft,  tilkobling EU/EØS, 
lavere organisasjonsgrad, økt 
migrasjon mv) 

FAFO-rapport 2014



Det organiserte arbeidsliv 2017 (Norge)
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 I Norge har antallet organiserte arbeidstakere 
holdt seg relativt stabilt siden 70-tallet (mellom 
50 og 60%)

 Prosenten er høyere blant eldre arb. takere, ved 
høy stillingsprosent og i større virksomheter

 Alle off. arbeidsgivere forstås som organiserte. 65  
% av de private

 I Europa er situasjonen i endring i retning av 
lavere org. grad på arbeidstakersiden 
(«Fagforeningsknusing», delingsøkonomi)

 Økt bekymring også i norsk fagbevegelse  



Perspektivmeldingen - Norge mot 2060 (31.03.17)
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 Status: Norge er godt rustet til å møte 
fremtiden. Mange deltar i arbeidslivet, 
og vi har store naturressurser, en 
kompetent arbeidsstyrke og solide 
statsfinanser. Velstanden er jevnere 
fordelt enn i de fleste andre land. 

 3 hovedutfordringer: Sikre høy 
sysselsetting (arbeidslinje), er effektiv 
bruk av ressursene (effektivisering av 
offentlig sektor) og bedre fordeling av 
goder

 Strategier for en trygg framtid: Å jobbe 
mer. Jobbe lenger.  Jobbe mer 
effektivt



Fortsatt utvikling av teknologiske løsninger 
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 Artificial Intelligence (AI)

 Oppgradering av menneskelig 
kapasitet – fra Homo sapiens til 
Homo Deus (Yuval Noah Harari
2016)

 Pedagogisk virksomhet (språkopp-
læring), kunnskapsinnhenting 
(helsevesen, advokatbransje mm), 
transport og administrasjon/HR 
(personalsjefen @else)

 Mindre konsekv. for kreativ og 
reflekterende oppgaveløsning samt 
praktisk/håndverk       

Kundebehandler, Ecco.  København 2017



Kirkelige konsekvenser og utfordringer
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 Folkekirkens framtid  - medlems-
oppslutning og samfunnsrolle 
(vekst eller tilbaketrekning)

 Finansieringsordning - økt press på 
offentlige utgifter

 Skjerpede krav til styring og 
ressursforvaltning

 Mye omstilling 

 Endring av kompetansebehov 

Arbeidsgiverrollens skapende dimensjon



 Tariffpart - ansvarlig for tariffavtalenes innhold/utforming sammen 
med arb takerorganisasjonene

 Rådgiver - for medlemmene innenfor temaer som ledelse/strategi, 
arbeidsrett, personalhåndtering, arbeidsmiljø, HMS, styring osv.

 Lobbyist - på vegne av medlemmene innenfor økonomi og lovgivning for 
å bidra til gode og forutsigbare rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvar 

KAs rolle i det kirkelige arbeidsliv



Om tariffavtaler
(kollektive avtaler om lønns- og arb.vilkår) 
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 Kollektiv avtaleinngåelse om lønn og 
arbeidsforhold ble først tatt i bruk på slutten 
av 1800-tallet

 Både arbeidstakerne og arbeidsgiverne slutter 
seg sammen for å stå sterkere

 Konfliktnivå øker – staten griper inn ved 
lovregulering første gang i 1915 
(arbeidstvistloven)

 Det etableres to institusjoner som får ansvar 
for konfliktløsning: Meklingsmannen og 
Arbeidsretten. Begge feiret 100 årsjubileum i 
2016

 De kollektive avtalene er bindende for 
medlemmene (både arb giverne og 
medlemmene i en arbeidstakerorg) –
”ufravikelighetsnorm” gjelder 

Faksimile bokomslag Pax forlag



KA området:  Ny tariffstruktur etablert (2017)
(forankret i tidligere landsråds- og styrevedtak)
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 1997-2016:  Ett avtaleverk 
 Dnk inngår fra 1.1.17 i eksisterende 

avtaleverk. Enkelte 
tilleggsbestemmelser er frem-
forhandlet - godkjent av KAs styre 
etter forankring hos nytt medlem 
(AGU).

 1.1.18: Organisasjonsmedlemmene 
skilles ut og får egen HTA under 
forutsetning av godkjenning i styret 
for Fellesordningen for privat AFP
(juni 17). Protokoll signert av 
arbeidstaker org. forrige uke



Økonomiske rammer 
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 Lønnsveksten/lønnsdannelsen i norsk 
arbeidsliv er sterkt koordinert/disiplinert 

 Frontfagmodell – konkurranseutsatt 
industri forhandler først. KA forhandler 
etter off sektor

 Alle forventes å forholde seg innafor 
frontfagets ”øvre” rammer

 Teknisk beregningsgrunnlag nødv for å 
dokumentere lønnsutviklingen i hver 
bransje

 På bakgrunn av dette, og ut fra styrets 
mandat og signalene fra medlemmene, 
forhandler KA fram endringer i gjeldende 
avtaler

 Rammer for mellomoppgjør p.t ikke klart



Justeringer i 
Hovedavtalen for 2018-2021
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 Reforhandles før jul 2017 (gjelder alle 
medlemmer)

 Særlige grunnlagsspørsmål – hva er 
politiske beslutninger/grensene for 
ansattes medbestemmelse på det 
kirkelige området?

 Formene for ansattes medvirkning 

 Tillitsvalgtordningen - rammer for 
frikjøp

 Rammepreget/fleksibilitet vrs detaljert? 

 Behov for tydeligere spilleregler for 
omstillingssituasjoner?

Tre ulike former for medbestemmelse



Avtaleområdet ”Den norske kirke” (HTA)
Kan vi enes om felles mål for tariffpolitikken?
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 Avtaleområdet omfatter alle 
arbeidsgiverne i Den norske kirke 
(både fellesråd og KM/KR)

 Målsetting om en felles/helhetlig 
tariffpolitikk for hele Den norske kirke 
med likeverdige lønns- og arbeidsvilkår 
er uttrykt både fra tidl LR i KA og fra 
KM/KR/AGU 

 Arbeidsrettslig norm å unngå 
konkurrerende tariffavtaler. ”– ikke 
identiske, men likeverdige” (Evju)

 Målsetting nedfelt i styrets forslag til ny 
strategiplan 2017-2019 (pkt 2. pkt. 2 og 
3)



Hvordan håndteres medlemmenes ulike økonomiske 
rammer?
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 Tariffoppgjør  ”rammer” medlemmene 
ulikt - tariffavtaler er ufravikelige (= 
kollektive løsninger)

 Det er gjennomsnittet av hele 
lønnsmassen som ligger til grunn for 
lønnsoppgjørene

 Avgjørende at det gis signaler i forkant av 
tariffoppgjør (arbeidsgiverkonferanser 
åpne for alle medlemmer)  

 KAs styre gir evt nærmere mandat
 Hovedoppgjør går deretter til 

uravstemning blant medlemmene (se 
egne regler i vedtektene)

Kirkelige arbeidsgivere har ulike økonomiske rammer



De tydeligste dilemmaer (på kort sikt = 2018/20)
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 Graden av binding til offentlig sektor

 Fremtidig lønnssystem herunder 
ansennitetsstiger

 Politikk for tilleggslønn for arbeid på 
søndag og helligdag/høytidsdager/leir 
mv

 Ulike nivåer for forsikringsdekning 
(gruppeliv, yrkesskade) 

 Nivåer/kriterier for lederlønn

 OU-ordning - innretning, øk. ramme

Oppr KA-avtale 16 år for alle.  Tilleggsavtale: 10-28 år



 Videreføre innarbeidet politikk om ”nærhet til offentlig sektor”

 Forsterke rammepreget på sentralt avtaleverk for å romme mer uensartet 
medlemsmasse

 Fortsette å ”spisse” avtaleverket på områder der KA-sektoren har 
særtrekk (søndag/helligdag osv)

 Arbeide fram et samlende avtaleverk for Den norske kirke (Kirkeavtalen)  

 Bistå organisasjonsmedlemmene med implementering av ny 
pensjonsordning/evt videre utvikling av særpreg (Org.avtale)

 Beredskap i forhold evt endringer i finansieringsordning/tilknytning til 
det offentlige

Overordnede mål fram mot 2020 (og videre)
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Oppsummering og veien videre
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 Tariffåret/arbeidet 2016-2017 har 
etablert et bedre grunnlag for KAs
framtidige tariffpolitikk 

 Gjelder både resultat (mer diff. 
avtaleverk) og prosess (har tillit)

 KAs landsråd vil få mange og store 
utfordringer på bordet i 
årene framover

 Også på vårt område vil det 
kreves mer omstillingsevne –
tariffpolitikken må understøtte 

dette 

 Lykke til som Landsråd!


