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VEDLEGG 1 STRATEGIPLAN FOR KA 
Vedtatt av KAs landsråd april 2017. 

KAs FORMÅL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAs VIRKSOMHETSVERDIER 

Kvalitet  

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

utviklingsbehov. 

Demokrati 

KA er basert på demokratiske verdier og arbeider for å fremme en demokratisk kultur i 

kirkelige virksomheter gjennom en arbeidsform preget av åpenhet og dialog. 

Medlemsfokus 

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

KA er arbeidsgiverorganisasjon for organer og virksomheter med kirkelig 
forankring. KA skal arbeide for at medlemmene får arbeidsbetingelser og 

utviklingsmuligheter som bidrar til 
• at de kan oppfylle sine kirkelige og samfunnsmessige oppgaver 

• å skape gode og ordnede forhold mellom medlemmene og deres 
medarbeidere/tilsatte 
• å styrke medlemmenes faglige kompetanse 
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STRATEGIPLANENS OPPBYGGING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KAs mål er:  

1. MYNDIGHETSKONTAKT OG POLITISK ARBEID 

a. Medlemmenes økonomiske rammebetingelser 

1. At staten fører en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk som anerkjenner trossamfunnenes betydning og 

samfunnsrolle. 

2. KAs primære mål er en videreføring og utvikling av hovedlinjene i dagens offentlige finansieringsmodell 
for Den norske kirke med statlig og kommunalt finansieringsansvar, derunder også å sikre lokal 
finansiering av Den norske kirke.  

3. En finansieringsordning som balanser en likeverdig finansiering av tros- og livssynssamfunn, og som 

ivaretar de særlige utfordringer for Den norske kirke som landsdekkende folkekirke. 

4. Å arbeide for at staten tar et større finansielt ansvar for forsvarlig vedlikehold og brann- og 

innbruddssikring av fredede og verneverdige kirker. 

5. Å sikre ideelle og kirkelige virksomheters plass innen velferdstjenestene. Rammevilkår må legge til rette 

for at ideelle og kirkelige virksomheter kan beholde sin egenart og fortsatt videreutvikle deres naturlige 

plass som alternativ til stat og marked. 

6. At frivillig virksomhet har gode og forutsigbare rammebetingelser som respekterer frivillighetens 

egenart.  

7. At ideelle private barnehager sikres likeverdige rammebetingelser i forhold til kommunale barnehager. 

 

b. Medlemmenes juridiske rammebetingelser 
1. At Den norske kirke med hjemmel i Grunnlovens § 16, fortsatt reguleres gjennom en egen 

kirkelovgivning. 

2. At soknene i Den norske kirke sikres fortsatt selvstendig rettslig handleevne, et helhetlig ansvar for den 

kirkelige virksomhet i soknene, en demokratisk styringsform og fortsatt eierskap til kirkebygg, gravplass 

og tilhørende eiendommer.  

3. Rettslig avklaring av myndighetsfordeling mellom soknet og rettssubjektet Den norske kirke. 

 

1. Myndighetskontakt og politisk arbeid 

a. Medlemmenes økonomiske rammebetingelser 
b. Medlemmenes juridiske rammebetingelser 
c. Medlemmenes samfunnsmessige ansvar og oppgaver 

2. Partssamarbeid og forhandlinger om tariffavtaler 

3. Medlemsrådgivning  

a. Folkevalgtopplæring  
b. Kirkelig ledelse, omstilling og organisering  
c. Individuell og kollektiv arbeidsrett mv 
d. Økonomi, forvaltning og IKT 
e. Kirkebygg og gravplass 
f. Annen medlemsservice 

4. Dokumentasjon og fagutvikling mv. 

5. KA som organisasjon - medlemsgrunnlag og samarbeidsparter 
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4. At arbeidet for å fremme en forenklet organisering av Den norske kirke med sikte på en fremtidig 
avvikling av ordningen med to arbeidsgiverlinjer videreføres. 

5. At lovgivingen sikrer nasjonal og lokal forankring av Den norske kirke. Soknets organer skal fortsatt 
være lovfestet.   

6. At det utvikles en fremtidsrettet utdanningspolitikk som kan sikre rekruttering av tilstrekkelig 

kompetent personell til kirkelige og ideelle virksomheter.  

7. Å arbeide for at relevant innhold i dagens forvaltningslov, offentleglova og annet statlig lovverk 

videreføres og innlemmes i Den norske kirkes regelverk.  

8. Å bidra til en optimal samhandling mellom kirkeeiere/brukere, og de kirkelige og antikvariske 

fagmyndigheter for å få gode og hensiktsmessige kirker og et relevant vern. 

9. Arbeide for fortsatt kirkelig forvaltningsansvar for den offentlige gravferds-forvaltningen.  

  

 

c. Medlemmenes samfunnsmessige ansvar og oppgaver 

1. At KAs medlemmer opprettholder sin legitimitet og videreutvikler bærekraftige roller og oppdrag i 

norsk samfunnsliv.  

2. At KAs medlemmer bidrar til (å forme) samfunnsutviklingen gjennom organisatorisk praksis.  

3. At de kirkelig fellesråd fremstår tydelig som samhandlingsaktører mellom menighetene og 

kommunene innenfor diakoni og kultur mv. 

4. At KAs medlemmer fremmer likestilling mellom kjønnene og beskytter mot diskriminering i samsvar 

med den aktivitetsplikt som påhviler arbeidsgiver. 

5. At KAs medlemmer følger opp intensjonene om et inkluderende arbeidsliv. 

6. At kirkelige virksomheter ivaretar brukernes verdighet, trygghet og integritet.  

7. At kirkenes kulturminneverdier løftes frem nasjonalt, i menighet og i lokalsamfunn.  

8. At KA arbeider for et bedre regelverk når kirker skal leies ut eller avhendes. 

9. At KAs medlemmer viser miljøansvar gjennom sin drift av eiendommer og sine aktiviteter. 

10. At kirkelig gravferdssektor har høy legitimitet blant alle brukergrupper. 

 

2. PARTSSAMARBEID OG FORHANDLINGER OM TARIFFAVTALER 

1. Et sentralt partssamarbeid preget av respekt, tillit og dialog. 
2. Et nytt og samlende tariffavtaleverk som understøtter Den norske kirkes landsdekkende ansvar og 

oppgaver (2018) etter forutgående partssammensatt arbeid.  

3. Å sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for lokalt og nasjonalt/regionalt tilsatte i Den norske kirke. 

4. Videre utvikling av tariffavtaler for organisasjonsmedlemmer, tilpasset deres rammebetingelser. 

5. Bred involvering av de sentrale arbeidstakerorganisasjoner om tjenlige rammer for aktuelle 

omstillingsprosesser. 

6. Videreføring av en tariffestet OU-ordning som underbygger det sentrale partssamarbeid om felles 

utfordringer og styrker medbestemmelsesordningene i den enkelte virksomhet. 

7. Videreføring av den nasjonale tilskuddsordning til etter- og videreutdanning for kateketer og 

menighetspedagoger i samarbeid med Kirkelig undervisningsforbund (KUFO).   

 

3. MEDLEMSRÅDGIVNING 

a. Kunnskapsbygging og medlemsinvolvering 
1. Tilrettelegge møteplasser for rådsledere for erfaringsutveksling og utvikling av felles politikk 

(arbeidsgiverkonferanser mv). 

2. Opplæring av nyvalgte rådsmedlemmer til Den norske kirkes styringsorganer etter kirkevalget i 2019 

med særlig vekt på styringsroller og arbeidsgiveransvar. 
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3. Å tilrettelegge prosesser som bidrar til bred kirkelig involvering fra alle deler av landet til utviklingen 

av kirkens fremtidige organisering. 

 

b. Kirkelig ledelse, omstilling og organisering  
1. Gi faglige impulser til og veiledning i stadig forbedring av det kirkelige tjenestetilbud  

2. Bidra til faglig refleksjon og kunnskapsutvikling innen kirkelig ledelse og organisering   

3. Opprettholde tilbud om skreddersydde og studiepoenggivende lederutviklingstiltak for kirkelige ledere i 

samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner.  

4. Kvalitetssikring av rekrutteringsprosesser til øverste leder og øvrige tilsettingsprosesser i kontakt med 

eksternt fagmiljø. 

5. Kompetansebygging i kirkelig endrings- og omstillingsarbeid særlig knyttet til 

kommune/fellesrådssammenslåinger. 

6. Tilrettelegge for ledernettverk og stimulere til erfaringsutveksling og læring mellom ledere i ulike 

medlemsvirksomheter. 

7. Videre oppfølging av utfordringer i det kirkelige arbeidsmiljø inkludert fokus på forebygging av 

sykefravær (nærværsarbeid)og stabsutviklingstiltak.  

8. Gjennomtenke og introdusere nye organiserings- og eierskapsformer innenfor kirkelig virksomhet. 

 

c. Individuell og kollektiv arbeidsrett mv 
1. Å bistå medlemmene med juridisk rådgivning knyttet til rollen som arbeidsgiver (tilsettingssaker, 

arbeidsmiljø/arbeidstid, styringsrett mv).    

2. Arbeidsrettslig bistand ved konkrete personalsaker/-konflikter hos medlemmene inkludert ev partshjelp ved 

rettssaker. 

3. Løpende rådgivning i kollektiv arbeidsrett og bistand i fortolkning av gjeldende tariffavtaler. 

4. Vedlikehold og videreutvikling av nettbasert arbeidsstøtte i ledelse, personal og HMS. 

 

d. Økonomi, forvaltning og IKT 
1. Styrking av medlemmenes kompetanse i anskaffelser og avtaleinngåelse, og bidra til gode og ryddige 

ordninger for anskaffelse/ innkjøp. 

2. Medvirkning til at Den norske kirke skal ha felles IKT-løsninger preget av kvalitet, kostnadsreduksjon og 

samhandling mellom kirkens organer. 

3. Gjennom kurs, rådgivning og fellesløsninger bidra til at medlemmene har en forvaltningskultur preget 

av god økonomistyring, forsvarlig saksbehandling/arkivering og høy juridisk og etisk standard.  

4. Videreutvikle IKT som funksjonelt og kostnadsreduserende verktøy. 

 

e. Kirkebygg og gravplass 
1. Å bidra gjennom opplæring og rådgivning til en profesjonell, kostnadseffektiv og langsiktig forvaltning 

av kirkebyggene. 

2. At kirkebyggene og gravplasser blir universelt tilrettelagt for alle ved kirkelige handlinger, kirkens 

varierte aktiviteter og åpne kirker. 

3. En lokal gravferdsforvaltning som har kompetanse og ressurser til å yte tjenester preget av kvalitet og 

verdighet overfor ulike brukergrupper.  

4. Å arbeide for redusert energibruk og bærekraftige energiløsninger i kirkebygg. 

 

f. Annen medlemsservice 

1. Å videreføre og fremforhandle nye avtaler til bruk for medlemmene. 

2. Å videreføre og reforhandle relevante forsikringsordninger.  

3. Å opprettholde god tilgjengelighet på telefon og e-post. 
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4. DOKUMENTASJON OG FAGUTVIKLING  
1. Å fremskaffe dokumentasjon på kompetansebehov og rekrutteringssituasjon hos medlemmene. 

2. Gjennomføring av ny nasjonal kartlegging av arbeidsmiljøet i Den norske kirke (oppfølging av AFI 

2012). 

3. Kartlegge omfanget av personalsaker knyttet til mistanke om seksuelle overgrep 

4. Å initiere forskning og fagutvikling innenfor kirkelig ledelse og demokrati. 

5. Å utrede modell (organisering og kostnader) der KA selv utfører de tekniske beregningene for kirkelige 

lønnsoppgjør. 

6. Drift og videreutvikling av den nasjonale database for kirkebygg og kirkeinventar, 

Kirkebyggdatabasen, og Kirkesøk.no, til hjelp for lokal og sentral forvalting og til økt 

kunnskapsoppbygging. 

7. Gjennomføring av kirkebyggkontroll som fører til en tilstandsrapport for alle kirkebygg 2017/2018. 

8. Å utvikle gode ordninger for statistikk- og økonomirapportering som dokumenterer og synliggjør 

ressursinnsats og utfordringer blant medlemmene. 

5. KA SOM ORGANISASJON – MEDLEMSGRUNNLAG OG SAMARBEIDSPARTER 
1. Med utgangspunkt i nye vedtekter med nye valgordninger styrke KA som demokratisk valgt og styrt 

organisasjon.  

2. Å være en attraktiv arbeidsplass og en relevant organisasjon med kompetente medarbeidere  

3. Å videreutvikle KA som en relevant organisasjon for ulike typer kirkelige virksomheter og 

organisasjoner. 

4. Å videreføre innsatsen for hele bredden blant medlemmene, og bidra til møtepunkter og nettverk 

mellom Den norske kirke, andre kristne trossamfunn og frivillige organisasjoner og institusjoner.   

5. Å utvikle nye kontaktformer med statlige og kirkelige myndigheter etter endring av forholdet mellom 

kirke og stat. 

6. Å videreutvikle et nært samarbeid med Kirkerådet gjennom reforhandlet samarbeidsavtale, som 

konsekvens av Kirkemøtets / Kirkerådets innmelding i KA.  

7. Å arbeide for å øke antall organisasjonsmedlemmer. 

8. Styrket frivillig innsats og medlemsinvolvering i kirkelig virksomhet. 

9. Å videreføre medlemskap i Frivillighet Norge, og støtter opp under deres frivillighetspolitiske arbeid.  

10. Videreutvikling av frivillighetsregisteret for å bidra til å synliggjøre og øke kunnskapen om frivillig 

sektor, og at registeret blir et verktøy for en aktiv frivillighetspolitikk. 

11. Videreutvikling av samarbeidet med Private barnehagers landsforbund og IKO for styrket økonomi, 

kvalitet og identitet i menighets- og organisasjonsbarnehager. 

12. Å utvikle KA som et sentralt kompetansemiljø for gravferdssektoren. 

13. Gjennom KNIF og KNIF Trygghet Forsikring bidra til innsparing, kvalitet og samordning i innkjøp, 

forsikring og merkantile tjenester. 
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HØRINGSSVAR 

VEDLEGG 2 HØRINGSSVAR ALLE KAs MEDLEMMER 
1. Vi tilhører følgende medlemskategori: 

Bakgrunnsinformasjon (obligatorisk) 

 

 

 

Navn Prosent 

Menighetsråd i Den norske kirke i flersoknskommune 9,1% 

Kirkelig fellesråd eller menighetsråd i ettsoknskommune 87,3% 

Den norske kirke (rettssubjektet) 0,0% 

Øvrige medlemmer/Organisasjonsmedlem 3,6% 

N 110 
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2. Størrelse 

 

 

 

  

 

Navn Prosent 

Kommuner med færre enn 3000 innbyggere 27,4% 

Kommuner med 3000-4999 innbyggere 11,3% 

Kommuner med 5000-10999 innbyggere 18,9% 

Kommuner med 11000-34999 innbyggere 25,5% 

Kommuner med minst 35000 innbyggere 17,0% 

N 106 
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3.  Hva anbefaler dere KA å ha som sin fremste strategi når det gjelder fremtidig finansiering av Den norske kirke?  

Finansiering 

   Valg av finansieringsmodell for Den norske kirke er satt på den politiske dagsorden bl.a. som en del av høringen på trossamfunnslov. 

 

 

Navn Prosent 

Fortsatt delt ansvar mellom stat og kommune basert på dagens kirkelov §§ 2 (a) og 15 89,4% 

Fortsatt delt ansvar mellom stat og kommune, men overgang til rammetilskudd med mindre beskrivelser av utgiftsformål. 8,7% 

Overgang til rent statlig tilskudd med unntak av gravplassdrift. 1,9% 

Overgang til medlemsbasert økonomi innkrevd og fordelt sentralt. 0,0% 

Overgang til medlemsbasert økonomi innkrevd lokalt. 0,0% 

Annet 0,0% 

N 104 
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 4. Hva bør KA ha fokus på når det gjelder økonomiske rammebetingelser og offentlig støtteordninger til ideell 
sektor? 

 

Fokusområder:  

- ivareta frivillighetens frie stilling 

- og dermed unngå målstyring i størst mulig grad 

- sikre forutsigbare og fleksible ordninger  

 

Offentlige støtteordninger som er viktig for oss:  

 

- Styrking av midlene til opplæring i frivillig sektor (tilskudd til studieforbund), som bevilges over Kunnskapsdepartementets budsjett. 

Voksenopplæringsforbundet (VOFO), studieforbundenes interesseorganisasjon, er vårt fremste interessepolitisk talerør. Frivillighet Norge har 

også dette på sin agenda og KA kan være et viktig supplement.  

 

- Momskompensasjonsordningen, i tråd med Frivillighet Norges standpunkter. Inklusiv at studieforbund innlemmes i ordningen igjen. 

IKO ser for seg to felt som kan gi ideell sektor bedre og mer rettferdige rammebetingelser: 

1) Distrikts-arbeidsgiveravgift til hele ideell sektor, uavhengig av hvor lønnskontoret ligger. De fleste ideelle organisasjoner har arbeid 

over hele landet, inklusiv distriktene, men har nasjonalleddet/hovedkontoret lokalisert på Østlandet. Hvis det er nasjonalleddet som betaler 

lønn og honorar, regnes dette som arbeid utført i sentrale strøk, uavhengig om hvor arbeidet har skjedd.  

 

2) En gunstigere utregning av mva-refusjon og -kompensasjon. I dag må man være medlem av frivillighet Norge for å få del av den 

nasjonale ordningen for momskompensasjon, noe som utelukker en stor del av ideell sektor. Hvis man kunne funnet en modell som både 

kunne inkludere hele ideell sektor, samt kanskje se på alternative måter å finne refusjonssum (for eksempel kostnader til administrasjon), vil 

dette utjevne skjevheter i sektoren. 

 

I tillegg ønsker vi fortsatt øremerkede midler til trosopplæring, gjerne til alle tros- og livssynssamfunn. I forslag til ny lov om tros- og 

livssynssamfunn har trosopplæring forsvunnet som eget punkt. Vi ønsker at dette gjeninnføres og at feltet fortsatt kan prioriteres. 

KA bør ha fokus på forenkling. For stort byråkrati rundt rapportering, medlemsregistrering og demokrati i ideell sektor bidrar til at frivillige 

vegrer seg for å påta seg styreverv og vanskeliggjør søknadsprosesser.  

Det bør også fokuseres på forutsigbarhet i de økonomiske rammebetingelsene og gis et større fokus på støtte til drift framfor prosjekter. 

Vi støtter KAs strategi for å videreføre økonomiske statlige bevilgninger og øke bevilgningene der det er behov. 
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5. Er det fortsatt tilslutning til disse? 

Lovgivning/organisering Organiseringen av Den norske kirke 

   Den norske kirkes lovgivning med grunnlag i Grunnlovens § 16 (vedtatt av Stortinget) og kirkens interne organisering er under debatt. 

Departementet har høsten 2017 hatt på høring forslag til ny trossamfunnslov og Kirkemøtet/Kirkerådet arbeider med spørsmål knyttet til 

fremtidig kirkeordning. 

   KAs strategiplan vedtatt 2017 har blant annet følgende målsettinger:«At soknene i Den norske kirke sikres fortsatt selvstendig rettslig 

handleevne, et helhetlig ansvar for kirkelig virksomhet i soknene, en demokratisk styreform og fortsatt eierskap til kirkebygg, gravplass og 

tilhørende eiendommer».«At arbeidet for å fremme en forenklet organisering av Den norske kirke med sikte på en fremtidig avvikling av 

ordningen med to arbeidsgiverlinjer videreføres». 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 97,1% 

Nei 2,9% 
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 6. Hvilke målsettinger bør KA ha hovedfokus på overfor Stortinget i arbeidet med å revidere gjeldende kirkelov? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

At lovgivningen om Den norske kirke viderefører hovedtrekkene av det som i dag utgjør kirkeloven. 43,1% 

At lovgivningen om Den norske kirke blir kortere og mer rammepreget, men fortsatt regulerer kirkens to rettssubjekter, 

deres oppgaver og ansvar samt hvilke organer som opptrer på deres vegne. 
49,0% 

At lovgivningen om Den norske kirke inneholder minst mulig om kirkens organisering ut over etablering av kirkens to 

rettssubjekter. Kirkemøtet gis myndighet til å fastsette øvrig organisering, kirkelig inndeling, kirkelig organer og valg til 

disse. 

7,8% 

N 102 
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7. Hvilke målsettinger bør KA ha hovedfokus på overfor Stortinget i arbeidet med å revidere gjeldende kirkelov? 

 

 

 

 

Spørsmål Gjennomsnitt N 

At framtidig lovgiving om Den norske kirke omtaler et fellesorgan for soknene som kan opptre som 

arbeidsgiver og forvalter av økonomi, kirkebygg, gravplass mv. 
1,14 104 

At ordningen der valgte kirkelige ombud har rett på inntil 12 dager fri for å  skjøtte sine verv videreføres. 1,42 102 

At forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov fortsatt skal gjøres gjeldende for Den norske kirkes 

organer. 
1,36 103 

At kirken fortsatt har ansvaret for den offentlige gravplassforvaltningen.  1,07 103 

  

1.14

1.42

1.36

1.07

At framtidig lovgiving om Den norske kirke 
omtaler et fellesorgan for soknene som kan 

opptre som arbeidsgiver og forvalter av 
økonomi, kirkebygg, gravplass mv.

At ordningen der valgte kirkelige ombud har 
rett på inntil 12 dager fri for å  skjøtte sine verv  

videreføres.

At forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov 
fortsatt skal gjøres gjeldende for Den norske  

kirkes organer.

At kirken fortsatt har ansvaret for den 
offentlige gravplassforvaltningen. 

3.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt
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8. At framtidig lovgiving om Den norske kirke omtaler et fellesorgan for soknene som kan opptre som arbeidsgiver og 
forvalter av økonomi, kirkebygg, gravplass mv. 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 89,4% 

Nei 6,7% 

Usikker 3,8% 

N 104 
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9. At ordningen der valgte kirkelige ombud har rett på inntil 12 dager fri for å skjøtte sine verv videreføres. 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 74,5% 

Nei 8,8% 

Usikker 16,7% 

N 102 
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10. At forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov fortsatt skal gjøres gjeldende for Den norske kirkes organer. 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 77,7% 

Nei 8,7% 

Usikker 13,6% 

N 103 
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11. At kirken fortsatt har ansvaret for den offentlige gravplassforvaltningen.  

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 95,1% 

Nei 2,9% 

Usikker 1,9% 

N 103 
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 12. Er det sider ved norsk arbeidslivslovgivning som dere gjerne skulle sett annerledes og som KA derfor bør øke 
sin oppmerksomhet på? 

At det skulle bli letter å ha vikarer over tid, uten at de har krav på fast stilling etter så kort tid som i dag. Dette gjør at arbeidsgiver er redd for å 

ansatte vikarer i perioder med behov for det. 

Keep up the good work :-) 

KA skjøtter dette på en god måte i dag, så vel administrativt, økonomisk, juridisk som faglig. Et fremtidig spørsmål som må startes på 

forholdsvis snarlig, er pensjonsforholdene som er for dyre for kirkens økonomi. Dette må endres. 

Vi ønsker oppmykning av stillingsvern og arbeidstidsbestemmelsene. 

En bør  ha en forsterket fokus  på trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv . Da det er trender som ønsker dette redusert. Det er viktig at kirken 

bidrar i at denne viktige verdien i arbeidslivet blir tillagt høy viktighet. 

Arbeidslivslovgivningen i Norge er i dag tilstrekkelig fleksibel til at den dekker vårt behov som arbeidsgiver, samtidig som den ivaretar 

arbeidstakernes behov på en god måte. 

Ingen kommentar 

Fortsatt arbeid for at arbeidstakeres rettigheter ikke svekkes 

Ingen kommentar 

Klarere ansvar for å motarbeide trakassering i alle former, også press for å gjøre for å ta på seg tilleggsarbeid i en grad som påtvinges. 

Arbeidervernet er for sterkt. 

"Uduglige" ansatte er vanskelig å avslutte arbeidsforholdet til. 

Her har vi ingen kommentar. 

Ingen spesielle kommentarer 

Ingen spesielle synspunkter. 

Ingen kommentar 

Nei 

Vi har ingen innspill her. 

Sikre at en kan kreve krav om kristen tro for stillinger som har med undervisning og utøvelse av tro (gudstjenestedeltaking,m.m.) 

KA ivaretar dette på en god måte i dag. 

Nei 

Innen offentlig forvaltning må mulighet for permiteringer innføres! 

Ingen konkrete forslag. 

Nei. 

Ingen spesielle kommentarer. 

At det fortsatt er mulig å beholde unntaksregler fra arbeidstidsordningen for helge- og høytidsdager. 
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Nei. Det er greit at kirken følger vanlig lovverk. 

Nei 

Nei,for oss er det for øyeblikket ikke noe som tilsier det. 

Arbeidsutvalget har besluttet å ikke besvare undersøkelse. Vi er en liten organisasjon med få ansatte og frivillige, ved utsendelse av 

dokumentene er det ikke kommet noen tilbakemeldinger. 

Bør vurdere om dagenes rapporteringsplikt er for omstendig og etterspør for mange detaljer. 

Eg trur vi i større grad må tilby ei form for lønn til frivillige. Vi treng eit regelverk for det. 

Nei 

Ingen kommentar 

 

 

13. Er det sider ved dagens arbeidslivslovgivning som i for liten grad hensyntar de behov dere har for å utføre 
virksomhetens oppgaver? 

Som nevnt over. 

ingen av en slik betydning at den bør nevnes i denne sammenheng. 

Det er ønskelig kun med sentrale lønnsforhandlinger i fremtiden.  

 

Videre må det arbeides for en profesjonalisering av de administrative og de teologiske oppgavene i Den norske kirke. 

Arbeidstidsbestemmelsene. Fleksible arbeidstidsordninger. 

Pr d.d. er det mulig å utbetale inntil kr 10.000 i honorarer til en person, uten at det må innberettes som pensjonsgivende inntekt. Beløpet er 

for lavt og bør økes til minst det dobbelte. Det vil gi oss mulighet til å betale frivillige for å gjøre en innsats for sin menighet, dersom det er 

nødvendig og hensiktsmessig. 

Pensjonsordninger må revideres 

Arbeidslivslovgivningen i Norge er i dag tilstrekkelig fleksibel til at den dekker vårt behov som arbeidsgiver, samtidig som den ivaretar 

arbeidstakernes behov på en god måte. 

Ingen kommentar 

Ingen kommentar 

Her har vi heller ingen kommentar 

Ingen spesielle kommentarer 

Ingen spesielle synspunkter. 

Ingen kommentar 

Nei 
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Nei 

Det er vanskelig å sette seg inn i de ulike svingningene som kirkens medarbeidere har. I og med at en arbeider ganske intensivt i perioder og 

mindre i andre perioder. Her er både HTF og AML problematiske å forholde seg til. Og en må allikevel gjøre lokale avtaler som strider med 

disse to. 

Vårt fellesråd har ingen konkrete eksempler eller negative erfaringer på det. 

Nei 

Mangel på permiteringsordning hindrer konstruktiv planlegging. 

Nei 

Nei. 

Ingen spesielle kommentarer. 

Se ovenfor 

Nei. Det er greit at kirken følger vanlig lovverk. 

Nei 

Nei, ikke for øyeblikket. 

Arbeidsutvalget har besluttet å ikke besvare undersøkelse. Vi er en liten organisasjon med få ansatte og frivillige, ved utsendelse av 

dokumentene er det ikke kommet noen tilbakemeldinger. 

nei 

Nei 

Ingen kommentar 

 

 

14. Hva bør KA ha fokus på når det gjelder juridiske rammebetingelser for ideell sektor? 

 

Vi har ingen innspill her. 

Ingen spesielle kommentarer. 

Vi forventer at vår nye arbeidsgiverorganisasjon kan Stiftelseloven, og de krav som Lotteri- og stiftelsestilsynet stiller. Ideelle stiftelser trenger 

gode rammevilkår, og sakssvarende rådgivning. 
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15. Er det fortsatt tilslutning til å legge seg tett på offentlig sektor? 

Tariffpolitikk 

  KAs tariffavtaler kjennetegnes av mange likhetstrekk med avtaleverket i offentlig sektor, herunder offentlig tjenestepensjon. 

  KA har hatt som målsetting at tilsatte i Den norske kirke bør være omfattet av samme tariffavtale uavhengig av om de er tilsatt i soknene eller i 

Den norske kirke nasjonalt. 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 99,0% 

Nei 1,0% 

N 104 
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16. Er det fortsatt tilslutning til målsetting om felles avtaleverk for alle som arbeider i Den norske kirke? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 99,0% 

Nei 1,0% 

N 103 
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17. Kommentar: 

Offentleg tenestepensjon gjennom KLP bør verte endra. 

Vi tror det vil være enklere å argumentere for økte offentlige rammer dersom avtaleverket ligger nært inn til offentlig avtaleverk. 

Kirken vil etter hvert ikke kunne sammenlignes med offentlig sektor. Det må da utvikles ordninger som gjelder alle i kirken, men dagens 

pensjonsordning knuger menigheter som til eksempel driver barnehager. 

Med et felles avtaleverk vil det bli enklere for oss som sitter i fellesråd etc. Dette er ikke til hinder for at avtaleverket kan ha separate avsnitt 

for forskjellige funksjoner. 

TA bort at 20% regelen. Den skaper vanskeligheter. Alle må kunne forberede seg uten at det blir tallfestet. 

Begge deler er veldig viktige og relevante også i årene som kommer som viktige forutsetninger for å kunne rekruttere og beholde godt 

kvalifiserte og motiverte kirkelige medarbeidere 

Tjenestepensjonsordningen fordrer at man finansieres som idag. Ved en evnt. medlemsbasert/gave basert økonomi vil det være helt umulig å 

følge opp pensjonsforpliktelser slik de er idag. 

Det er en god hovedlinje! 

At prestene har eget avtaleverk er helt i orden og følger av vårt syn på at virksomheten fortsatt er tjent med to arbeidsgiverlinjer som skal 

samvirke til soknet beste. 

Med felles arbeidsgiverlinje blir det nødvendig. 

Arbeidsutvalget har besluttet å ikke besvare undersøkelse. Vi er en liten organisasjon med få ansatte og frivillige, ved utsendelse av 

dokumentene er det ikke kommet noen tilbakemeldinger. 

I vårt fellesråd har det blitt vektlagt mer å beholde arbeidsgiveransvar for de vi har, enn å oppnå felles linje som inkluderer prestene. Felles 

avtaleverk har ikke vært tematisert konkret. 

Ja til fortsatt tilslutning til å legge seg tett på offentlig sektor, så lenge finansiering av Dnk i all vesentlighet kommer fra stat/kommune. 

 

Biskopens representant målbærer at det ikke er ønskelig å tilstrebe et felles avtaleverk uten at partene kan bli enige om det. En målsetning om 

felles avtale kan gi en forhandlingssituasjon der det legges unødig press på partene. 
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18. Er det tilslutning til denne målsettingen? 

Tariffpolitikk 

   KA har i 2017 fremforhandlet ny tariffavtale for organisasjonsmedlemmer. KA har som mål at denne avtalen bør tilpasses ytterligere til de 

rammebetingelser kirkelige organisasjoner arbeider innenfor. 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 100,0% 

Nei 0,0% 

N 4 
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19. Er det særlige områder dere ser behov for ytterligere tilpasning? 

Vi har ingen innspill her. 

Vi ønsker oss mulighet til å ha egne særavtaler, for eksempel et eget reiseregulativ. 

Stillingskoder som samsvarer mer med stillingstitler brukt hos organisasjonene 

Det er behov for at tariffavtalene på en tilfredsstillende måte rommer avtaler for fagpersoner med spesialkompetanse, eks. spesialprester og 

spesialiserte diakoner. 

 

20. Hvilke rammebetingelser har dere behov for at KA arbeider for å forbedre? 

Vedlikehold av kirkebygg. 

Kirkens plass i det moderne norske samfunnet. 

KA kan med fordel bli tettere på mediene, slik at kirken får et mer proaktivt og positivt ansikt utad. 

Soknenes økonomi.  

Bistand til å styrke samarbeidet med skoler/barnehager/offentlige institusjoner, slik at barn og unge blir kjent med vår tro og vår kultur(arv). 

Samt bistå til at kristen kultur(arv) er en naturlig del av vårt samfunn. 

Tilknytningsordningen til kommunene likerettes, slik at det er direkte tjenestevei til rådmannen for alle fellesråd v/kirkevergene. 

Det er et tap for menighetsråd og fellesråd at KA nå slutter med å være talerør for MR og FR 

Den arbeidsoppgaven kan ikke erstattes av et nettverk 

KA må først og fremst bestrebe seg på å være en arbeidsgiverorganisasjon, det vil si gi støtte i arbeidsgivermessige og juridiske spørsmål. Sør-

Innherad kirkelige fellesråd mener at KA i svært liten grad bør drive med kirkepolitikk - slik man i for stor grad har gjort fram til nå. Dette 

ansvaret ligger først og fremst i Kirkemøtet som kirka sitt øverste representative organ og lokalt/regionalt på rådssiden (i menighetsråd, 

felleråd og bispedømmeråd). Det er på tide at også KA bedre bidrar til å samle kreftene innenfor Den norske kirke, særlig når man nå også har 

fått inn rettssubjektet som medlem. Det sterke fokuset som KA har hatt på kirkeordning, med relativt bastante holdninger for fellesrådssiden, 

har ikke gitt positive bidrag til samarbeidsklimaet lokalt i kirka. Sør-Innherad kirkelige fellesråd forventer en klar dreining i fokus her i den nye 

strategiplanen. 

Ingen kommentar 

Bistand vedrørende forvaltning og drift av gravplassene. 

Tariff og arbeidsforhold. 

Vi mener det er viktig at KA har et sterkt fokus på: 

Kirkebyggene; Etterslep på vedlikehold, og av og til behov for nybygg i forhold til å kunne utvikle den kirkelige virksomheten. 

Gravplassene; Sikringsbehov monumenter, Nødvendig utstyr og gravplassens historiske forankring. 

Diakonalt og kulturelt arbeid i nye samfunnsstrukturer. Sikre at det er plass for "religiøse" aktører i statlige og kommunale planer. 

Ingen spesielle synspunkter 

Ingen spesielle synspunkter. 

Ingen kommentar 
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Vi har ingen innspill her. 

Økonomiske rammevilkår som dekker intensjonen i Kl §§ 14 og 16. 

• Vi ønsker at KA jobber for at det sikres kirkelig representasjon i utvikling av nasjonale planer og strategier innen barnehage, skole og 

kultur. 

• Vi ønsker også at kirkelige aktører og organisasjoner kan søke om (kultur-)støtte på lik linje med andre ideelle organisasjoner. I dag 

opplever mange at deres søknader om kommunal, fylkeskommunal eller statlig kulturstøtte avslås på prinsipielt grunnlag da de ikke anses som 

aktører på kulturfeltet. Dette oppleves som en nedprioritering av kulturarbeidet som foregår innen kirkefeltet, ofte med barn og unge som 

aktører. 

• Det må jobbes for å sikre at religion og livssyn har en naturlig plass i det offentlige rom, både i fysisk og overført betydning. Vi ønsker 

ikke et helsekulært samfunn, men et samfunn hvor det er naturlig å snakke om tro og livssyn. 

Kommunenes forståelser for hvilke behov kirkelig fellesråd har for finansiering av lovpålagte oppgaver. 

Vi har ingen spesielle behov utover det som fremkommer i pkt. 1a og b i dagens strategiplan. 

KA bør i større grad arbeide for soknet og den lojale kirkes interesser, og tone ned arbeidet med en sentralisert kirkestruktur. Denne 

strukturen er ikke ønsket på lokalplanet der den kirkelige tjenesteproduksjon utføres. 

Et generelt fokus på organisasjonsmedlemmenes behov. Forenkling og forutsigbarhet 

Arbeide for gode rammebetingelser, spesielt økonomisk. Det er viktig at summen av økonomiske tilskudd blir opprettholdt. 

Det er også viktig å arbeide for en fortsatt delt finansieringsløsning 

Kirkebygg 

Å sikre rammer og vilkår for å ivareta drift slik at en landsdekkende folkekirke skal bestå både lokalt og regionalt. 

Arbeidsutvalget har besluttet å ikke besvare undersøkelse. Vi er en liten organisasjon med få ansatte og frivillige, ved utsendelse av 

dokumentene er det ikke kommet noen tilbakemeldinger. 

Bedre økonomiske rammer, ikke minst til menighetsarbeid som trosopplæring og diakoni 

Viktig at minst mulig bruker på administrasjon i fellesråd, og mest mulig ressurser brukes lokalt i menighet. En linjekostnad på 20 % viker 

urimelig høy, og langt over det offentlige for øvrig. 

KA er viktig i den kyrkjepolitiske diskusjonen for å finne gode løysingar 

- Fortsatt god finansiering av den lokale kirke 

Det er viktig at KA fortsatt er talsperson for lokalkirken (både menighetsråd og fellesråd) mot sterke sentraliserende trekk i samfunn og kirke. 

KA må konstruktivt bidra til gode løsninger for flertallet av sine medlemmer. 
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21. Hvilke områder har dere størst behov for bistand når det gjelder utvikling av egen virksomhet? (Flere 
valg mulig.) 

 

 

 

Navn Prosent 

Personalledelse og kompetanseutvikling 69,2% 

Konflikthåndtering 51,0% 

Rekruttering og lederutvelgelse 21,2% 

Omstilling, strategi og utviklingsarbeid 70,2% 

Kirkebygg og eiendomsforvaltning 53,8% 

Gravplassforvaltning 34,6% 

Administrasjon, IKT og økonomiforvaltning 41,3% 

Anskaffelser, kontrakter og andre juridiske spørsmål 43,3% 

Andre områder 2,9% 

N 104 
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22. Er det ytterligere arenaer dere har behov for at KA tilrettelegger? 

Nytt personverndirektiv som gjelder fra mai 2018: Mest mulig standardisert forslag til HMS-system i forhold til nytt 

personverndirektiv, som kan anvendes som mal av kirkelige fellesråd over hele landet. 

Ikke som vi vet om nå. 

Vi har det bra... 

Mediehåndtering - "hvordan gjøre Den norske folkekirke enda mer folkelig?". 

Kultur og reiseliv - Hvilket forhold skal kirken ha til kultur- og reiseliv i fremtiden. 

Desentralisere kursvirksomheten 

Meinar det er dekkande 

Utvikling av kompetanse innenfor trosopplæring - undervisning 

Nei. 

Ingen kommentar 

Gravplassforvaltning. 

Tilskuddsordninger 

Ja, det kunne vært bra med oftere samlinger, kurs og erfaringsutveksling for kirkeverger med ansvar for middelalderkirker. Egen 

gruppe for disse. 

Veiledning i flerkulturelt arbeid, f.eks ulike gravferdsskikker 

Eiendomsrett og avtalerett 

Nei. 

KA har vært gode på kursing i dagsaktuelle tema i ulike sammenhenger. De må fortsette med det 

Ingen kommentar 

Nei 

Nei 

*BDR og KVL arrangerer kurset "Sammen om å lede".  Her bør KA sterkere inn.  

*Opplæring av nye råd etter valget - dette var så preget av at det var BDR som arrangerte det. Dette må KA ta tilbake og ta 

ansvaret for, for at vi skal kunne få en nyansert og balansert fremstilling av utfordringer og saker. 

Vi har gjennom mange år erfart at KA er i forkant av å tilby god faglig rådgivning og kompetanse overfor sine medlemmer, og 

oppfordrer til å være best på det også i den kirkeframtiden som ligger foran oss. 

Legge til rette for at vi som holder til langt unna Oslo og Trondheim får tilbud om kurs som er geografisk nærmere oss. Gi større 

muligheter til å delta på kurs og foredrag via Skype. Store reise- og overnattingsutgifter er i særklasse den største årsaken de 

gangene vi velger å ikke benytte oss av kurs som vi ellers ville ønske å delta på. 

Nei 
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Nei. 

Kommunikasjon som strategisk verktøy! 

Frivillighet 

Felleskursing for ledere i egge arbeidsgiverlinjer 

Vi opplever at KA er en fleksibel organisasjon, som bla. henter inn eksterne ressurser ved behov. Stor bredde!! 

Nei 

Nei, ikke pr. i dag. 

Arbeidsutvalget har besluttet å ikke besvare undersøkelse. Vi er en liten organisasjon med få ansatte og frivillige, ved utsendelse 

av dokumentene er det ikke kommet noen tilbakemeldinger. 

Anbefaling av økonomi systemer for regnskap. 

Omdømmebygging for kirkelig virksomhet. Holdningsskapende arbeid. 

Arena for ledere og folkevalgte på fellesrådsnivå jfr. Nettverk for fellesråd 

Arena for ledere og folkevalgte på fellesrådsnivå jfr. Nettverk for fellesråd 

Styrket kompetanse og faglig bistand innafor internkontroll 

Nei 

Byggforvaltning, prosjektledelse 

Markedsføring og kommunikasjon 

Ingen kommentar 

 

23. Er det noe konkret dere savner i KAs kurs/arrangementsportefølje? 

Nei 

Ikke ennu,- har ikke sett hele oversikten for 2018. 

KA er svært dyktige på de fleste områder, og kurstilfanget er stort og godt. I lys av fremtidig organiseringsbehov, vil det kunne 

være aktuelt med profesjonalisering av kirkeledelse, inkl. fag som kirkerett. 

Lokal tilstedeværelse 

Strategi- og utviklingsarbeid for menighetsråd.   Utvikling av frivillighet i menigheten.  Kommunikasjon/markedsføring, spesielt 

til barn og ungdom (nye media). 

Kurs i administrative oppgaver for ansatte i kirken. f.eks arkiv, budsjett/økonomi og saksbehandling 

Organisasjonskunnskap og -forståelse. Kirken er generelt dårlig på dette. 

Arkiv 

Ikkje som eg kjem på no 

Kurs som handler om kontorpersonale , som kan handle om både arkiv, kirkebokføring, regnskap - økonomi . Ansatte ut i 

distriktene har ofte svært sammensatte oppgaver, og det hadde vært greit med en type kurs som kunne ivareta flere 

områder......... 
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Nei. 

Ingen kommentar 

Kurs for gravplassansatte, drift og administrasjon. (Kurs som tar opp temaer som Norsk forening for gravplasskultur ikke 

dekker.) 

Nei 

Flere lokale kurs for staber 

Ingen spesielle synspunkter 

Nei. 

Ingen kommentar 

Nei 

#metoo og varsling kan det med fordel være et kurstilbud på 

Kurs om krisehåndtering av stor og liten art 

En del av kursene KA arrangerer - er lagt opp bare noen få plasser. KA bør vurdere å legge kurs på flere steder selv om en da vil 

få færre deltakere pr. kurs. 

HMS-kurs rettet inn mot kontorvirksomhet er en mangelvare. 

Vi opplever at KA har en bred dekning av faglige kurs. 

Samme som forrige spørsmål. Faglig sett er det mye relevant å delta på men økonomien stopper det meste. 

Info om andre aktuelle studier i utd. inststitusjoner som kan være aktuelle i forhold til behov/ønsker.  

Tenker spesielt innen ledelse. Fag eller studier for økt kompetanse og en oversikt over muligheter. 

det er ikke noe jeg savner, men vil påpeke allikevel: det er veldig viktig at fagmøter/kurs holdes flere steder i landet og ikke bare 

i Oslo. for oss små koster det mye tid og penger for å få den tiltrengte kunnskapen og at kurskostnader holdes nede. viser 

spesielt til et kurs for bevaring av gamle gravminner som var holdt i Oslo og som kostet veldig mye. denne kunnskapen skulle jeg 

gjerne hatt, men i et trangt budsjett hadde jeg ikke samtidighet til å bruke så mye penger. ( mulig det var Gravplassforeningen 

som var arrangør av dette seminaret, - men dog allikevel) 

Nei. 

Kommunikasjon som strategisk verktøy! 

Kurs spesielt tilrettelagt for organisasjonsmedlemmer. Kurs med fokus på frivillighet. 

Nei, det er bra!! 

nei 

Det er viktig at en del kurs/arrangement planlegges til lokale/regionale steder også. 

Arbeidsutvalget har besluttet å ikke besvare undersøkelse. Vi er en liten organisasjon med få ansatte og frivillige, ved utsendelse 

av dokumentene er det ikke kommet noen tilbakemeldinger. 

Seksuell trakassering. 

Politisk arbeid og lobbing 

Nei 
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Ingen kommentar 

24. Er det noe dere mener KA bør bruke mer eller mindre ressurser på? 

Synes at KA bør legge seg på eit meir nøkternt prisnivå på samlingar som f.eks. Landssamling for Kyrkjever. Små sokn betalar nok 

pengar i kontingent, og har ikkje behov for flotte hoteller, dyre middager, aktuelle artistar eller kule programledarar.  Det 

viktigaste med kyrkjeverjesamlingar er å møte kolleger og utveksla erfaringar, samt aktuelle kurs. KA kan lett ende opp som 

nokon fagforeningar som brukar alt for masse av medlemmanes pengar på tant og fjas. 

Større åndelig nærhet :-) 

Det er vanskelig for oss, som ett medlem, å ha oversikt over KAs ressursbruk.  Vi har forståelse for at 

kommunesammenslåingene kommer til å kreve mye ressurser de neste to årene. Ved siden av det, ønsker vi at KA bruker 

ressurser på å bidra til at de forestående endringene i den norske kirke kan foregå i et samarbeidende klima og uten for mye 

polarisering og maktkamp. 

Lage lister over konsulenter som er dyktige innenfor ulike områder. 

Jeg er usikker på om KA kan ta et ansvar for kirkebygg med den begrensede ressurs de sitter med 

Jeg håper at KA også i framtida vil være en støttespiller og talerør for fellesrådene og den lokale kirke. Vi følger spent med i 

utviklingen når nå rettssubjektet Dnk er medlem av KA. Vi er bekymret ikke minst med de uheldige tendensene en har sett rundt 

KAs engasjement i Kirkepartner. Her har man gjort en slett jobb for den lokale kirke. For egen del er vi svært fornøyd med å ha 

valgt andre løsninger enn den sentralstyrte løsningen fra Kirkepartner. 

KA skal først og fremst være en arbeidsgiverorganisasjon til støtte for alle sine medlemmer i arbeidsgiverrelaterte spørsmål. Sør-

Innherad kirkelige fellesråd har ikke behov for at KA driver kirkepolitikk, til det har vi demokratisk valgte organer fra 

menighetsråd og opp til Kirkemøtet som Den norske kirkes øverste representative organ. 

KA er, i tillegg til å være arbeidsgiverorganisasjon, også en kirkepolitisk aktør, primært på vegne av lokalkirken. Når nå både 

rettssubjektet Den norske kirke og fellesrådene er medlemmer i KA, er det viktig t KAs kirkepolitiske aktivitet i størst mulig grad 

samordnes ed kirkerådets aktivitet. Det betyr ikke at KA skal slutte å arbeide for lokalkirken, men det er viktig at de to sentrale 

kirkepolitiske aktørene er mest mulig enige i sin argumentasjon. 

nei 

Hjelpe til med å etablere regionale/lokale kompetansesentra på kirkebyggfag, slik at særlig små fellesråd kan få hjelp av disse i 

regionen. 

KA bør bruke mer tid til å rydde arbeisfordeling mellom prestelinje og fellesrådslinjen. Prestelinjen lar seg bruke gjennom 

fellesrådsmedlemer. 

Nei, foreløpig ikke 

Se nedenfor 

Fellesråd og menighetsråd kan istandsettes til i enda større grad å tenke og jobbe strategisk for å snu nedadgående trender for 

kirkelig deltakelse og for at mennesker i lokalmiljøet skal oppleve kirken relevant. Dette dreier seg om strategisk lokal ledelse 

som blir enda viktigere fremover i en tid hvor DNK ikke lenger er i en monopol-situasjon. Det har betydning for kirkens tilbud og 

etter all sannsynlighet også for offentlig støttenivå framover. 

Ingen kommentar 

Nei 

Det er viktig å jobbe for å bli attraktive for flere organisasjoner. Det er ingen strategisk fordel å bli for ensidig rettet inn mot en 

stor aktør som Den norske kirke i dag er. 

Nei. 

Nei 
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enda mer ressurser på kompetanseutvikling av kirkelige ansatte. 

Nei. 

KA bør bruke mer ressurser på organisasjonsmedlemmene og på å rekruttere nye organisasjonsmedlemmer. Skal KA være 

attraktivt for organisasjonsmedlemmer må fokuset på disse være sterkere, og det må tydeliggjøres hvilke fordeler det gir å velge 

KA fremfor andre arbeidsgiverorganisasjoner.  

 

KA bør også jobbe aktivt for å øke samarbeidet mellom Den norske kirke og kristne organisasjoner. 

I den tiden vi er inne i er det viktig å holde fokus på omstilling og fremtidig kirke!! 

Det at KA opp gjennom årene har brukt så mye energi på å kjempe frem en arbeidsgiverlinje, i en situasjon der det for 

Presteforeningen er uaktuelt, har vært og er energitappende for kirkens virksomhet. Det å forandre det som er tjenlig og mulig å 

forandre, og heller være konstruktiv i dette spørsmålet ville vært tjenlig. 

Nei 

Nei. 

Arbeidsutvalget har besluttet å ikke besvare undersøkelse. Vi er en liten organisasjon med få ansatte og frivillige, ved utsendelse 

av dokumentene er det ikke kommet noen tilbakemeldinger. 

Ingen kommentar 

 

25. Er det noe dere mener KA ikke ivaretar på en god nok måte for sine medlemmer? 

Synes KA gjer ein veldig god jobb. Mange dyktige medarbeidarar med høg kompetanse. KA er veldig støttande og 

løysningsorienterte når ein henvender seg til dei ulike avdelingane. 

Lokale kurs, desentralisere. 

Sandefjord kirkelige fellesråd er godt fornøyd med KA og hvordan vi blir ivaretatt som medlem. 

Å lage kostnadseffektive kurs og samlinger. 

I tariffsammenheng er det en utfordring at de sterke faggruppene spiser for mye av kaka. 

nei 

Nei, ikke det vi vet 
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Vi vil gjerne nevne: 

 

1.       Myndighetskontakt og politisk arbeid 

KAs strategi er lite opptatt av styring av kirka – og likeledes av den folkevalgte delen av i styringen av kirka på ulike nivå. 

Hvordan skal den folkevalgte delen være med i utformingen av morgendagens kirke. KA burde sette av ressurser til å arbeide 

med styringsstrukturen generelt, og med sognets to organers rolle spesielt. 

  

Her bør KA intensivere kursing – ikke bare av ansatte, men også av folkevalgte og kjernemenigheten. Det er avgjørende viktig at 

menigheten som menighet finner sin rolle som lokal samfunnsbygger, og utvikler en rolle der både de folkevalgte og de frivillige 

får det fokus de må ha for at menigheten skal utvikle sitt potensial 

  

2.       Punktene ovenfor er relevant også her 

Det er viktig at KA lager kurs/opplæring på alle nivå i kirka der folkevalgt ledelse og de to linjene som utøver ledelse i 

lokalmenigheten utvikler en samforståelse av rammer og ansvar for den enkelte for å sikre at menigheten fremstår som en 

enhet overfor lokalsamfunnet og lokalmenigheten 

Fokus på lokal strategisk ledelse i menighetsråd og fellesråd. 

Ingen kommentar 

Nei 

Nei. 

Nei 

Nei, ikke nå. Men det er viktig for fremtiden at det finnes en god løsning på forholdet mellom fellesråd/kirkeråd/kirkemøte slik 

at fellesrådene blir ivaretatt og det ikke blir noen "overkjøring" fra kirkemøtet. 

Nei 

Viktig at KA i tiden fremover ivaretar hele medlemsmassen. 

Ingen spesielle kommentarer 

Det er menighetene som er kirken, jfr kirkeloven §9. Dette bør i langt større grad gjenspeiles i fordelingen av ressursene mellom 

lokalt nivå og regionalt/sentralt nivå. Dette ønsker vi at KA vurderer nærmere. 

Dataløsningen gjennom KA har ikke blitt det som var lovet. Det er dyrere og ikke felles for alle! Her bør KA engasjere seg sterkt! 

Vi trenger et godt, felles verktøy. 

Nei 

Nei. 

Arbeidsutvalget har besluttet å ikke besvare undersøkelse. Vi er en liten organisasjon med få ansatte og frivillige, ved utsendelse 

av dokumentene er det ikke kommet noen tilbakemeldinger. 

Vi forventer at vår arbeidsgiverorganisasjon lager dokumentmaler som er tilpasset eksempelvis stiftelser. 

Ingen kommentar 
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26. Er det noe dere ønsker å trekke ut av eller legge til i dagens strategiplan? (Vis gjerne til 
linjenummer i eksisterende strategiplan.) 

Har ikke lest strategiplanen... 

1.b.4  At arbeidet for å fremme en forenklet organisering av Den norske kirke med sikte på en fremtidig avvikling av ordningen 

med to arbeidsgiverlinjer videreføres.   

Et viktig punkt å løfte fram. 

 

1.b.5 At lovgivingen sikrer nasjonal og lokal forankring av Den norske kirke. Soknets organer skal fortsatt være lovfestet.  

Sandefjord kirkelige fellesråd er av den oppfatning at det er tilstrekkelig at soknet v/menighetsrådet og rettssubjektet den 

norske kirke er lovfestet. Fellesrådet bør ikke være lovfestet. 

 

1.b.7 Å arbeide for at relevant innhold i dagens forvaltningslov, offentleglova og annet statlig lovverk videreføres og innlemmes i 

Den norske kirkes regelverk.   

Nevnte lover, sammen med detaljerte krav om regnskapsførsel/budsjettering , er ressurskrevende for lokal administrasjon og 

bør kunne forenkles.  Vi anbefaler at punktet strykes.  

 

1.c.3 At de kirkelig fellesråd fremstår tydelig som samhandlingsaktører mellom menighetene og kommunene innenfor diakoni 

og kultur mv. 

I vårt område er vi opptatt av at menighetsrådet har ansvar for disse punktene og ikke fellesrådet. Det styrker soknenes særpreg 

og selvstendighet. Vi anbefaler at punktet strykes. 

 

3.a.2 Opplæring av nyvalgte rådsmedlemmer til Den norske kirkes styringsorganer etter kirkevalget i 2019 med særlig vekt på 

styringsroller og arbeidsgiveransvar. 

Vi ønsker å forsterke punktet ved å ta inn strategisk arbeid i setningen. «Opplæring av nyvalgte rådsmedlemmer til Den norske 

kirkes styringsorganer etter kirkevalget i 2019 med særlig vekt på styringsroller, strategisk utvikling og arbeidsgiveransvar. 

 

3.b.2 Forslag til ny tekst: Bidra til faglig refleksjon og kunnskapsutvikling innen kirkelig ledelse, strategi og organisering. 

 

3.f. 1 og 2 Å videreføre og fremforhandle nye avtaler til bruk for medlemmene. Å videreføre og reforhandle relevante 

forsikringsordninger. 

Kan strykes. De er dekket i 5 KA som organisasjon …. 

 

5.6 Å videreutvikle et nært samarbeid med Kirkerådet gjennom reforhandlet samarbeidsavtale, som konsekvens av Kirkemøtets 

/ Kirkerådets innmelding i KA. 

Sandefjord kirkelige fellesråd vil påpeke viktigheten av punktet. Vi tror det er svært viktig at kirkelige ressurssentra, som KA og 

Kirkerådet, jobber sammen, utfyller hverandre og bidrar til utviklingen av vårt trossamfunn. 

 

5.8 Styrket frivillig innsats og medlemsinvolvering i kirkelig virksomhet. 

Kan ikke være KAs ansvar og bør derfor strykes. 
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Sør-Innherad kirkelige fellesråd mener KA må ha et kristisk blikk på hele punkt 1 i strategiplanen. Myndighetskontakt er ikke KAs 

primære oppgave som arbeidsgiverorganisasjon, med mindre dette avgrenses til økonomiske rammebetingelser og 

arbeidsgiverrettslige spørsmål. KAs myndighetskontakt må ikke komme i konflikt med de vedtak som fattes av Kirkemøtet Den 

norske kirkes øverste representative organ. 

Arkivlov, forvaltningslov etc.: Her bør man følge KMs vedtak fra 2015. Lovene bør gjelde i den grad de er tjenlige for kirken. 

nei 

Nei 

Ingen spesielle synspunter 

Kommentarer til KA strategi: 

 

1. Myndighetskontakt og politisk arbeid. 

KAs strategi er lite opptatt av styring av kirka - og hvordan den folkevalgte delen av kirkas rolle i styringen av kirka på ulike nivå. 

Hvordan skal den folkevalgte delen som FR eller tilsvarende råd utgjør, være med i utformingen av morgendagens kirke. KA 

burde sette av ressurser til å arbeide med styringsstrukturen generelt, og med sognets to organers rolle spesielt.  

C. Her bør KA intensivere kursing - ikke bare av ansatte, men også av folkevalgte og kjernemenigheten. Det er avgjørende viktig 

at menigheten som menighet finner sin rolle som lokal samfunnsbygger, og utvikler en rolle der både de folkevalgte og de 

frivillige får det fokus de må ha for at menigheten skal utvikle sitt potensial.  

2. Punktene overfor er også relevante her.  

B. Det er viktig at KA lager kurs/opplæring på alle nivå i kirka der folkevalgt ledelse og de to linjene som utøver ledelse i 

lokalmenigheten utvikler en samforståelse av rammer og ansvar for den enkelte for å sikre at menigheten fremstår som en 

enhet overfor lokalsamfunnet. 

Strategiplanen er utmerket som den foreligger. 

Vi vil understreke betydningen av sognets stilling, bl.a. som selvstendig rettssubjekt. 

Videre vil vi vektlegge avsnitt 5, pkt. 7  om å styrke frivillig innsats og medlemsinvolvering i kirkelig virksomhet. Dette er det 

økende behov for. 

Vi ønsker ikke at KA skal  bruke tid og ressurser på et felles IKT verktøy for Dnk.  Dette er vel ikke en oppgave for en 

arbeidsgiverorganisasjon? 

Vi har ulike behov og  ser at den konkurransesituasjonen som er ute i i markedet gir oss flere muligheter og det er enklere å få 

lokale tilpasninger og en kan enklere forhandle på pris og service, support. 

For oss er det nettopp Pris, service, tilgjengelighet, brukervennlighet og support som er avgjørende. 

• Vi ser at hele strategiplanen har behov for en språkvask før den skal behandles på Landsrådet. 

• Punkt 3 f 1 og 2 tar KNIF seg av. 

• Vi ønsker at KA endrer språkbruk fra frivillig til ideell, så også IKO og KIFO inkluderes i planene.  

• Punkt 5.4 endres til «Å videreføre innsatsen for hele bredden blant medlemmene.» 

Nei. 

Nei 

Nei 
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Nei. 

Når det gjelder ordningen om at kirkelige ombud har rett på inntil 12 dager fri for å skjøtte sine verv så mener vi at det ikke er 

viktig at antall dager tallfestes. Det som er viktig er at permisjonsretten er hjemlet i loven (Aml § 12-13). 

Ingen spesielle kommentarer 

Keep up the good work!! 

Det er avsnittet om "en arbeidsgiverlinje" som bør endres til at:" KA skal medvirke til en organiseringsform som er tjenlig for 

virksomheten til soknet ut fra de rammebetingelser som finnes. Det innebærer at det av Kirkerådet etableres regionale 

arbeidsgiverorganer for prestene og at det er et lovhjemlet fellesrådsorgan pr kommune som er soknets organ overfor 

kommune." 

nei 

Nei. 

Arbeidsutvalget har besluttet å ikke besvare undersøkelse. Vi er en liten organisasjon med få ansatte og frivillige, ved utsendelse 

av dokumentene er det ikke kommet noen tilbakemeldinger. 

Vi ønsker å legge til i dagens strategiplan:  

 

Bevisstgjøre kirkelige arbeidsgivere på viktigheten av å følge opp frivillige medarbeidere på samme måte som ansatte mht 

kompetansebygging og personlig veiledning. Arbeidsgiver er organisatorisk tett på det leddet som har ansvar for å håndtere 

plikter og ansvar knyttet til frivillige medarbeideres brudd på avtaler. 

 

Rådgi kirkelige arbeidsgivere i saker knyttet til varsling og mistanke om seksuelt misbruk og andre forhold som bryter med 

kirkens etikk og lovgiving. 

I dag kan det virke som der er relativt stor distanse mellom rettsubjektet den norske kirke ved kirkeråd og bispedømmerådene 

og soknets organer. Mye fokus har vært rettet mot arbeidsgiverspørsmålet og hvem som skal kunne lede i fremtiden. KA kan 

være det organet som jobber frem 3.posisjoner som alle lettere kan tilslutte seg i dette spenningsfeltet. Det er kanskje en av de 

viktigste utfordringene KA kan ta fremover. 

Satsing på kvalitetsutvikling, herunder internkontrollsystemer. 

KA verkar for å kjenne lokalkyrkja sine utfordringar betre enn Kyrkjerådet. Det er derfor svært viktig at KA held fram å ha 

meiningar om kyrkjeleg organisering og kyrkjepolitikk, og ikkje avgrensar seg berre til arbeidsgjevarspørsmål i snever forstand. 

Dagens strategiplan har svært mange punkter. Positivt at «alt er med», men det gir store utfordringer med å prioritere. 

Strategiplanen bør strammes veldig opp. 

 



 

EKSTRAORDINÆRT LANDSRÅD  2018 - VEDLEGG 

35 

 

VEDLEGG 3 HØRINGSSVAR KIRKERÅDET (KR 17/18)
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VEDLEGG 4 UTTALELSE FRA NETTVERK FOR 
KIRKELIGE FELLESRÅD  

Kommentarer til KA strategi 

1.       Myndighetskontakt og politisk arbeid 

KAs strategi er lite opptatt av styring av kirka – og hvordan den folkevalgte delen av kirkas rolle i 

styringen av kirka på ulike nivå. Hvordan skal den folkevalgte delen som FR eller tilsvarende råd 

utgjør, være med i utformingen av morgendagens kirke. KA burde sette av ressurser til å arbeide 

med styringsstrukturen generelt, og med sognets to organers rolle spesielt. 

  

c) Her bør KA intensivere kursing – ikke bare av ansatte, men også av folkevalgte og 

kjernemenigheten. Det er avgjørende viktig at menigheten som menighet finner sin rolle som lokal 

samfunnsbygger, og utvikler en rolle der både de folkevalgte og de frivillige får det fokus de må ha 

for at menigheten skal utvikle sitt potensial 

  

2.       Punktene ovenfor er relevant også her 

b) Det er viktig at KA lager kurs/opplæring på alle nivå i kirka der folkevalgt ledelse og de to 

linjene som utøver ledelse i lokalmenigheten utvikler en samforståelse av rammer og anvar 

for den enkelte for å sikre at menigheten fremstår som en enhet overfor lokalsamfunnet 

og lokalmenigheten 

 

NKF ved 

 

Geir Mykletun, Einar O. Iversen, Lars-Kristian Stendahl Gjervik, Jørn Lemvik 
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VEDLEGG 5 UTTALELSE FRA NORGES KIRKEVERGELAG 
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VEDLEGG 6 ÅRSMELDING FOR KA 2017 

Årsmeldingen for 2017 er lagt ved til orientering.  

Innhold 

 2017 - et merkeår for KA 

 Nye medlemmer  

 Valg til KAs organer 2017 

 Stadig tariffutvikling 

 Reformer og lovendringer 

 Kurs, opplæring og rådgivning 

 Kirkebygg 

 IKT, økonomi, jus og administrasjon 

 Gravferd 

 

2017 - et merkeår for KA 
2017 vil bli stående som et merkeår i KAs historie. På årets første virkedag – 2. januar – 
trådte Kirkemøtets vedtak om innmelding i KA formelt i kraft. Dagen etter undertegnet KA 
og de sentrale arbeidstakerparter enighetsprotokoll om hvilket avtaleverk de om lag 1.600 
tilsatte i Den norske kirke nasjonalt skulle omfattes av. Etter en omfattende prosess var 
partene blitt enige om at KAs ordinære avtaleverk skulle gjøres gjeldende med enkelte 
unntak regulert i påfølgende tilleggsavtale.   

Våren 2017 ble viktig også for KAs organisasjonsmedlemmer. Partene kom til enighet om å 
skille ut en egen hovedtariffavtale for medlemmer som ikke er kirkelige organer fra 
1.januar 2018. Da KAs søknad om opptak i fellesordningen for privat AFP i løpet av året ble 
innvilget og en nødvendig vedtektsendring senere ble godtatt av departementet, trådte den 
nye avtalen i kraft ved årsskiftet 2017/2018. 

Regjeringens kommunereform ble vedtatt i Stortinget i juni. Mange av KAs 
fellesrådsmedlemmer får som følge av dette inn i sammenslåingsprosesser fram mot 2020. 
Det har i 2017 derfor vært stor etterspørsel etter rådgivning fra KA om en rekke 
omstillingsrelaterte spørsmål, både fra øverste leder av virksomhetene og fra 
folkevalgte/ledere av kirkelige fellesråd. Den skriftlige veilederen og kurstilbudet som KA 
har bidratt med, har fått meget god evaluering. Kommunereformen vil fortsette å ha stor 
innvirkning på innretningen av arbeidet også i tiden fremover. 

I slutten av september presenterte regjeringen sitt forslag til ny og felles trossamfunnslov. 
KA har lagt ned et betydelig arbeid med å vurdere konsekvensene av forslaget for 
medlemmene. En rekke seminarer og debattmøter ble arrangert rundt i landet for å sette 
aktuelle spørsmål under lupen, mange av dem med innledere fra KA som bidragsytere. 
Styret avga en lengre høringsuttalelse til departementet i desember. 

KA har i løpet av året gjennomført en ny kartlegging av tilstanden til alle landets 1633 
kirkebygg. «Kirkekontrollen» gjennomføres hvert fjerde år og representerer en omfattende 
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innsamling av dokumentasjon om Den norske kirkes kirkebygg. En nøkkeltallsrapport vil 

foreligge vinteren 2018, og den ferdige rapporten vil bli lagt fram i løpet av våren. 

KA har i 2017 også drevet fram et pilotprosjekt innen brannslokking i samarbeid med de 
fremste fagmiljøer på området både nasjonalt og internasjonalt. Et «fullskalaprosjekt» som 
fremskaffer kunnskap til bruk for å styrke brannsikring av kirker har vært gjennomført på 
brannlaboratorium i Danmark senhøsten 2017 og ble avsluttet vinteren 2018. 

Året 2017 vil bli stående som et merkeår i KAs historie også fordi stillingen som 
administrerende direktør ble lyst ledig.  Frank Grimstad, som har ledet organisasjonen helt 
siden KA ble etablert i 1990, varslet sommeren 2017 at han går av med pensjon. Styret 
tilsatte Marit Halvorsen Hougsnæs som ny administrerende direktør på årets siste 
styremøte 6. desember. Hun overtok 1. februar 2018. 

Sekretariatet i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 

Oslo, februar 2018 

 

Nye medlemmer i KA 
 

 Den norske kirke (rettssubjektet) ble medlem fra 2.1.2017 

 Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble medlem med 

virkning fra 1.1.2018 

 HEKTA: Trosopplæring for ungdom (frivillig organisasjon) ble medlem med virkning 

fra 1.1.2018. 

Alle disse har tegnet kategori-1-medlemskap med overføring av partsansvaret. 

 

Valg til KAs organer 2017 
 

2017 var det store valgåret i KA-sammenheng. På KAs nyoppnevnte landsråd 24.-25. april, 

hvor KAs 68 nye landsrådsdelegater møtte for første gang i fireårsperioden, ble det valgt 

nytt styre, kontroll- og valgkomite.  

KAs nye styreleder er Hege Hovland Malterud som overtok etter Eigil Morvik. Nestleder er 

Dag Landmark. Øvrige styremedlemmer er Harald Askeland, Lill Tone Grahl-Jakobsen, Siv 

Mari Forsmark, Helga Hjetland, Gard Realf Sandaker-Nielsen, Åshild Opøyen, 1. vara, Jan 

Olav Olsen, 2. vara og Jørn Lemvik, 3. vara 

Til kontrollkomiteen er følgende valgt for perioden 2017-2021:  

Leder Betty Haga, Knut Erik Andresen, Ole Herman Fisknes, 1. vara Modulf Aukan, 2. vara 

Kristin Elisabeth Kyhen Ramstad og 3. vara Elisabeth Bie 

I valgkomiteen sitter følgende fra 2017-2021:  

Gerd Karin Røsæg, Trude Brosvik, Svein Inge Thorstvedt, 1. vara Marianne Uri Øverland, 2. 

vara Stein Bratseth og 3. vara Terje Wiik 
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Stadig tariffutvikling 
Den norske kirke i ett tariffrike 
Tariffåret 2017 startet med å sette ut i praksis de store forhandlingene som foregikk mellom 

KA og fagforeningene høsten 2016 – overføringen av prestene og øvrige tidligere 

statsansatte til det nye rettssubjektet Den norske kirke. Pr. 01.01.2017 ble denne 

virksomhetsoverdragelsen gjennomført. Med det var hele Den norske kirke samlet 

innenfor det samme tariffavtaleverket i KA – selv om det er noe forskjell på lønnssystemer 

og noen spesialbestemmelser fremdeles. Både på sentralt nivå mellom KA og 

fagforeningene og på virksomhetsnivå har det vært fokusert på å la den nye virkeligheten 

gå seg til og at nye samarbeidsrelasjoner tar form. 

 

Ny organisasjonsavtale 
På våren var det forhandlinger om ny Hovedtariffavtale (HTA) for 

organisasjonsmedlemmer. Dette er de av KAs medlemmer som ikke er organer i Den 

norske kirke. Avtalen ble fremforhandlet med forbehold om godkjenning av inntreden i 

fellesordningen for privat AFP. Denne godkjenningen kom på plass høsten 2017, og alt var 

derfor klargjort for iverksettelse av ny HTA pr 01.01.2018. Med det får også KA for første 

gang to ulike HTA – én for organisasjoner mm, og én for organer i Den norske kirke. 

Hovedforskjellen på avtalene er pensjonsbestemmelsene. 

 

Hovedavtaleforhandlinger 
Den fireårige Hovedavtalen utløp 31.12.2017. Partene hadde derfor forhandlinger om 

denne på senhøsten. Under forhandlingene kom partene frem til at det var noen spørsmål 

som trengte nærmere avklaringer før det eventuelt ble gjort større endringer i avtalen. 

Daværende avtale ble derfor forlenget ut 2018, med én justering. Frem til ny forhandling 

høsten 2018 skal partene gjennomføre arbeid i et partssammensatt utvalg for å forberede 

forhandlingene. 

 

Reformer og lovendringer 
Kommunereformen inn for landing 
En av Solberg-regjeringens hovedsaker har vært et ønske om en reform av dagens 

kommunestruktur. Den norske kirkes organisering og finansiering er nært knyttet til 

kommunestrukturen, og kommunesammenslåinger vil derfor innebære stor omstilling i 

Den norske kirke. 

Kommunene hadde frist til 1. juli 2016 med å melde inn sine vedtak om sammenslåing til 

sine respektive fylkesmenn. Fylkesmennene la så i løpet av høsten 2016 frem sine 

anbefalinger til kommunalministeren.  

Fylkesmennene anbefalte langt flere sammenslåinger enn hva de kommunale vedtakene 

ville ha gitt som resultat. Våren 2017 la Regjeringen fram sitt forslag til Stortinget om 

kommunesammenslåinger, og Stortingets vedtak i juni sammen med tidligere vedtak betyr 
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at 122 kommuner slås sammen til 47 nye kommuner. De fleste av disse vil slås sammen fra 

og med 2020.  

Behovet for kirkelig involvering i kommunereformen er tidligere blitt løftet fram på ulike 

arenaer der KA møter sine fellesrådsmedlemmer. KA erfarer at en kommunesammenslåing 

reiser utfordringer og problemstillinger på et bredt område av kirkens virksomhet, og det 

utfordrer KAs kompetanse og kapasitet både når det gjelder kurs- og rådgivervirksomhet. 

Som forberedelse til kommunereformen utarbeidet KA i 2016 et veiledningshefte for 

kirkelige fellesråd vedrørende sammenslåing av kommuner. Denne veiledningen har 

særlig omhandlet ordninger for medbestemmelse og prosjektstyring i fellesrådene ved en 

kommunesammenslåing. Dette heftet ble revidert i 2017. 

Kompetansebehovet ved oppstart av sammenslåingsarbeidet var stort. I løpet av året er det 

også gjennomført flere opplæringstiltak om kirkelige konsekvenser av en 

kommunesammenslåing, både for kirkeverger og for tillitsvalgte i fellesråd og 

fellesnemnder. Hovedfokus var konsekvenser av reformen, organisering av prosessen samt 

arbeidsrettslige spørsmål. Se «Kurs, opplæring og rådgivning», avsnittene «OU for øvrige 

medlemmer» og «Folkevalgtopplæring» for detaljer. 

 

Etableringen av det nasjonale rettssubjektet i Den norske kirke 
Endringene i Grunnloven i 2012 om forholdet mellom Den norske kirke og staten igangsatte 

arbeidet med ytterligere reformer i Den norske kirke. Regjeringen Solberg signaliserte i 

regjeringserklæringen i 2013 at de ønsket å vektlegge reformer som bidro til et tydeligere 

skille mellom stat og kirke. 

Etableringen av rettssubjektet Den norske kirke var her et sentralt anliggende, og 

vesentlige endringer i kirkeloven ble behandlet og vedtatt på Stortinget våren 2016. Alle 

kirkelige virksomheter som har vært en del av statsforvaltningen, ble fra 1. januar 2017 

skilt ut og overført til det nye rettssubjektet for Den norske kirke. Dette omfatter 

Kirkemøtet, Kirkerådet, Bispemøtet, bispedømmerådene og prestetjenesten. KA har som 

arbeidsgiverpart nedlagt betydelig arbeid for å bistå i etableringen av Den norske kirke 

som selvstendig rettssubjekt og arbeidsgiver.   

 

Høring om ny lov for tros- og livssynssamfunn 
I tråd med Sundvoldenerklæringen la Regjeringen i september 2017 frem et høringsnotat 

med forslag til ny lov for tros- og livssynssamfunn. Et av hovedforslagene i høringsnotatet 

var å samle lovgivningen som regulerer tros- og livssynssamfunn i en felles og helhetlig lov. 

Den norske kirke foreslås her å få et eget kapittel. Det foreslås en forenklet og mer 

kortfattet lovgivning og en ny finansieringsordning for tros- og livssynssamfunn utenom 

Den norske kirke. For Den norske kirke foreslås det en betydelig forkorting av dagens 

lovregulering. Betydelig myndighet til å fordele oppgaver/ansvar og organisere Den norske 

kirke ble foreslått lagt til Kirkemøtet. KAs styre drøftet KAs hovedsynspunkter og 

høringssvar på to styremøter. Flere av departementets forslag fikk tilslutning fra KA, men 

KA hadde vesentlige innvendinger bl.a. til forslag som kan svekke soknets nåværende 

rettslige stilling og selvstendighet, og at summen av departementets forslag vil forrykke 

balansen mellom den lokale kirke og Kirkemøtet. 
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KA deltok høsten 2017 på ulike seminarer i alle bispedømmene om høringsnotatet. En stor 

del av disse ble arrangert i samarbeid mellom Nettverk for kirkelige fellesråd og de 

regionale kirkevergelagene. På noen konferanser var det også et samarbeid med 

bispedømmerådene. Både deltagelsen på seminarene og antall høringssvar har vist meget 

stort engasjement i denne saken.  

 
Kurs, opplæring og rådgivning 
KA har i 2017 hatt et stort tilbud av kurs og opplæring. Det er gjennomført om lag 80 

arrangement gjennom året. I tillegg til de som er nevnt nedenfor, kan vi nevne regnskap og 

økonomikurs, stabsutvikling, grunnkurs for kirkeverger, arbeidsgiverkonferanser med 

mer. Se også statistikken lenger bak i årsmeldingen. 

Arbeidsmiljø og stabsutvikling 
Det pågår samtaler om å få på plass en ny nasjonal arbeidsmiljøkartlegging for Den norske 
kirke, men det foreligger enda ikke avklaring av tidspunkt.  KAs opplegg for lokale 
arbeidsmiljø undersøkelser brukes av en del medlemsvirksomheter og det gis veiledning og 
råd om bruk og oppfølging. Rutinene for oversendelse av sykefraværsstatistikken fra SSB er 
reetablert. 

 

Likestilling, trakassering mv 
KA har i 2017 fulgt opp sin aktivitetsplikt som arbeidsgiverorganisasjon gjennom 
foredragsvirksomhet og rådgivning.  Det er utarbeidet rundskriv om nye varslingsregler 
som inneholder forslag til lokale rutiner og høstens #metoo-kampanje er forsøkt fulgt opp 
med flere oppslag på KAs nettsider mv. 

I forbindelse med ikrafttredelse av ny likestillings- og diskrimineringslov per 1.1.18 er 
arbeidet med et revidert rundskriv om diskriminering igangsatt høsten 2017.  Rundskrivet 
ventes ferdigstilt på nyåret. KA er også aktivt inne i arbeidet med å revidere det tidligere 
veiledningsheftet for kirkelige arbeidsgivere når det gjelder håndtering av mistanker om 
seksuelle overgrep samt en gjennomgang av kontaktpersonordningen i regi av 
Ressurssenteret. 

 

Medbestemmelse og partssammensatt arbeid 
OU-ordningen på KA-sektoren skal tilrettelegge for utvikling av opplærings- og 

utviklingstiltak initiert av partene i fellesskap.   

I 2017 har det vært to ulike OU-ordninger. En ordning for det nasjonale rettssubjektet Den 

norske kirke (rDnk) jamfør vedlegg 2 i tilleggsavtalen til Hovedtariffavtalen (HTA) og en for 

de øvrige medlemmene jamfør vedlegg 6 til HTA.  

 

OU for Dnk(r) 
OU-styret har bestått av tre representanter fra arbeidstakerorganisasjonen og tre fra KA. 

Styret har arrangert partssammensatte kurs i hvert bispedømme hvor temaet var de nye 

tarifforholdene med særlig vekt på medbestemmelse. Videre ble det høsten 2017 arrangert 



 

EKSTRAORDINÆRT LANDSRÅD  2018 - VEDLEGG 

48 

 

ett felles partssammensatt kurs for tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter både fra 

bispedømmene og Kirkerådet. Innholdet i særavtalene var hovedtema.  

Denne OU-ordningen innebærer at det overføres betydelig støtte (70 % av midlene) til 

tillitsvalgtsopplæring i regi av arbeidstakerorganisasjonene. Midlene fordeles etter 

medlemstall noe som innebærer at hoveddelen av midlene utbetales til Presteforeningen. 

 

OU for øvrige medlemmer 
Dette OU-styret har også tatt initiativ til partssammensatte kurs og øvrige tiltak. 

En hovedtyngde av midlene i denne ordningen går til drift av partssammensatte fagutvalg 

innenfor diakoni og kirkemusikk, samt til drift av Kirketjener- og gravplasskolen (se 

under).  I 2017 er det vedtatt å etablere et nytt fagutvalg også for kirkelig undervisning.  En 

arbeidsgruppe er nedsatt for å avklare mandat og sammensetning mv av dette. 

På grunn av kommunereformen, har det vært avsatt midler til fire kurs om kirkelige 

konsekvenser av en kommunesammenslåing. Kursene var spesielt rettet inn mot 

kirkeverger og tillitsvalgte i de fellesrådene som er omfattet av kommunereformen. 

Støtteordningen som etter søknad gir midler til utviklingstiltak for staber samt stipender til 

kompetansehevende tiltak individuelt og grupper av ansatte er videreført også i 2017.  Det 

har også blitt utdelt stipend til barnehager som arbeider aktivt for å redusere sykefravær 

(nærværstipend). 

OU-styret arrangerte i september en konsultasjon for de sentrale parter med særlig fokus 

på status og endrings-prosesser i Den norske kirke. Konsultasjonen ble et nyttig møtepunkt 

både for informasjon og drøftinger mellom partene. Styret i OU for Dnk (r) var også invitert 

og tilstede på konsultasjonen. 

Også i rammen av denne ordningen er det gitt støtte til enkelte tillitsvalgtsopplæringstiltak i 

regi av arbeidstakerorganisasjonene.  

Om fagutvalgenes arbeid:  

Fagutvalget for diakoni (FUD) 
FUD arrangerte konferansen «Verdier og valg - Hvilke verdier styrer våre prioriteringer» 19.-

20.januar 2017 på Sola i samarbeid med Kirkerådet og Stavanger bispedømme. 

Konferansen hadde 80 deltakere fra kirke- og helsesektoren. Målet med konferansen var å 

bidra og inspirere til mer samarbeid mellom kirke- og kommuneansatte innenfor 

helsesektoren. Konferansen tok opp aktuelle temaer, viste gode eksempler fra samarbeid 

innenfor kirkens diakoniarbeid og kommunene, og ble en møteplass for ansatte i kirke og 

kommune. FUD ønsker at denne konferansen videreføres. 

FUD delte ut stipender for 150 000 kroner til diakoner som søker støtte til ulike 

kompetansehevingstiltak. Det ble også delt ut midler til tre bispedømmer som gjennomførte 

fagdager med tematikken kirke/flyktningarbeid. 

Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) 
FUM har lyktes i å utvikle en solid og systematisk arbeidsform og har bl.a etablert 

samarbeid med ulike aktører på det kirkemusikalske feltet. FUM har hatt møter med 

utdanningsinstitusjonene, Bispemøtet, Ungdommens kirkemøte, kirkemusikkstudent og 
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nyutdannet kirkemusiker, Kirkerådets nemnd for gudstjenesteliv, Kompetanserådet til 

Presteforeningen, Ung kirkesang og Norges Kirkesangforbund. 

En hovedsatsning har vært å etablere nettverkssamlinger for kirkemusikere i alle 

bispedømmer. Tre bispedømmer har kommet godt i gang og fått støtte til samlinger.  

Et annet hovedtiltak har vært å få på plass et utdanningstilbud i rytmisk musikk. Dette er 

utviklet i samarbeid mellom Norges Musikkhøgskole og NLA Staffeldsgate, og igangsettes i 

2018. Det er videre startet et arbeid med å få etablert en studiemodul i barnekormetodikk 

ved en utdanningsinstitusjon, i et samarbeid med Ung Kirkesang.  

FUM forvalter flere stipendordninger. Det er etablert en særskilt stipendordning for 

deltakere på Norsk Kirkemusikksymposium 2018 samt for Norsk orgelfestival.  

 

Fagutvalg for kirketjener- og gravplasskolen 
Kirketjenerskolen 1 har ved utgangen av 2017 seks aktive studenter. 12 studenter har 

fullført studiet i 2017. Kirketjenerskolen 2 har åtte aktive studenter og tre studenter har 

fullført studiet i løpet av året.  

Gravplasskolen 1 har hatt elleve kursdeltakere og ni av disse har gjennomført begge 

samlinger og lever obligatorisk innleveringsoppgave. Gravplasskolen 2 – Modul A har hatt 

58 kursdeltakere. 29 personer har bestått den avsluttende prøven og dermed fullført 

Gravplasskolen 2 i 2017. Driftsstyret arrangerte sentralt kurs i Kirketjenerskolen 

3/Gravplasskolen 3 («Møte med mennesker»). Kurset var fulltegnet med 30 deltakere.  

Opplæring og utvikling i trosopplæringen 
KA forvalter fortsatt kompetansemidler for undervisningsstillinger. En særlig satsning i 

2017 har vært oppstart av en ny runde med Lederutdanning for kateketer og 

menighetspedagoger. 17 studenter er i gang med utdanningen, som gjennomføres i et 

samarbeid mellom VID Vitenskapelig høgskole og Det teologiske menighetsfakultet. 

I 2017 fikk KA prosjektmidler fra Kirkerådet til prosjektet «Kvalitet og rammebetingelser i 

konfirmantarbeidet». Målsetningen er å få kunnskap som kan brukes lokalt til å utvikle 

bedre kvalitet på konfirmantarbeidet. Prosjektet innebærer bl.a forsøk på å analysere evt 

sammenhenger mellom rammebetingelser og kvalitet. Prosjektperioden er 2017-2019. 

 

Folkevalgtopplæring  
Kommunereformen, som berører 122 fellesråd, representerer store utfordringer ikke minst 

på de folkevalgte.  Det øverste ansvar for å gjennomføre trygge, åpne og forutsigbare 

omstillings- og sammenslåingsprosesser, påhviler disse.  

KA tok derfor høsten 2017 initiativ til sju regionale kurs for fellesnemdsmedlemmer. Det 

deltok til sammen 316 personer på kursene. Hovedfokus var konsekvenser av reformen, 

organisering av prosessen samt arbeidsrettslige spørsmål. 

I tillegg har KA revidert tidligere utgitt veileder til bruk for kirkelig fellesråd i 

sammenslåingsprosessene. Veilederen har vært og er til god nytte for administrasjonen og 

de folkevalgtes arbeid i nemdene.  
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Lederutvikling, ledernettverk og veiledning 
I mai inviterte KA representanter fra bispedømmene, Bispemøtet, VID, Menighetsfakultetet, 

Presteforeningen og aktuelle fagpersoner til et fagseminar om «Hva slags ledere trengs i en 

fri folkekirke?». Samlingen var et nyttig møtepunkt som ga rom for en faglig samtale 

omkring forståelsen av ledelse i en kirkelig kontekst i lys av de pågående endringer av Den 

norske kirkes rettslige status og rammebetingelser.  

Høsten 2017 ble KAs tradisjonsrike lederutviklingsprogram (1 år) igangsatt på nytt med ca 

20 studenter. Samarbeidsavtalen mellom KA og VID ble reforhandlet som følge av 

endringer i utdanningsregelverket. Programmet arrangeres fortsatt i regi av KA, men 

forelesere tilsatt på VID står for omlag halvparten av undervisningen. 

Utviklingsprogrammet er fortsatt studiepoenggivende innenfor rammen av masterstudiet i 

Verdibasert ledelse på VID. 

KA har på oppdrag fra kirkelig fellesråd i Oslo også vært operatør for et 

lederutviklingsprogram for 38 daglige leder i Oslo. Programmet har bestått av 3 samlinger 

samt gruppeveiledning. 

KA er representert med nestleder i Fagråd for arbeidsveiledning og arbeider gjennom rådet 

for å få etablert best mulige ordninger for arbeidsveiledning for kirkelig tilsatte. KA tilbyr 

også selv individuell lederveiledning.  

I 2017 har KA samtidig startet opp en pilot med «ledernettverk». To slike nettverk (8-15 

deltakere) er etablert - det ene for toppledere og det andre for personalsjefer/HR-direktører. 

Nettverkene møtes 5 ganger i løpet av et år til dagssamlinger der deltakerne bringer inn 

hverdagsnære utfordringer og får faglig påfyll. Den foreløpige evalueringen har vært god. 

Et tredje nettverk er derfor nå under etablering.  

 

Medlemsrådgivning 
Henvendelsene til KAs sekretariat for ønske om rådgivning på det arbeidsrettslige feltet er 

stadig økende. Advokater, jurister og andre rådgivere gir råd over e-post, telefon eller i 

møter i alt fra små saker som løses på få minutter, til tunge oppsigelses- og/eller 

omorganiseringsprosesser som går over lang tid og involverer mange ansatte og begge 

arbeidsgiverlinjer. 

KA opplever at medlemmene setter stor pris på at de får snakke med rådgivere som 

kjenner kirkelig sektors spesielle forhold, men samtidig har gode kunnskaper om 

arbeidslivets spilleregler og er løsningsorienterte medspillere i den enkelte sak. 

 

 
 

Kirkebygg 
Et krevende ansvar 
Forvaltningen av kirkebyggene er en av hovedoppgavene for de kirkelige fellesrådene i 

Den norske kirke. Kirkene representerer store økonomiske og kulturelle verdier. De er 
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midtpunktet for kirkens aktivitet og de er helt sentrale for folks stolthet og tilhørighet til 

kirken. 

Ansvaret for å forvalte disse bygningene gir arbeidet i kirkelig fellesråd mening og 

motivasjon, samtidig som det er et krevende ansvar. Kirkebyggforvaltning gir både faglige 

og økonomiske utfordringer. 

KAs rolle på dette feltet er todelt; Kulturdepartementet yter et betydelig årlig tilskudd for at 

vi kan være et nasjonalt kompetansemiljø innen kirkebyggforvaltning. Som 

medlemsorganisasjon skal KA samtidig arbeide for bedre rammebetingelser og støtte 

medlemmene i deres lokale arbeid for en forsvarlig, langsiktig og bærekraftig 

kirkebyggforvaltning. I 2017 ble det etablert et eget ledernettverk for kirkebyggforvaltere i 

de største fellesrådsområdene. Formålet er å lage et møtested for ledere innen 

byggforvaltning for å drøfte faglige spørsmål og felles utfordringer. 

 

Kirkekontroll 2017-2018 
Hvert fjerde år siden 2005 har KA utarbeidet en rapport om tilstanden for alle kirkebygg i 
Den norske kirke. Våren 2017 ble det sendt ut et omfattende spørreskjemaet der de lokale 
kirkebyggforvaltere skulle gi sin vurdering av kirkene. Med god oppfølging og rådgivning 
lyktes vi å få inn informasjon fra 1630 av til sammen 1633 kirker. 

Høsten 2017 ble brukt til å gjennomgå og kvalitetssjekke dataene som grunnlag for den den 
endelige rapporten som vil foreligge i 2018. I arbeidet med Kirkekontroll får vi inn 
opplysninger som er viktige for det videre arbeidet på kirkebyggfeltet både i KAs faglige 
arbeid og overfor myndighetene. Undersøkelsen i 2017 hadde bl.a. et særlig fokus på 
klimarelaterte spørsmål i tillegg til de gjennomgående temaene som er undersøkt siden 
2005. 

 

Klimaendringer påvirker kirkebygg 
I 2017 har KA viet mye oppmerksomhet på klimaendringer og konsekvenser for 

kirkebyggene. Klimaendringene kan utgjøre en trussel ved økt risiko for flom, ras og andre 

akutte naturskader. I tillegg bidrar klimaendringer til mer råte- og fuktskader og økende 

risiko for dette. 

I samarbeid med andre fagmiljøer (bl.a. Riksantikvaren) har KA igangsatt arbeid for å øke 

kunnskapen om skaderisiko, skadebegrensning og forebygging av skader. Det er bl.a. 

gjennomført en geografisk kartlegging i samarbeid med NVE av kirker og gravplasser som 

ligger i flomutsatte områder. 

Klimaendringer var også hovedtema da det ble arrangert fagdag for kirketjenere med over 

100 deltagere. Det er igangsatt et forberedende arbeid for en stor nasjonal kartlegging av 

tilstanden for kirkebygg i 2017, og her vil kartlegging av skader knyttet til klimaendringer 

få et særlig fokus.  

Klimaansvar er også overskriften for KAs arbeid med kirkeoppvarming og energispørsmål. 

God kirkeoppvarming gir i tillegg til miljøgevinst også kostnadsbesparelser og bedre 

bevaringsmiljø for kirkekunst og inventar. KA har vært rådgiver for et prosjekt for 

solcellepanel på Strand kirke i Rogaland. I oktober ble anlegget åpnet som Norges første 
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plusskirke, dvs. at den produserer mer energi enn den forbruker. Dette har vært et 

pilotprosjekt som har fått andre kirker interessert i tilsvarende investering.  

Brann- og innbruddsikring 
KA har et kontinuerlig høyt fokus på arbeidet med brann- og innbruddsikring av kirkebygg. 

Dette inkluderer bl.a. en omfattende kurs- og rådgivningstjeneste, og det er utgitt flere 

veiledningshefter på området. I 2017 er det bl.a. arbeidet med en veileder om såkalt «passiv 

brannsikring», dvs tiltak som reduserer konsekvensen av brann, og som ikke må aktiveres 

manuelt eller automatisk når brann oppstår.  

I november 2017 ble det igangsatt en stor fullskalatest av automatiske slokkesystemer ved 

et testanlegg i Danmark. Prosjektet er beregnet å koste rundt 5,5 millioner og er i hovedsak 

finansiert gjennom bidrag fra Riksantikvaren, Stiftelsen UNI og KNIF Kirkebyggforsikring. 

Dette pilotarbeidet skal bl.a. bidra til å utarbeide såkalte akseptkriterier for slokkeanlegg 

som kan gi effektiv slokking ved branntilløp i kirker, samtidig som det søkes løsninger som 

begrenser kostnader, inngrep og vannforbruk. Dette skal danne grunnlag for vår 

rådgivning for anskaffelse av automatiske slokkesystemer, kontakt med ulike brannfaglige 

miljø mv. 

Skader/risiko pga klimaendringer og naturskade var et særlig tema for «Kirkekontroll 

2017», og vi vil nå etablere dette som et eget satsingsområde. Resultatene fra 

kirkekontrollen vil danne grunnlag for målrettet informasjonsarbeid, bl.a. gjennom bruk 

av klimadata, NVEs kartdata for klimaendringer og risikosoner. Vi planlegger også å bruke 

noen av midlene på å utarbeide en metode for å gjøre klimavurderinger av kirkebyggene 

etter mal av stavkirkene som NIKU har utført på oppdrag av Riksantikvaren (inngår i 

rammen som gis til NIKU). 

Samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 
KA har en godt og omfattende samarbeid med NIKU. I 2017 ble NIKU engasjert for en 

utprøving av en metode for verdivurderinger av kirker og deres inventar vurderes ut ifra 

følgende kriterier; Arkitekturhistorisk verdi, kunsthistorisk verdi, autentisitet, 

historiefortellende verdi, restaureringsverdi, kildeverdi, arkeologisk verdi og kontekstuell 

verdi. I tillegg vil det skrives en oppsummerende prosatekst om alle kirkene. Dette 

materiale vil gi en samlet kunnskapsgrunnlag for å vurdere kirkebyggenes 

kulturminneverdier, og dette skal gjøres tilgjengelig i Kirkebyggdatabasen for relevante 

fagmiljøer, kirkeeiere, offentlige og kirkelige instanser mv. 

Tilgjengelig  
KA bidrar med råd og ressurser for å bedre tilgjengeligheten til kirkebyggene. I 2017 har vi 

bl.a. deltatt aktivt i «Tilgjengelighet til kunnskap, kunst og arkitektur», som er et 

samarbeidsprosjekt for å bedre og utvide tilgjengelighetsbegrepet innenfor kulturområdet. 

KA har her samarbeidet med bl.a. Munchmuseet, Nasjonalmuseet og Deichmanske 

bibliotek. 

 
IKT, økonomi, jus og administrasjon 
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IKT 
Fra og med 2011 har KA og Kirkerådet samarbeidet om et arbeid for en felles IKT-satsing 

for Den norske kirke, både sentralt og i fellesrådene. Målet med arbeidet er å sikre gode 

IKT-løsninger i møte med publikum og medlemmer og som administrative verktøy for 

virksomhetene. KA har bl.a. arbeidet aktivt for å bidra til gode løsninger innen arkiv og 

saksbehandling.  

I 2014 ble det etablert to selskaper, Kirkepartner AS og Kirkepartner IKT AS. Førstnevnte 

har vært eid av Kirkerådet, KA/Fellesrådene og Ovf, mens det siste hovedsakelig har vært 

eid av Ovf. I følge avtalen ved inngåelse skulle Ovf gå ut av selskapet når kritisk masse 

kunder var nådd og økonomien var tilfredsstillende. Dette målet har vi nådd i 2017 og det 

har vært arbeidet for å sikre en god overgang i selskapene. Fra første halvdel av 2018 vil de 

to selskapene slås sammen og bli eid av Kirkerådet 49% og fellesrådene 51%. KA vil etter 

dette være ute på eiersiden av selskapene, men vil fortsatt være bidragsytere til strategier, 

samt systemeier for Kirkebyggdatabasen med mer. 

Våren 2017 ble det arrangert kurs i IKT-ledelse. Dette kurset samlet ledere fra fellesråd, 

Kirkerådet, KA og bispedømmerådene. Kurset viste at vi som kirkelige ledere har mye å 

hente på å tenke strategisk som ledere i vår tilnærming til IKT.  

Økonomi, jus og administrasjon 
KA yter en omfattende medlemsrådgivning og kursvirksomhet overfor sine medlemmer 

innenfor ulike økonomiske, juridiske og administrative områder. Det er avgjørende å 

kunne tilby individuell medlemsrådgivning basert på god kjennskap til kirkelovgivning, 

rammer for ideell sektor og andre forhold som er sentrale for KAs medlemmer. KA gir bl.a. 

en omfattende rådgivning når det gjelder saksbehandling/arkiv, regnskap/budsjett, 

avtalejus, og opphavsrettslige spørsmål. Våren 2017 ble det framforhandlet en ny 

rammeavtale med Kopinor om kopiering i Den norske kirke. Høsten 2017 ble det utarbeidet 

en veileder i offentlige anskaffelser i Den norske kirke.  

 

Gravferd 
Gravplassforvaltning 

De kirkelige fellesrådene er tillagt ansvaret for den offentlige gravplassforvaltning. På 
denne måten utfører fellesrådene en offentlig oppgave overfor alle innbyggere, uavhengig 
av deres tro og livssyn. I høringen om ny lov for tros- og livssynssamfunn ble 
høringsinstansene spurt om denne ordningen bør videreføres, slik regjeringen gikk inn for 
i forslaget til ny lov, og dette ga ny diskusjon om kirkens offentlige gravplassansvar. KA har 
erfart at ordningen har bred tillit og at de fleste fellesråd er motivert til å utføre dette 
oppdraget.  

Fellesrådenes offentlige gravplassansvar stiller særlige krav til ryddighet, kompetanse og 
rolleforståelse. KA utfører en betydelig løpende rådgiving både når det gjelder praktiske, 
juridiske, økonomiske og etiske sider ved gravferdsforvaltningen. For å synliggjøre 
fellesrådenes rolle innenfor gravplassområdet gjennomførte KA en et informasjonsarbeid 
med råd og innspill for omtale av gravplassforvaltning og fellesrådets rolle som 
gravplassmyndighet på fellesrådets hjemmesider mv. Høsten 2017 ble det innledet et 
samarbeid med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) for å identifisere jordegenskaper på 
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norske gravplasser som fremmer en normal nedbrytning av kiste med innhold, og 

muliggjør gjenbruk av graver etter 20-25 år.  
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VEDLEGG 7 KAs VEDTEKTER 

Vedtatt av KAs landsråd 2017, med virkning fra 26.4.17.  
 
§ 1 Formål 
KA er arbeidsgiverorganisasjon for organer og virksomheter med kirkelig forankring. KA skal 
arbeide for at medlemmene får arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som bidrar til 
• at de kan oppfylle sine kirkelige og samfunnsmessige oppgaver 
• å skape gode og ordnede forhold mellom medlemmene og deres medarbeidere/tilsatte 
• å styrke medlemmenes faglige kompetanse 

§ 2 Medlemskap 
a) Organer i Den norske kirke og andre virksomheter med kirkelig forankring kan være medlemmer 
av KA. Søknad om medlemskap behandles av styret. 
b) Medlemskapet omfatter også KAs arbeidsgivervirksomhet, jf. § 4, når medlemmet har 
arbeidsgiveransvar. Medlemmer som har arbeidsgiveransvar, kan søke om at medlemskapet ikke 
skal omfatte arbeidsgivervirksomheten. 
c) Medlemmer som ikke er medlem av arbeidsgivervirksomheten har ikke stemmerett i KAs organer. 
d) Utmelding skjer ved skriftlig melding til styret. Frist for utmelding er 1. juli med virkning fra 
påfølgende kalenderår. Medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten, er likevel forpliktet 
på KAs tariffavtale ut avtaleperioden. 
e) Medlemskapet gjelder virksomheten som helhet, uavhengig av organisasjonsform. Styret 
behandler eventuelle søknader om unntak. 

§ 3 Oppgaver 
KA vil gjennom avtaleinngåelse, rådgivning, kompetanseutvikling, utredningsarbeid, medie- og 
myndighetskontakt og nettverksbygging, yte medlemmene bistand og service innenfor 
medlemmenes virksomhetsområde. Styret fastsetter retningslinjer for hvilke tjenester som ytes 
vederlagsfritt, og hvilke tjenester medlemmene skal betale særskilt for. 

§ 4 Arbeidsgivervirksomheten 
a) KA opptrer på vegne av medlemmene når disse har overdratt partsansvaret til KA. Tilslutning og 
fullmaktsoverføring skjer skriftlig og på fastsatt skjema. 
b) KA har fullmakt til på vegne av disse medlemmene å: 
• inngå og si opp tariff avtaler, 
• forkorte oppsigelsesfrister i tariffavtalte forhold, 
• gi og iverksette arbeidsstengning, 
• motta og godta arbeidsoppsigelse, 
• motta stevning og bringe rettstvister inn for arbeidsretten, 
• bringe interessetvister inn for rikslønnsnemnda, 
• tolke avtaler inngått av KA. 
c) Disse medlemmene har rett til rådgivning og bistand fra KA i forbindelse med inngåelse, revisjon, 
tolkning, tvister og praktisering av tariffavtalene 
d) Disse medlemmene er bundet av gjeldende tariffavtaler og forpliktet til 
• å fastsette lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med disse, 
• å slutte opp om den felles lønnspolitikken, 
• å følge de retningslinjer som gis i en konfliktsituasjon, 
• ikke å inngå lokale avtaler som strider mot bestemmelser i sentralt inngåtte avtaler, 
• å gi KA de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av organisasjonens formål. 

§ 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler 
a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede 
medlemmer som omfattes av avtalene, jf. § 4. Forslag om delregulering av Hovedtariffavtalen etter 
1. avtaleår vedtas av styret. Styret kan fatte vedtak om at delregulering av Hovedtariffavtalen etter 1. 
avtaleår skal være gjenstand for uravstemning jf. 1. setning. 
b) Forslag til sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler, jf. Hovedavtalen, 
vedtas av styret. Styret kan fatte vedtak om at slike avtaler skal være gjenstand for uravstemning 
tilsvarende som for Hovedtariffavtale og Hovedavtale etter § 5.1, 1. setning. 
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c) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer 
JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst 
halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen.  Medlemmer som ikke avgir stemme, 
anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember 
det foregående år legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, 
blir bundet av et uravstemningsresultat. Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter vedtak om 
godkjenning av et forhandlingsforslag. 

§ 6 KAs organer 
KAs organer er landsråd, styre, kontrollkomité og valgkomité. I tillegg arrangeres regionale 
kontaktmøter for medlemmer av KA (jf. § 8). 

§ 7 Landsråd 

a) Landsrådet er KAs øverste organ. Ordinært landsråd holdes annen hvert år innen utgangen av 

april. Innkalling og saksdokument til landsrådet sendes ut senest 3 uker før møtet. Det kan innkalles 

til ekstraordinært landsråd når styret eller minst en tredjedel av landsrådets medlemmer finner det 

påkrevd. Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel. Landsrådet er vedtaksført når minst 2/3 av 

de stemmeberettigede er til stede. 

 

b) Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 

representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett 

tilleggsmandat. Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 

93 årsverk. Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal 

samlet minimum ha 3 medlemmer i landsrådet. Landsrådet fastsetter nærmere retningslinjer for 

hvordan valgene gjennomføres.  

 

c) Landsrådet velges for 4 år, og sitter fram til nytt landsråd velges. Valg av Landsråd skjer ett år 

etter ordinært valg av menighetsråd/fellesråd. Utfyllende valgregler fastsettes av landsrådet. Styret 

deltar med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, når landsrådet møtes. 

 

d) Landsrådet skal: 

• Velge dirigentskap og fastsette forretningsorden. 

• Vedta valgregler for valg til KAs organer. 

• Vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid. 

• Vedta strategiplan for KAs virksomhet. 

• Fastsette rammer for medlemskontingenten. 

• Fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter forslag fra valgkomiteen. 

• Velge styre, valgkomité og kontrollkomité. 

• Velge revisor. 

• Forelegges rapport fra kontrollkomiteen. 

• Forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering. 

• Behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av medlemmene. Slike saker må 

være sekretariatet i hende senest 8 uker før møtet. 

 
§ 8 Regionalt kontaktmøte 
Kontaktmøtet består av representanter fra alle lokale kirkelige organer i bispedømmet som er 
medlemmer i KA og landsrådsrepresentantene fra bispedømmet når disse er valgt. I hvert 
bispedømme arrangeres det regionale kontaktmøter. Det skal avholdes kontaktmøtet i forkant av 
hvert landsrådsmøte. Innkalling skjer fra KA, men landsrådrepresentantene i det enkelte 
bispedømme kan også innkalle på selvstendig grunnlag. Valg av landsrådsrepresentanter skjer i 
kontaktmøtet i forkant av en ny landsrådsperiode.  

1) Landsrådsrepresentantene legger frem forslag til nominasjonskomité.  
2) Nominasjonskomiteene består av 3 personer der begge kjønn er representert. 
3) Nominasjonskomiteene velges hvert 4. år i det kontaktmøtet der det ikke er valg til landsråd 

(midt i landsrådsperioden).  
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4) Landsrådet fastsetter øvrige bestemmelser for kontaktmøtet. Det kan arrangeres 
kontaktmøter for andre medlemmer. 

§ 9 Styre 
a) KA ledes av et styre med syv (7) medlemmer og tre (3) varamedlemmer valgt av landsrådet. Styret 
velges for to år, og kan gjenvelges. Leder og nestleder i styret velges ved egne valg av landsrådet. 
Dersom et medlem eller et varamedlem i landsrådet velges til styret, trer vedkommende ut av sin 
funksjon i landsrådet i styreperioden. 
b) Styret er vedtaksført når minst fem (5) av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets 
leder dobbeltstemme. Leder skal sørge for at det avholdes styremøter etter behov. Minst tre (3) 
medlemmer i styret eller administrerende direktør kan kreve at det holdes styremøte. 
c) Dersom mer enn 3 styremedlemmer/varamedlemmer trer ut av styret i løpet av valgperioden, skal 
det innkalles til ekstraordinært landsråd for supplerende valg. 
d) Styret leder og forplikter KA i samsvar med organisasjonens vedtekter og landrådets beslutninger. 
Styret er ansvarlig for at landsrådets vedtak blir gjennomført. 
e) Styret fastsetter hvordan søknader om medlemskap skal behandles, fastsetter budsjett og den 
årlige medlemskontingenten og godkjenner årsregnskap. 
f) Styret forbereder alle saker som skal legges fram for KAs landsråd, jf. § 7 d. 
g) Styret fastsetter vedtekter for Norges Kirkevergelag. 
 
 
§ 10 Administrerende direktør 
Styret tilsetter administrerende direktør og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår. Styret fastsetter 
et delegasjonsreglement for administrerende direktør hvor oppgavefordeling mellom 
administrasjon og styret beskrives. Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse av 
KAs virksomhet og gjennomføringen av tarifforhandlingene. Administrerende direktør har møte-, 
tale- og forslagsrett i KAs styrende og rådgivende organer. 

§ 11 Kontrollkomité 
a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en kontrollkomité på 3 medlemmer 
og 3 varamedlemmer. Kontrollkomiteen velges for 4 år. Medlemmer av landsrådet kan velges. 
Ansatte, styre- og varamedlemmer kan ikke velges. Leder velges særskilt. 
b) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltning av organisasjonens ressurser 
skjer i samsvar med gjeldende lover og regler og i tråd med vedtak fattet av landsråd og styre. 
Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter og avgi sin innstilling til landsrådet i forbindelse 
med årsrapport og regnskap. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all relevant informasjon og få 
nødvendig administrativ hjelp til å kunne utføre sine oppgaver. 

§ 12 Valgkomité 
a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en valgkomité på 3 medlemmer og 3 
varamedlemmer. Valgkomiteen velges for 4 år. 
b) Valgkomiteen fremmer forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og til 
leder, medlemmer og varamedlemmer i kontrollkomiteen. Valgkomiteen fremmer også forslag om 
styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer. 
c) Styret fremmer forslag til medlemmer i valgkomiteen. Administrerende direktør utpeker 
valgkomiteens sekretær. Det kan vedtas egen instruks for valgkomiteens arbeid. 

§ 13 Vedtektsendringer 
Endring av vedtekter vedtas av landsrådet med 2/3 flertall. 

§ 14 Eksklusjon m.v. 
Styret kan i særlige tilfeller ekskludere medlemmer eller nekte medlemmer bistand. 
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KAs VALGREGLER  

Vedtatt av KAs landsråd 25.4.17. 
 
 

Valgregler til KAs landsråd  
(jf. Vedtekten § 7c) Vedtatt av Landsråd 2017. 

 

Valgregler for valg til KAs landsråd for medlemsgruppen lokale kirkelige organer: 
1. Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger 3-5 representanter, fra hvert bispedømme 
basert på fordelingsmodellen for antall representanter pr bispedømme etter årsverk. Tellepunktet 
for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges fra hvert 
bispedømme settes til 1.12, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR). 
 

Fordelingsmodell  
Ant. representanter  

 

Årsverk 

3 repr 0-249 

4 repr 250-449 

5 repr over 450 

 
2. Antall medlemmer og valg av nominasjonskomité (jf. § 8) 

Nominasjonskomité til valg av landsrådsmedlemmer består av 3 personer. 
Landsrådsrepresentantene legger frem forslag til nominasjonskomité. Komiteen velges på et 
kontaktmøte i perioden der det ikke er valg på landsråd. Valgbare til nominasjonskomiteen er 
medlemmer av kontaktmøter. 1 medlem av nominasjonskomiteen kan være daglig leder i fellesråd, 
jf.§ 8 

 

3. På kandidatlisten skal det tilstrebes å være: 
- Minimum 40 % representasjon av hvert kjønn 

- Geografisk spredning av kandidater i bispedømmet 

- Det tilstrebes aldersspredning 

 

Kandidatene skal: 

- Være rådsmedlemmer på valgtidspunktet 

- Ha hovedarbeidssted i annet virke enn i kirkelige organer 

 

Kandidatlisten skal inneholde minimum det dobbelte antall navn av de som skal velges i prioritert 

rekkefølge (6-10 navn).  

 

Kandidatlisten skal inneholde kandidatenes alder, yrkeserfaring og kirkelige verv. 

 

Alle lokale kirkelige organer som er medlemmer av KA skal på forhånd tilskrives med oppfordring 

til å fremme forslag på kandidater. Nominasjonskomiteen skal spørre om kandidatene er villige til 

å stå på listen. 

4. Valg til landsrådet 
Kun rådsmedlemmer som ikke har hovedarbeidssted i kirkelige organer på det tidspunkt valget 

finner sted, er valgbare til landsrådet. Valgte medlemmer trer ikke ut av landsrådet i perioden selv 

om man trer ut av valgt kirkelig organ. Valgte medlemmer som får hovedarbeidssted kirkelig organ 

etter valget, trer ut av KAs landsråd. 

 

5. Gjennomføring av valg 
Nominasjonskomiteens innstilling sendes medlemmene i bispedømmet minimum 2 måneder før 



 

EKSTRAORDINÆRT LANDSRÅD  2018 - VEDLEGG 

59 

 

kontaktmøtet. Valget skjer i kontaktmøtet. Kandidatliste og oversikt over hvem som er valgt til 

medlemmer og varamedlemmer til KAs landsråd skal oversendes KA innen 1. februar.  
 

Retningslinjer for kontaktmøter vedtas av landsrådet. 

- Valget skjer skriftlig og hver delegat har 1 stemme. 

- Hver delegat fører opp det antallet navn som skal velges (3-5 navn). Man kan kun føre opp en 

person en gang per stemmeseddel.  

 

I tillegg til nominasjonskomiteens liste, er benkeforslag tillatt. 

De tre-fem representantene fra hvert bispedømme som får flest stemmer, blir medlemmer av 

landsrådet. De neste blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge (inget øvre antall 

varamedlemmer).  

 

Ved stemmelikhet som påvirker om man blir fast eller varamedlem eller rekkefølgen blant 

varamedlemmer, gjennomføres det skriftlig omvalg blant disse. Ved fortsatt stemmeulikhet 

benyttes loddtrekning. 

 

6. Tilleggsmandat 
a. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.  

b. Det gis kun 1 tilleggsmandat per medlem.  

c. For tilleggsmandat gjelder samme krav til kandidaten som for andre medlemmer til KAs landsråd 

for lokale kirkelige organer i Den norske kirke. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av det fellesrådet 

som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem 

i prioritert rekkefølge. 

 

 

Valgregler til landsråd for øvrige medlemmer 
De landsrådsmedlemmene som skal velges som representanter fra gruppen "øvrige medlemmer" 
velges på følgende måte:  
 
1. KAs styre oppnevner etter forslag fra administrerende direktør innen utgangen av året før valget 

skal foregå, en valgkomité. Medlemmene skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme 

forslag på kandidater.  

2. Valgkomiteen skal settes sammen av 3 personer som er representanter for medlemmene 

(styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar).  

3. Administrerende direktør i KA oppnevner sekretær for valgkomiteen.  

4. Valgkomiteen skal innen 1. desember fremme et forslag til valgliste på det dobbelte antall av de 

medlemmer som skal velges til landsrådet av ”øvrige medlemmer” ut fra vedtektenes § 7 b, dvs. 

minimum 6 kandidater på listen. Forslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn blant de 

foreslåtte kandidatene. Listen skal settes opp i prioritert rekkefølge.  

5. Representanter for ”øvrige medlemmer” (styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar) kan 

velges til landsrådet. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på valglisten.  

6. Administrerende direktør i KA sender snarest valglisten til avstemning blant KAs ”øvrige 

medlemmer”. Hvert medlem har 1 stemme, pluss 1 ekstrastemme for hvert 10. årsverk medlemmet 

har arbeidsgiveransvar for. Ingen medlemmer har mer enn 10 stemmer. Resultatet av avstemningen 

skal være innsendt til KA innen 1. februar. Det antall som vedtektene tilsier, blir medlemmer av 

landsrådet. De resterende blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 

 

Valgregler til landsråd for Den norske kirke (rettssubjektet) 
1. Den norske kirke (rettssubjektet) ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93 årsverk til 

Landsrådet i KA.  

2. Kirkerådet oppnevner innen 1. februar sine medlemmer og 10 varamedlemmer i prioritert 

rekkefølge. 

3. Blant kandidatene som oppnevnes skal det være: 
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Minimum 40% representasjon av hvert kjønn  

4. Kandidatene skal være: 

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ 

på valgtidspunktet.  

 
 

Retningslinjer for regionale kontaktmøter 
(jf. Vedtekten § 7b) Vedtatt av Landsråd 2015. Vedtatt av Landsråd 2015. 

•Antall representanter 
Det regionale kontaktmøte består av representanter for de kirkelige organer i bispedømmet som er 
medlemmer i KA. 
• Medlemmer som har mindre enn 5 årsverk kan delta med 1 representant 
• Medlemmer som har mellom 5 og 15 årsverk kan delta med 2 representanter 
• Medlemmer som har mer enn 15 årsverk kan delta med 3 representanter 
 
•Hyppighet 
Det skal avholdes kontaktmøte i forkant av hvert landsradsmøte. Det første kontaktmøtet i  
valgperioden velger landsrådsdelegater. Det andre kontaktmøtet i valgperioden velger  
nominasjonskomite. Medlemmene i kontaktmøtet kan innkalles til andre møter dersom særskilte 
grunner tilsier dette. Alternativt kan det innkalles til kontaktmøter i tillegg til dette dersom minst 1/3 
av medlemmene i bispedømmet krever dette. Innkalling til møtene sendes senest 1 måned før møtet 
avholdes. 
 
•Ansvarsforhold 
Det regionale kirkevergelag administrerer de vedtektsfestede kontaktmøtene. Landsrådsdelegatene 
fra bispedømmet er ansvarlige for innhold og ledelse. 
 
•Beslutningsmyndighet 
Valg og andre vedtak skjer ved simpelt flertall blant de som har møtt fram. 
 
•Økonomiske forhold 
Reiseutgifter dekkes av det enkelte medlem. KA dekker reiseutgifter for landsrådsrepresentantene 
og utgifter til forberedelse og gjennomføring av de vedtektsfestede kontaktmøter. Øvrige 
kontaktmøter må finansieres av medlemmene. 
 
 

Valgregler til KAs styre 
Valg av styre i KA reguleres i vedtektenes (§ 9). Landsrådet velger valgkomité som 

forbereder valg av styret (§ 12). Valgreglene til KAs styre ble sist vedtatt av KAs landsråd i 2011. 

 

Styret velges på følgende måte:  

1. Medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Alle kan gjenvelges.  

2. Valgkomiteen fremmer forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.  

3. Både personer i og utenfor landsrådet kan velges. Valgkomiteens kandidatliste skal avspeile 

medlemsmassens sammensetning. Kandidatene bør ha variert kompetanse og erfaring fra kirke og 

samfunnsliv. Forslaget skal ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn.  

4. Valgkomiteens forslag til kandidatliste sendes ut sammen med saksdokumentene til landsrådet, og 

skal inneholde opplysninger om kandidatenes alder, adresse, kompetanse og erfaring.  

5. Styreleder og nestleder velges ved egne valg først. Ved stemmelikhet foretas ny avstemming. 

Dersom det fremdeles er stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

6. Landsrådet kan fremme forslag til endring av valgkomiteens framlegg. Endringsforslag bør ikke 

endre på kjønnsbalansen. Endringsforslag avgjøres ved egne valg per kandidat. Når 

endringsforslagene er vedtatt, stemmes det over hele styresammensetningen. 
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Forretningsorden 
(jf. Vedtekten § 7d) Vedtatt av Landsråd 2015. 

§ 1. Landsråd konstitueres ved godkjenning av innkalling og saksliste. Fram til konstituering ledes 

møtet av styrets leder. 

§ 2. Landsrådet velger dirigent og visedirigent som leder forhandlingene. Dirigentskapet bestemmer 

rekkefølgen for behandling av sakene. Sekretariatet utgjør tellekorps og fører protokoll. 

§ 3. Dirigentskapet kan vedta begrenset taletid for behandlingen av den enkelte sak. 

§ 4. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men valg skjer skriftlig. Alle forslag til vedtak må 

fremsettes skriftlig. 

§ 5. Representantene som er til stede når en sak tas opp til avstemming, plikter å avgi stemme. Ved 

valg er det adgang til å stemme blankt. Ved stemmelikhet har dirigenten (den som leder 

forhandlingene i den aktuelle sak) dobbeltstemme. 

§ 6. Fravær under møtet skal meldes dirigentskapet. 

§ 7. Landsråd er åpent for alle. Landsrådet kan vedta å behandle saker for lukkede dører. Vedtak om 

dette gjøres med alminnelig flertall. 

§ 8. Det føres vedtaksprotokoll fra Landsrådets møter. Denne godkjennes av to valgte 

protokollunderskrivere. Protokollen skal inneholde saksliste, deltakeroversikt, voteringstema, 

vedtak, hvem som hadde ordet og eventuelle fravær under behandling av den enkelte sak. 
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