KAs LANDSRÅD 2019
29.-30. APRIL
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L A N D S R Å D 2019

PROGRAM
MANDAG 29. APRIL
Kl. 11.30
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 14.45
Kl. 15.45
Kl. 16.15

Ca 18.30
Kl. 20.00

Lunsj og registrering
Transport til Paulus kirke
Gudstjeneste med nattverd i Paulus kirke ved prost Marit Bunkholt
Medliturg: sokneprest Arne Jor. Organist: Per Kristian Amundrød
Retur til hotellet. Registrering
Åpning ved styreleder Hege H. Malterud
Hilsener
Sak LR 01/19 Konstituering og forretningsorden
Presentasjon av styrekandidatene v/ valgkomiteens leder Svein Inge Thorstvedt
Pause. Matbit og innsjekking
Seminar om morgendagens lederskap
Krav til morgendagens ledere ved professor Øyvind Lund Martinsen, BI
Panelsamtale med professor Harald Askeland (VID), coach Kristin Aase og
seniorrådgiver Randi Flugstad (Amrop Delphi). Panelsamtalen ledes av
kommunikasjonssjef Trygve Jordheim (KA)
Seminarslutt
Middag

TIRSDAG 30. APRIL
Kl. 09.00
Kl. 09.10
Kl. 11.30
Kl. 12.30
Kl. 16.00

Ord for dagen ved Gard Sandaker-Nielsen
Forhandlinger
Lunsj
Forhandlinger fortsetter
Slutt for dagen

Programmet kan bli justert
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SAKSLISTE KAs LANDSRÅD 2019
Sak LR 01/19
Sak LR 02/19
Sak LR 03/19
Sak LR 04/19
Sak LR 05/19
Sak LR 06/19
Sak LR 07/19
Sak LR 08/19
Sak LR 09/19
Sak LR 10/19
Sak LR 11/19

Konstituering og forretningsorden
Rapport fra kontrollkomiteen
Årsregnskap med årsberetning 2017 og 2018
Toårsmelding 2017-2018
Medlemskontingent 2020-2021
Endring av valgordning og valgperiode landsrådsmedlemmer
Endringer av KAs vedtekter og retningslinjer for kontrollkomiteen
Endringer av KAs valgregler
En robust rammelov for framtidas folkekirke
Valg av KAs styre 2019-2021
Orienteringssaker
1.
2.
3.
4.

Virksomhetsplan 2019 og budsjett 2019
Tariffsituasjonen / oppgjøret våren 2019
Kirkebyggforsikring
Annen informasjon
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DELEGATER LANDSRÅD 2019
LOKALE KIRKELIGE ORGANER
Agder og Telemark
Agder og Telemark
Agder og Telemark
Agder og Telemark
Bjørgvin
Bjørgvin
Bjørgvin
Bjørgvin
Bjørgvin
Borg
Borg
Borg
Borg
Borg
Hamar
Hamar
Hamar
Hamar
Møre
Møre
Møre
Nidaros
Nidaros
Nidaros
Nidaros
Nord-Hålogaland
Nord-Hålogaland
Nord-Hålogaland
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Sør-Hålogaland
Sør-Hålogaland
Sør-Hålogaland
Sør-Hålogaland
Tunsberg
Tunsberg
Tunsberg
Tunsberg
Kirkelig fellesråd i Oslo
Kirkelig fellesråd i Trondheim
Stavanger kirkelige fellesråd
Bergen kirkelige fellesråd

Anne Mo Grimdalen
Margrethe Østhassel
Simon Ellingsberg
Bjarne Bakken
Bente Krokeide
Harald Rød
Kirsti Stave Stevik
Leif Erik Fjellvang
Per Hilleren
Amund Gillebo
Berit Daae
Bjørn Solberg
Inger Johanne Bondevik Wremer
Jan Fredrik Holmqvist
Christian von Harling
Guri Ruste
Hanne Mette Lundberg
Ole-Jakob Dyrnes
Lars Polden
May Lisbet Hovlid Aurdal
Toril Solevåg
Britt-Inger Volden
Einar Eidshaug
Kjetil Gunnes
Randi Sollie Denstad
Inga Marie Nordstrand
Ivar Bjørkås
Mette Marit Sørem Granerud
Berit Kristiansen
Borgny Vestli
Arnulf H. Myklebust
Ellen Hagemo
Geir Mykletun
Gunnar Siqveland
Jakob Nærheim
Laila Steinsvik
Gry Hansen
Kenneth Johansen
Sølvi Bente Skaga
Terje Wiik
Anne Mari Nedberg
Ellen Elisabeth Wisløff
Else-Marie Ringvold
Odd Treffen
Eilev Hegstad
Svein Willy Danielsen
Einar Oanæs Iversen
Aasmund Kvamme
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ORGANISASJONSMEDLEMMER
Dag-Eirik Lannem
Heidi Jannicke Andersen
Maria Greenberg Bergheim

DEN NORSKE KIRKE (RETTSSUBJEKTET)
Agnes Sofie Gjeset
Anne Berit Evang
Anne Enger
Ann-Kristin Sørvik
Arild Mikkelsen
Elise Sandnes
Finn Ragnvald Huseby
Gerd Karin Røsæg
Harald Hegstad
Ingrid Vad Nilsen
Karin-Elin Berg
Karl Johan Kirkebø
Marit Hermstad
Oddhild Klevberg
Ole Kristian Bonden
Rønnaug Torvik
Stein Reinertsen

KAS STYRE
Hege Hovland Malterud
Dag Landmark
Gard Realf Sandaker-Nielsen
Harald Askeland
Helga Kjellaug Hjetland
Lill Tone Grahl-Jacobsen
Åshild Opøyen

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. vara

ANDRE
Oddbjørn Eide
Betty Haga
Svein Inge Thorstvedt

Leder NKVL
Leder kontrollkomiteen
Leder av valgkomiteen

Norges kirkevergelag (NKVL)
Kontrollkomiteen
Valgkomiteen

KAS SEKRETARIAT
Marit Halvorsen Hougsnæs
Øystein Dahle
Knut Are Hole
Randi Moskvil Letmolie
Ingrid B. Tenfjord
Trygve Jordheim
Ingvild Engedal

Administrerende direktør
Direktør avdeling for sektorpolitikk og styring
Direktør administrasjons- og økonomiavdelingen
Direktør avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning
Direktør arbeidsgiveravdelingen
Kommunikasjonssjef
Administrasjonsleder
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PRAKTISK INFORMASJON
Landsrådsmøtet avholdes 29.-30. april 2019 på Quality Hotel 33 (Q33), Østre Aker vei 33, 0509 Oslo. Det
er bestilt overnatting for alle 29.-30. april.
INFORMASJON OM REISEBESTILLING:
Bestilling av reise kan gjøres via vårt reisebyrå G-travel, så kommer regningen rett til KA. Både fly og
NSB-billett kan bestilles via G-travel.
Merk bestillingen med «KAs Landsråd 2019». For bestilling send mail til aid.no@gtravel.no, eller ring
på +47 37 25 38 60. Oppgi informasjon om:
1) Etternavn/Fornavn Mellomnavn MR/MS
2) Mobilnummer
3) E-postadresse
4) Ønsket ca. avreise/ankomst tidspunkt
VEIBESKRIVELSE TIL HOTELLET:
Kollektivtransport fra Gardermoen:
Flybussen linje FB3 mot Bekkestua fra Oslo Lufthavn til stoppet Risløkka/ Risløkkalléen tar ca. 40
minutter med kun noen få minutters gange til hotellet. Bussen går fra flyplassen hvert 20. minutt.
Rabattkupong for flybussen følger vedlagt utsendingen.
Kollektivtransport fra Oslo S/Bussterminalen
Nærmeste t-banestasjon er Risløkka stasjon, mens buss nr 67 går til Risløkkalléen.
GUDSTJENESTE
Det settes opp buss tur/retur Paulus kirke og hotellet. Hvis du ønsker å møte direkte til gudstjenesten i
Paulus kirke kl. 13.00 er adressen Helgesensgate 64, Oslo.
REISEREGNING
Reiseregningsskjema og informasjon vedrørende utfylling følger vedlagt utsendingen. Fristen for å
sende inn reiseregningen er 1. juni 2019.
KOMPENSASJON FOR TAPT ARBEIDSINNTEKT
Skal du ha kompensasjon for tapt arbeidsinntekt må du legge ved dokumentasjon fra arbeidsgiver. Se
reiseregningen. For selvstendig næringsdrivende kompenseres inntil kr. 450,- pr. time for tapt
arbeidsinntekt som følge av møtevirksomhet i vanlig arbeidstid, dog ikke mer enn kr. 3000,- pr. dag.
Fristen for å sende inn er 1. juni 2019.
Spørsmål til reiseregning/kompensasjon? Kontakt Torhild Strøm, tlf. 936 75 428 eller e-post:
torhild.strom@ka.no.
SAKSPAPIRER
Hvis du ønsker sakspapirene tilsendt i posten kontakt Ingvild Engedal på ingvild.engedal@ka.no.
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SAK LR 01/19: KONSTITUERING OG FORRETNINGSORDEN
Saksordfører: Hege H. Malterud

Vedlegg: Forretningsorden vedtatt av Landsråd 2015
Ifølge KAs vedtekter 7 d) 1. kulepunkt vedtatt av Landsråd 2017 og forretningsorden skal Landsrådet
fastsette forretningsorden. Dagens forretningsorden ble vedtatt på Landsråd i 2015. Det er styret i KA
som foreslår forretningsorden.
Styret ser behov for å foreslå endringer på to områder.
Stemmeplikt
I lys av arbeidsgruppen som arbeidet med samhandling mellom KA og Kirkerådet, diskuterte styret i
sak KA 50/18 om krav om stemmeplikt bør endres. Styret foreslår med dette forslaget å utvide
muligheten til å stemme blankt. I dag gjelder dette bare ved valg, men styret foreslår at det skal være
mulig i alle avstemminger.
Vi har hatt en gjennomgang av vedtektene til Virke, Spekter, NHO og KS, og kan ikke se at de har noe
om stemmeplikt (forretningsorden er ikke tilgjengelig). Det synes som om det er i råd og utvalg
bestående av folkevalgte, at dette blir praktisert. Som for eksempel kommunestyre.
I samme paragraf foreslås det også å presisere at det er alminnelig flertall i alle saker, bortsett fra i
saker hvor det er presisert at 2/3 flertall gjelder.
Dagens bestemmelse:
«§ 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.»
Nytt forslag:
§ 5. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet har
dirigenten (den som leder forhandlingene i den aktuelle sak) dobbeltstemme.
Talerett
Det er ikke samsvar mellom KAs gjeldende forretningsorden og NKVLs vedtekter vedrørende talerett
på KAs landsråd. Det heter i NKVLs vedtekter: «Representant for NKVL har observatørstatus med taleog forslagsrett på KAs ordinære landsrådsmøter». NKVLs tale- og forslagsrett på landsråd er omtalt i
NKVLs vedtekter tilbake til oppstarten i 1999, men ikke i KAs egne vedtekter eller i forretningsorden
for landsrådet. Praksis har likevel vært at NKVLs leder har hatt talerett.
Det foreslås at taleretten til leder av NKVL videreføres og tas med i forretningsorden. Begrunnelsen
for forslaget er ut fra:
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I motsetning til øverste daglige ledere i rDnk og ledere av organisasjonsmedlemmer, er daglige
ledere for kirkelige fellesråd ikke valgbare til landsrådet
De representerer øverste ledere i en stor andel av medlemsmassen
Styret i KA har fastsatt vedtektene for NKVL som omtaler talerett og forslagsrett på
Landsrådet, og dette har vært innarbeidet praksis.

Når det gjelder forslagsrett, foreslås denne ikke videreført da det ikke er naturlig at delegater som
ikke er valgte landsrådsrepresentanter har generell forslagsrett. Vedtektene for NKVL vil i så fall
måtte endres tilsvarende.
Det gjøres oppmerksom på sak LR 08/19 «Endringer av KAs valgregler». Her foreslår styret endringer i
valgreglene, slik at ansatte i fellesrådslinjen kan velges som delegater til landsråd. Dersom dette blir
vedtatt av landsråd, vil talerett for leder av NKVL bli vurdert på nytt.
Styret foreslår også at leder av kontrollkomiteen gis talerett i saker som omhandler toårsmelding,
regnskap og kontrollkomiteens rapport.
Styret foreslår at det åpnes for at Landrådet kan innvilge andre talerett i enkeltsaker.
Det foreslås en ny paragraf, som lyder som følgende:
§ 9. Talerett gis leder av kontrollkomiteen (i saker som omhandler toårsmelding, regnskap og
kontrollkomiteens rapport) og leder av NKVL. Landsrådet kan innvilge andre talerett i enkeltsaker.
Jf. vedtektenes § 7 d/forretningsorden § 2 skal landsrådet velge dirigentskap og fastsette
forretningsorden. Jf. forretningsorden § 1 konstitueres landsrådet ved godkjenning av innkalling og
saksliste.
STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK:
1. Landsrådet godkjenner innkalling og saksliste.
2. Landsrådet godkjenner forretningsorden:
jf. Vedtekten § 7d
§ 1.
§ 2.

§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 6.
§ 7.
§ 8.

Landsråd konstitueres ved godkjenning av innkalling og saksliste. Fram til konstituering
ledes møtet av styrets leder.
Landsrådet velger dirigent og visedirigent som leder forhandlingene. Dirigentskapet
bestemmer rekkefølgen for behandling av sakene. Sekretariatet utgjør tellekorps og fører
protokoll.
Dirigentskapet kan vedta begrenset taletid for behandlingen av den enkelte sak.
Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men valg skjer skriftlig. Alle forslag til
vedtak må fremsettes skriftlig.
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Ved stemmelikhet har dirigenten (den som leder forhandlingene i den aktuelle sak)
dobbeltstemme.
Fravær under møtet skal meldes dirigentskapet.
Landsråd er åpent for alle. Landsrådet kan vedta å behandle saker for lukkede dører.
Vedtak om dette gjøres med alminnelig flertall.
Det føres vedtaksprotokoll fra Landsrådets møter. Denne godkjennes av to valgte
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§ 9.

protokollunderskrivere. Protokollen skal inneholde saksliste, deltakeroversikt,
voteringstema, vedtak, hvem som hadde ordet og eventuelle fravær under behandling av
den enkelte sak.
Talerett gis leder av kontrollkomiteen (i saker som omhandler toårsmelding, regnskap og
kontrollkomiteens rapport) og leder av NKVL. Landsrådet kan innvilge andre talerett i
enkeltsaker.

3. Landsrådet velger følgende til dirigentskap:
1. Elise Sandnes
2. Bjørn Solberg
4. Landsrådet velger følgende representanter til å underskrive landsrådsprotokollen:
1. Dag-Eirik Lannem
2. Borgny Vestli
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VEDLEGG:

Forretningsorden vedtatt av Landsråd 2015
(jf. Vedtektene § 7d)
§ 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 a 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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SAK LR 02/19: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

KAs vedtekter fastsetter at organisasjonen skal ha en kontrollkomité, og at komiteens rapport skal
legges frem til behandling i Landsrådet (§§ 7d, 11).
Komiteen består av Betty Haga (leder), Knut Andresen og Ole Herman Fisknes. Varamedlemmer er
Modulf Aukan, Kristin Kyhen Ramstad og Elisabeth Bie.
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.

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK:
Kontrollkomiteens rapport tas til etterretning.
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Rapport frå kontrollkomiteen i KA til KAs landsråd 2019
Kontrollkomiteen har hatt 5 møte sidan komitemedlemmane vart valde av landsrådet i 2017.
Kontrollkomiteen si oppgåve er å føra tilsyn og kontroll med at forvalting av ressursane i
organisasjonen skjer i samsvar med gjeldande lover og reglar og i tråd med vedtak fatta av landsråd
og styre.
I arbeidet har kontrollkomiteen lagt vekt på å få ein brei informasjon om verksemda i KA. Dette har
primært skjedd gjennom tilgang til alle dokument som blir lagt fram for styret i KA. I tillegg har
kontrollkomiteen hatt samtalar med revisor, administrerande direktør, direktør for økonomi- og
administrasjonsavdelinga og med direktør for dåverande forvaltingspolitisk avdeling.
Kontrollkomiteen har og etter beste evne fulgt med på omtale av KA i media, lese KAs nyhetsbrev, KAs
heimeside og KAs facebookside.
Kontrollkomiteen bad også om å få vera representert på det ekstraordinære landsrådsmøtet i 2018 for
å vera orientert om drøftingane vedr. strategiplanen.
Kontrollkomiteen vil på denne bakgrunn gje fylgjande uttale til landsrådet:
1. Styret i KA og administrasjonen har arbeidd systematisk for å fylgja opp vedtak frå landsrådet
i 2017 og 2018.Vedtak om strategiplan 2017-2019 og om strategiplan 2018 – 20121 er i
særstilling dei mest arbeidskrevjande vedtak å fylgja opp. Etter kontrollkomiteen si vurdering
dokumenterer styret gjennom Toårsmelding 2017-2019 at dette er gjort på ein god og
sakssvarande måte.
Kontrollkomiteen har påpeikt at eit vedtak frå landsrådet 2016 om å vurdera behovet for å ha
kontrollkomite, ikkje vart fulgt opp i 2017. Dette blir retta opp i 2019.
2. Styret fattar sine vedtak på grunnlag av informative saksframlegg frå administrasjonen. Styret
sine vedtak blir lagt til grunn for det vidare arbeidet med sakene frå administrasjonen si side.
Etter kontrollkomiteen si oppfatning vert det arbeidd systematisk og grundig for å fylgja opp
dei vedtak som vert fatta.
3. Tilsette i KA og inntektene som KA erverver er dei vesentlege ressursane som organisasjonen
har.
Det blir rapportert om eit godt arbeidsmiljø og eit lågt sjukefråvær. Dette tyder på ei god
forvalting av dei menneskelege ressursane midt i eit høgt arbeidstempo.
Når det gjeld dei økonomiske ressursane, har KA i løpet av toårsperioden 2017 – 2019 hatt eit
samla positivt driftsresultat på kr. 512.776. Dette medfører at KA pr.31.12.2018 har ein
eigenkapital på kr.8.165.690. I tillegg har KA i perioden opparbeidd kr.1.415.000 som sin del av
KLPs premiefond. Dette er midlar som kan brukast til å dekka deler av kommande års
pensjonskostnader.
Kontrollkomiteen vurderer at KA har god økonomistyring som gir eit
godt grunnlag for vidare drift.
Kontrollkomiteen har vore opptatt av å også vera orientert om utviklinga i KAs
kyrkjebyggforsikringsordning og ser positivt på at ei tilvising til denne no er innarbeidd i
notene til årsrekneskapet for 2018.
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Oslo 18.mars 2019

Betty Haga
leiar

Ole Hermann Fisknes

Knut Andresen

Modulf Aukan
1. varamedlem
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SAK LR 03/19: ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING 2017 OG 2018
Saksordfører: Dag Landmark
Vedlegg: Regnskap 2017 og 2018

Regnskap 2017 og 2018
Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter var 53.240.304 kroner i 2017 og 51.022.230 kroner i
2018.
Driftskostnadene var på henholdsvis 54.126.672 kroner og 51.604.662 kroner.
Netto finansposter var på henholdsvis 1.609.512 kroner og 372.067 kroner. Dette gir et overskudd på
723.144 kroner i 2017 og et underskudd på 210.368 kroner i 2018. Totalt for de to årene er overskuddet
kr 512.776.
Ved utgangen av 2018 hadde KA en egenkapital på 8.165.690 kroner. Tilsvarende tall ved utgangen av
2017 var 8.376.057 kroner. Av egenkapitalen ved utgangen av 2018 disponeres 768.761 kroner av
Norges Kirkevergelag (877.904 ved utgangen av 2017).
Av driftsinntektene utgjør medlemskontingenten 41 prosent (38 prosent i 2017), bundne tilskudd for å
utføre konkrete oppgaver 46 prosent (47 prosent), mens 12 prosent (15 prosent) kommer fra salg av
tjenester, bøker, kursvirksomhet og annet.

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK:
Landsrådet tar KAs regnskap for 2017 og 2018 med noter og årsberetning til orientering.
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SAK LR 04/19: TOÅRSMELDING 2017 OG 2018
Saksordfører: Hege Hovland Malterud
Vedlegg: Toårsmelding 2017 og 2018 (lenke)

Saksorientering
Styret fremlegger i henhold til vedtektene toårsmelding for 2017 og 2018. Toårsmelding for 2017 og
2018 følger vedlagt sakspapirene som eget dokument.

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK:
Landsrådet tar styrets årsmelding for 2017 og 2018 til orientering.

15

L A N D S R Å D 2019
SAK LR 05/19: MEDLEMSKONTINGENT 2020-2021
Saksordfører: Gard R. Sandaker-Nielsen

Orientering om saka
Medlemskontingenten i KA blir fastsett som ein prosentsats av arbeidsgivaravgiftsgrunnlaget. Dette i
samsvar med rådande praksis hos andre arbeidsgivarorganisasjonar.
Profilen for kontingentstrukturen byggjer på at store verksemder normalt har meir spisskompetanse
enn små og såleis i lågare utstrekning treng spesialiserte tenester frå ein arbeidsgivar- og
interesseorganisasjon enn det mindre verksemder gjer. Den prosentvise kontingentsatsen blir såleis
mindre med aukande lønnsmasse.
Kontingentinntektene i KA har hatt følgjande vekst dei siste fem åra:
2014: 5,6%
2015: 9,9%
2016: 3,2%
2017: 12,8% *
2018: 3,2%
* Dersom vi held rettssubjektet Den norske kyrkja utanfor, blir auken 4,2%
Ifølgje vedtektene til KA § 7d skal Landsrådet fastsetje rammer for medlemskontingenten. I 2017
vedtok Landsrådet følgjande for 2018 og 2019:
1. KA skal ha kontingentsatser som er konkurransedyktige i forhold til konkurrerende
organisasjoner.
2. KA skal videreføre prinsippet om at kontingenten blir fastsatt i forhold til
arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
3. Kontingentinntektene skal ikke reduseres i forhold til det
samla arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
4. KA kan videreutvikle andre type medlemskap (som assosiert medlemskap,
nettverksmedlemskap, interessefellesskap etc.) og prissette disse i forhold til tjenester som blir
levert.
På denne bakgrunnen vedtok styret følgjande satsar for kontingent i 2018 og 2019:
1. Kategori 1 medlemmer:
Kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sokn:
9,7 promille av de første 5 mill. kr av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
7,7 promille av de neste 10 mill. kr av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
3,2 promille av de neste 60 mill. kr av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
1,1 promille over 75 mill. kr av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
Minimumskontingent kr 8 500.
Menighetsråd / organisasjoner / institusjoner / stiftelser:
5,0 promille av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Minimumskontingent
kr. 6 000, og maksimumskontingent kr 25 000.
Medlemmer i denne gruppen som driv barnehager, skal ha maksimumskontingent kr 35 000.

16

L A N D S R Å D 2019
Fra 2019:
Den norske kirke (rettssubjektet):
9,7 promille av de første 5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
7,7 promille av de neste 10 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
3,2 promille av de neste 60 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
1,1 promille over 75 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
2.

Kategori 2 medlemmer:
Organisasjoner / institusjoner / stiftelser som ikke overdrar partsansvaret:
Skal normalt betale mellom 30 % og 50 % av den kontingentsats som følger av følgende:
5,0 promille av de første 5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
3,0 promille av de neste 5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
2,0 promille av de neste 50 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
1,0 promille over 60 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
Minimumskontingent kr 5 000
Styret fastsetter kontingenten for den enkelte organisasjon i forbindelse
med godkjenning av søknad om medlemskap.

Rammevedtaket i landsrådet har fungert godt og har gjeve styret rom til å justere kontingentsatsane
ut i frå medlemsstrukturen og den økonomiske situasjonen til KA. Ein anbefaler derfor til at
tidlegare vedtak blir ført vidare.

STYRET RÅR LANDSRÅDET TIL Å GJERE FØLGJANDE VEDTAK:
1.

KA skal ha kontingentsatsar som er konkurransedyktige samanlikna med konkurrerande
organisasjonar.

2.

KA skal føre vidare prinsippet om at kontingenten blir fastsett i høve til
arbeidsgivaravgiftsgrunnlaget.

3.

Dersom det samla arbeidsgivaravgiftsgrunnlaget blir mindre, skal dei totale
kontingentinntektene likevel ikkje reduserast.

4.

KA kan utvikle andre type medlemskap (som assosiert medlemskap, nettverksmedlemskap,
interessefellesskap etc.) og setje prisen på disse ut ifrå kva tenester som blir levert.
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SAK LR 06/19: ENDRING AV VALGORDNING OG VALGPERIODE LANDSRÅDSMEDLEMMER
Saksordfører: Harald Askeland
Saksorientering
Forslagets bakgrunn og innhold
Ifølge KAs vedtekter § 7d kan KAs medlemmer melde saker til landsråd innen 8 uker før landsrådet
avholdes. Det er innen fristen meldt inn èn sak til årets landsråd fra deltakerne på regionalt
kontaktmøte i Oslo 4. mars 2019 ved landsrådsrepresentant Ellen Hagemo m.fl.
Forslaget lyder:
ENDRING AV VALGORDNING OG VALGPERIODE FOR MEDLEMMER AV KA’S LANDSRÅD
Med utgangspunkt i den erfaringen vi har fra denne valgperioden, vil vi foreslå en endring i
valgordningen til KA’s landsråd.
Nåværende ordning: De nye fellesrådene ble valgt og konstituert høsten 2015. Først et år etter ble det
valgt representanter til KA’s Landsråd med funksjonstid to år, første møte april 2017. Planen da var at
landsrådet skulle ha sitt andre og siste møte 2 år etter, altså april 2019. Landsrådet i 2017 vedtok
imidlertid å ha et ekstraordinært landsråd våren 2018. KA er en kompleks og sammensatt organisasjon
og det er ikke lett for dem som kommer inn første gang å delta konstruktivt og strategisk i debatten
allerede på første møtet. Når valgperioden er to år og den opprinnelige planen først var et nytt møte
etter 2 år, er avstanden i tid mellom møtene slik at det ikke er så lett å ta opp igjen diskusjonene fra 2 år
tidligere.
Når det nå er slik at rDNK også er en del av KA, krever det at de valgte representantene fra Fellesrådene
må ha muligheten til å delta mere aktivt i de pågående prosessene. Vi representerer svært mange av de
demokratiske valgte medlemmene i soknene.

Vårt forslag til nye valgordning er derfor:
Nominasjonskomiteene til valg til KA’s Landsråd fra de enkelte bispedømmer, trer i funksjon
umiddelbart etter valget (2019) på nye MR/FR med sikte på å nominere og velge representanter til KA’s
landsråd slik at de kan ha første møtet vår 2020,
Landsrådet bør ha møte hvert år i den perioden de er valgt for. Møtenes lengde og innhold må tilpasses
saksmengden, men første møte bør være av to dagers varighet.
Vurdering
Styret drøftet saken i sitt møte 5. mars 2019 (sak KA 20/19). Saken innebærer forslag om endring av
KAs vedtekter § 7a og c. § 7a omhandler hyppighet på landsrådsmøter, og det ligger i forslaget å
avholde ordinært landsråd årlig i stedet for annethvert år som er gjeldende praksis. § 7c er knyttet til
valgtidspunktet for landsrådet, og gjeldende regler er at valg av landsråd skjer ett år etter ordinært
valg av menighetsråd/fellesråd. Forslagsstillerne ønsker at tidspunkt for valg av landsrådsdelegater
endres til rett etter kirkevalget.
Ordningen med valgtidspunkt for landsrådet, hyppigheten av landsråd (annethvert år) og regionale
kontaktmøter i mellomliggende periode, ble vedtatt av Landsråd i 2014 (SAK LR 06/14) med virkning
fra sittende landsrådsperiode (2017). Det innkomne forslag vil innebære å endre vedtektene tilbake til
vedtektene slik de var utformet før 2017.
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Bakgrunnen for endringene som ble gjort i 2014 kan i korthet oppsummeres slik:
Vedrørende § 7a ble det samtidig som man endret landsrådsmøtenes hyppighet fra årlig til annet
hvert år, innført § 8 som legger til rette for regionale kontaktmøter for landsrådsrepresentanter for
lokale kirkelige organer, en endring som var ment å «fungere som møtepunkt for medlemmer og
landsrådsrepresentanter mellom KAs landsråd, der aktuelle spørsmål kan drøftes og saker fremmes
for neste Landsråd. Gjennom å legge valg til KAs Landsråd i dette organet vil man sikre
representativitet og økt legitimitet hos delegatene» (Saksorientering SAK LR 06/14).
Når det gjelder valgtidspunkt (§ 7c), har det tidligere vært erfart at delegatvalget kommer for tidlig i
prosessen etter kirkevalget. Intensjonen med endringen har vært å legge tidspunktet til et noe senere
tidspunkt slik at også nyvalgte rådsmedlemmer har kunnet orientere seg bredere innenfor sitt
ansvarsområde og også har rukket å bli klar over medlemskapet i KA og betydningen av KAs rolle.
Ordningen med valgtidspunkt for landsrådet, landsråd annethvert år og regionale kontaktmøter i
mellomliggende periode, er nylig innført i KA. Styret vurderer situasjonen slik at dagens ordning bør
prøves ut over noe lengre tid før den evalueres og eventuelt forandres. Styret finner derfor ikke å
kunne støtte det oversendte forslag.

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK:
Valgordningen og valgperioden for medlemmer av KAs landsråd endres ikke.
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SAK LR 07/19: ENDRINGER AV KAS VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR
KONTROLLKOMITEEN
Saksordfører: Harald Askeland
Vedlegg:
Endringsforslag
KAs gjeldende vedtekter (lenke).

Saksorientering
KAs vedtekter har vært gjenstand for endringer flere ganger de siste årene, og ble sist endret på KAs
landsråd i 2017. Styret finner behov for enkelte endringer og justeringer av vedtektene og valgreglene
også i år. Vedlagt følger forslaget til vedtektsendringer med kommentarer til hvert endringsforslag.
Valgreglene behandles i egen sak.
KAs vedtekter vedtas av landsrådet med 2/3 flertall jf. § 13 Vedtektsendringer.
På følgende områder foreslås endringer:
1. § 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler
2. § 8 Regionalt kontaktmøte
3. § 9 KAs styre
4. § 11 Kontrollkomité

1. Språklig presisering i § 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler
Det fremmes en språklig justering i § 5 c siste ledd i §5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler, ved å
endre fra forhandlingsforslag til forhandlingsresultat.
§ 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler
Dagens bestemmelse:
Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter vedtak om godkjenning av et forhandlingsforslag.
Nytt forslag:
Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter vedtak om godkjenning av et forhandlingsresultat.

2. Endring § 8 Regionalt kontaktmøte
KAs vedtekter har de siste årene vært gjenstand for mange endringer særlig knyttet til landsrådet og
valg av landsråd. På enkelte områder ser vi at det trengs justeringer for at valg og kontaktmøter skal
fungere bedre i praksis. En justering av § 8 Regionalt kontaktmøte vil gjøre det mulig å tilpasse
kontaktmøtene etter behov og å fristille valg av nominasjonskomité fra kontaktmøtet som arrangeres i
år hvor det ikke er valg til landsråd. Det erfares at oppslutningen om og behovet for kontaktmøte i
forkant av landsråd varierer. KA ønsker å sette opp kontaktmøte når det er meldt ønske om dette (av
landsrådsmedlemmene eller andre rådsmedlemmer). Valg av nominasjonskomite blir ved gjeldende
praksis gjennomført for tidlig med hensyn til kirkevalget, når nominasjonskomiteen velges 2 år før
landsrådsmedlemmene skal velges.
Det foreslås istedenfor gjeldende ordning at KA kan arrangere en samling hvor
nominasjonskomiteene velges senest 1. september før landsrådsmøte med nytt landsråd, uavhengig
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av om regionalt kontaktmøte arrangeres eller ikke. Endring av denne bestemmelsen vil påvirke
valgreglene for lokale kirkelige organer, og dette presenteres i egen sak om valgregler.
Styret foreslår å endre § 8 Regionalt kontaktmøte som følgende:
Dagens bestemmelse:
Det skal avholdes kontaktmøte i forkant av hvert landsrådsmøte.
Nytt forslag:
Det kan avholdes kontaktmøte i forkant av hvert landsrådsmøte, men alltid i forkant av landsråd hvor
det er valg til KAs landsråd.

3. § 9 KAs styre
I vedtektenes § 9 Styre, bokstav a, c og e, ser vi et behov for å justere bestemmelsene.

§ 9 a) siste ledd, landsrådsmedlem i styreperiode
Et varamedlem som ikke møter for styret, bør kunne møte for landsrådet. Hvis landsrådsmedlemmet
som er vara til styret møter som styremedlem har vedkommende ikke stemmerett i landsrådet jf. § 7 c
siste ledd.
Gjeldende bestemmelse:
a) Dersom et medlem eller et varamedlem i landsrådet velges til styret, trer vedkommende ut av sin
funksjon i landsrådet i styreperioden.
Nytt forslag:
a) Dersom et medlem eller et varamedlem i landsrådet velges til fast medlem av styret, trer
vedkommende ut av sin funksjon i landsrådet i styreperioden.

9 c) uttredelse av styret
Det foreslås å endre antallet styremedlemmer som trer ut av styret før man må ha ekstraordinært
landsråd for supplerende valg, da varamedlemmene blir faste medlemmer om faste medlemmer trer
ut av styret i løpet av valgperioden. Styret er fortsatt vedtaksført om 4 medlemmer trer ut av styret.
Det kreves jf. § 9b at minst 5 styremedlemmer er til stede for å være vedtaksført.
I § 9 c foreslås det følgende endring:
Gjeldende bestemmelse:
Dersom mer enn 3 styremedlemmer/varamedlemmer trer ut av styret i løpet av valgperioden, skal det
innkalles til ekstraordinært landsråd for supplerende valg.
Nytt forslag:
Dersom mer enn 4 styremedlemmer/varamedlemmer trer ut av styret i løpet av valgperioden, skal det
innkalles til ekstraordinært landsråd for supplerende valg.

9 e) opprydding av tekst om behandling av medlemskap
Behandling av søknad om medlemskap er dekket i § 2, og foreslås fjernet fra § 9e.
Gjeldende bestemmelse:
Styret fastsetter hvordan søknader om medlemskap skal behandles, fastsetter budsjett og den årlige
medlemskontingenten og godkjenner årsregnskap.
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Nytt forslag:
Styret fastsetter budsjett, den årlige medlemskontingenten og godkjenner årsregnskap.

4. § 11 Kontrollkomité
På Landsråd 2016 ble det i sak 09/16 fremmet krav om å gjennomgå KAs behov for kontrollkomite.
Som en følge av dette spørsmålet er vedtekter og retningslinjer for kontrollkomiteen gjennomgått, og
det fremmes flere endringer her.
Bakgrunnen for saken er at Landsrådet i 2016 vedtok at kontrollkomiteens framtid skulle utredes,
blant annet som følge av nye vedtekter.
Følgende vedtak ble fattet på Landsråd i 2016 (LR 09/16):
VEDTAK:
Styret fremmer for Landsrådet 2016 at valg- og kontrollkomiteen velges for 1 år.
Styret utreder kontrollkomiteens framtid og legger frem forslag angående opphør/videreføring til
landsmøte 2017.
Enstemmig vedtatt

Kontrollkomiteen har meldt ønske om følgende presiseringer (sak 01/18 31. januar 2018):
«Kontrollkomiteen si viktigaste oppgåve er å 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.
1. Kontrollkomiteen er av den oppfatning at ei vurdering av om dette har skjedd, bør gis til det
organet som har godkjenningsmynde og at styret derfor bør ha eit møte med kontrollkomiteen
før eller i samband med at rekneskap og årsmelding blir godkjent. Vedtektene bør endrast i
samsvar med dette.
2. Det synest naturleg at kontrollkomiteen sin uttale om rekneskap og årsmelding fylgjer med til
landsrådet når dette får styret si godkjenning av toårsmelding, årsmelding og rekneskap til
orientering. Vedtektene bør omformulerast i samsvar med dette.
Kontrollkomiteen bør være representert under landsrådet si behandling».

Behov for kontrollkomité
KA har hatt kontrollkomité siden 2007. KA er ikke pålagt å ha kontrollkomité, men det er ikke uvanlig
at organisasjoner har dette.
Den regnskapsmessige siden av kontrollen utføres av revisor, men kontrollkomiteen har mulighet til å
se mer helhetlig på måloppnåelse og drift i lys av overordnede vedtak om prioriteringer og
retningsvalg fattet av landsrådet.
Etter KAs nåværende vedtekter fører komiteen tilsyn og kontroll på vegne av landsrådet. Derfor
rapporterer komiteen til landsrådet, og ikke til styret.
Kontrollkomiteens forslag (pkt. 1) innebærer at en framtidig kontrollkomite vil endre sin rolle til
primært å være innrettet mot styret. Samtidig foreslås det en videreført, men mer indirekte rolle
overfor landsrådet (pkt. 2). Komiteens rapport forutsettes å følge som vedlegg til landsrådet og
representantene for komiteen bør være tilstede når landsrådet behandler årsrapport og regnskap.
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Styret er av den oppfatning at det er en fordel for KA som organisasjon å ha en kontrollkomité med et
helhetlig blikk på virksomheten og med mandat til å se til at landsrådets vedtak blir fulgt opp av styret
og også at styrets vedtak følges opp av administrasjonen. Strategiplanens oppfølging er en viktig del av
dette.
Samtidig vurderes det som vesentlig å unngå uklarhet omkring ulike ansvarsområder og roller slik at
det ikke skapes forvirring om hva som er revisors ansvar, hva som tilligger styret og hva som er
kontrollkomiteens rolle. Det tenkes da spesielt på regnskapsgodkjenning som er omfattet av særskilt
kontroll via revisor.
Styret har på denne bakgrunn to motforestillinger til kontrollkomiteens forslag.
1.
2.

Ordningen som foreslått av komiteen åpner for uklarheter mellom revisors og
kontrollkomiteens ansvarsområder.
Rollen som kontrollorgan for landsrådet vil kunne bli svekket/skadelidende.

Det er også vanskelig å se for seg at komiteen skal kunne uttale seg om et regnskap og årsmelding som
enda ikke er godkjent av styret. Slik styret forstår kontrollkomiteens rolle, skal denne føre tilsyn i
etterkant av de vedtak som blir fattet, ikke innvirke på beslutninger i forkant.
Selv om landsråd ikke lenger godkjenner KAs regnskap, men tar det til orientering, vil en eventuell
kritikk fra kontrollkomiteen vedrørende styrets økonomiske og andre ressursmessige disposisjoner
kunne få følger for styret, avhengig av kritikkens alvorlighetsgrad. Det oppfattes å være i samsvar
med det en kontrollkomite har som sin viktigste oppgave.
Konklusjon
Styret anbefaler at landsrådet som KAs øverste demokratisk valgte organ beholder en aktiv
kontrollkomite som særlig har sitt fokus på om landsrådets vedtak om strategiske veivalg,
prioriteringer og innsatsområder blir etterlevd av styret. Det er imidlertid behov for en justering av
bestemmelsene om kontrollkomiteen i vedtektene og noe mer utfyllende retningslinjer for
komiteen. Under ligger nåværende vedtekter og retningslinjer, samt forslag til nye.

Nåværende vedtekter
§ 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.
Forslag til nye vedtekter
§ 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 vedtekter, lover og regler og i tråd med vedtak fattet av landsråd og styre.
Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter og avgi rapport for en toårsperiode i hvert
landsråd. Rapporten skal spesielt uttale seg om hvorvidt vedtak om strategiske veivalg, prioriteringer
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og innsatsområder blir etterlevd av styret. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all relevant
informasjon og få nødvendig administrativ hjelp til å kunne utføre sine oppgaver.
c) Landsråd fastsetter nærmere retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.
Nåværende retningslinjer
Kontrollkomiteen

Skal normalt møtes en gang i høstsemesteret og en gang før landsrådet på våren.

Skal løpende få tilsendt alle styredokumenter og dokumenter til landsrådet

Skal hvert år utarbeide en rapport til landsrådet
Kontrollkomiteens medlemmer får dekket reise- og diettutgifter til møtene etter statens satser. Det
utbetales honorar for hvert møte ut fra samme satser som til enhver tid gjeldende styrehonorar.
Forslag til nye retningslinjer for kontrollkomiteen
1. Kontrollkomiteen skal normalt møtes en gang i høstsemesteret og en gang før landsrådet på
våren. Første varamedlem innkalles til møtene.
2. Kontrollkomiteen skal til enhver tid holde seg orientert om de vedtakene styret fatter.
3. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til alle sakspapirer samt protokoller til styret og landsråd.
Kontrollkomiteen kan be om ytterligere dokumentasjon i enkeltsaker når den finner behov for
det.
4. Kontrollkomiteen fører protokoll fra sine møter. Protokollen sendes styret.
5. Kontrollkomiteen skal ha møte med ledelsen (adm.dir. og eventuelt styreleder) for nødvendige
avklaringer i løpet av perioden.
6. I rapporten til landsrådet skal kontrollkomiteen uttale seg om
6.1 styrets toårsmelding og regnskap gir en korrekt og fullstendig framstilling av KAs
virksomhet.
6.2 styret har etterlevd vedtak om strategiske veivalg, prioriteringer og innsatsområder vedtatt
av landsråd
6.3 styret har ledet KA i samsvar med organisasjonens vedtekter
6.4 det er andre forhold som bør komme til landsrådets kunnskap, og som ikke kommer fram i
toårsmelding, regnskap eller revisors beretning. Slike forhold skal forhåndsdrøftes med styrets
ledelse og/eller revisor.
7. Rapportene fra kontrollkomiteen følger med saken om toårsmelding og regnskap til
landsrådet.
8. Kontrollkomiteens leder innkalles til landsråd. Leder, eller annen representant for
kontrollkomiteen, har talerett i saker som gjelder toårsmelding, regnskap og komiteens
rapport.
9. Kontrollkomiteens medlemmer får dekket reise- og diettutgifter til møtene etter statens satser.
Det utbetales honorar for hvert møte ut fra same satser som til enhver tid gjeldende
styrehonorar (ikke styreleder).

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK:
Landsrådet vedtar følgende endringer av vedtektene:
1. § 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler
Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter vedtak om godkjenning av et forhandlingsresultat.
2. § 8 Regionalt kontaktmøte og valgregler lokale kirkelige organer
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Det kan avholdes kontaktmøte i forkant av hvert landsrådsmøte, men alltid i forkant av landsråd hvor
det er valg til KAs landsråd.
3. § 9 Styre

9 a)
Dersom et medlem eller et varamedlem i landsrådet velges til fast medlem av styret, trer vedkommende
ut av sin funksjon i landsrådet i styreperioden.

9 c)
Dersom mer enn 4 styremedlemmer/varamedlemmer trer ut av styret i løpet av valgperioden, skal det
innkalles til ekstraordinært landsråd for supplerende valg.

9 e)
Styret fastsetter budsjett, den årlige medlemskontingenten og godkjenner årsregnskap.

4. § 11 Kontrollkomité

§ 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, styreog 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 vedtekter, lover og regler og i tråd med vedtak fattet av landsråd og styre.
Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter og avgi rapport for en toårsperiode i hvert landsråd.
Rapporten skal spesielt uttale seg om hvorvidt vedtak om strategiske veivalg, prioriteringer og
innsatsområder blir etterlevd av styret. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all relevant informasjon og
få nødvendig administrativ hjelp til å kunne utføre sine oppgaver.
c) Landsråd fastsetter nærmere retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.
Retningslinjer for kontrollkomiteen:
1. Kontrollkomiteen skal normalt møtes en gang i høstsemesteret og en gang før landsrådet på
våren. Første varamedlem innkalles til møtene.
2. Kontrollkomiteen skal til enhver tid holde seg orientert om de vedtakene styret fatter.
3. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til alle sakspapirer samt protokoller til styret og landsråd.
Kontrollkomiteen kan be om ytterligere dokumentasjon i enkeltsaker når den finner behov for
det.
4. Kontrollkomiteen fører protokoll fra sine møter. Protokollen sendes styret.
5. Kontrollkomiteen skal ha møte med ledelsen (adm.dir. og eventuelt styreleder) for nødvendige
avklaringer i løpet av perioden.
6. I rapporten til landsrådet skal kontrollkomiteen uttale seg om
6.1 styrets toårsmelding og regnskap gir en korrekt og fullstendig framstilling av KAs
virksomhet.
6.2 styret har etterlevd vedtak om strategiske veivalg, prioriteringer og innsatsområder vedtatt
av landsråd
6.3 styret har ledet KA i samsvar med organisasjonens vedtekter
6.4 det er andre forhold som bør komme til landsrådets kunnskap, og som ikke kommer fram i
toårsmelding, regnskap eller revisors beretning. Slike forhold skal forhåndsdrøftes med styrets
ledelse og/eller revisor.
7. Rapportene fra kontrollkomiteen følger med saken om toårsmelding og regnskap til
landsrådet.
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8. Kontrollkomiteens leder innkalles til landsråd. Leder, eller annen representant for
kontrollkomiteen, har talerett i saker som gjelder toårsmelding, regnskap og komiteens
rapport.
9. Kontrollkomiteens medlemmer får dekket reise- og diettutgifter til møtene etter statens satser.
Det utbetales honorar for hvert møte ut fra same satser som til enhver tid gjeldende
styrehonorar (ikke styreleder).
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VEDLEGG:
KAs vedtekter og retningslinjer kontrollkomité – skjematisk fremstilling av
endringsforslaget
Gjeldende vedtekter
§ 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler
§5 c siste ledd.
Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter
vedtak om godkjenning av et forhandlingsforslag.

Forslag til ny tekst i vedtektene
§ 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler
§5 c siste ledd.
Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter
vedtak om godkjenning av et forhandlingsresultat.

§ 8 Regionalt kontaktmøte
§ 8 Regionalt kontaktmøte
Det skal avholdes kontaktmøte i forkant av hvert Det kan avholdes kontaktmøte i forkant av hvert
landsrådsmøte, men alltid i forkant av landsråd
landsrådsmøte.
hvor det er valg til KAs landsråd.
§ 9 Styre
§ 9 Styre
§ 9a siste ledd
§ 9a siste ledd
Dersom et medlem eller et varamedlem i
a) Dersom et medlem eller et varamedlem i
landsrådet velges til styret, trer vedkommende ut landsrådet velges til fast medlem av styret, trer
vedkommende ut av sin funksjon i landsrådet i
av sin funksjon i landsrådet i styreperioden.
styreperioden.
§ 9 Styre
§ 9 Styre
§ 9c) Dersom mer enn 4 styremedlemmer
§ 9c) Dersom mer enn 3 styremedlemmer
/varamedlemmer trer ut av styret i løpet av
/varamedlemmer trer ut av styret i løpet av
valgperioden, skal det innkalles til ekstraordinært
valgperioden, skal det innkalles til
landsråd for supplerende valg.
ekstraordinært landsråd for supplerende valg.
§ 9 Styre
§ 9 Styre
§ 9e) Styret fastsetter budsjett, den årlige
§ 9e) Styret fastsetter hvordan søknader om
medlemskap skal behandles, fastsetter budsjett medlemskontingenten og godkjenner årsregnskap.
og den årlige medlemskontingenten og
godkjenner årsregnskap.
§ 11 Kontrollkomité
§ 11 Kontrollkomité
a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i
valgperioden en kontrollkomité på 3 medlemmer valgperioden en kontrollkomité på 3 medlemmer
og 3 varamedlemmer. Kontrollkomiteen velges og 3 varamedlemmer. Kontrollkomiteen velges for
4 år. Medlemmer av landsrådet kan velges.
for 4 år. Medlemmer av landsrådet kan velges.
Ansatte, styre- og varamedlemmer kan ikke velges.
Ansatte, styre- og varamedlemmer kan ikke
Leder velges særskilt.
velges. Leder velges særskilt.
b) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll b) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll
med at forvaltning av organisasjonens ressurser med at forvaltning av organisasjonens ressurser
skjer i samsvar med gjeldende lover og regler og i skjer i samsvar med gjeldende vedtekter, lover og
regler og i tråd med vedtak fattet av landsråd og
tråd med vedtak fattet av landsråd og styre.
styre. Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine
Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine
møter og avgi rapport for en toårsperiode i hvert
møter og avgi sin innstilling til landsrådet i
landsråd. Rapporten skal spesielt uttale seg
forbindelse med årsrapport og regnskap.
Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all relevant om hvorvidt vedtak om strategiske veivalg,
informasjon og få nødvendig administrativ hjelp prioriteringer og innsatsområder blir etterlevd av
styret. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all
til å kunne utføre sine oppgaver.
relevant informasjon og få nødvendig
administrativ hjelp til å kunne utføre sine
oppgaver.
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c) Landsråd fastsetter nærmere retningslinjer for
kontrollkomiteens arbeid.
Jf § 11c Nåværende retningslinjer
Kontrollkomiteen

Skal normalt møtes en gang i
høstsemesteret og en gang før landsrådet
på våren.

Skal løpende få tilsendt alle
styredokumenter og dokumenter til
landsrådet

Skal hvert år utarbeide en rapport
til landsrådet
Kontrollkomiteens medlemmer får dekket
reise- og diettutgifter til møtene etter statens
satser. Det utbetales honorar for hvert møte
ut fra samme satser som til
enhver tid gjeldende styrehonorar.

Forslag til nye retningslinjer for
kontrollkomiteen
1. Kontrollkomiteen skal normalt møtes en gang i
høstsemesteret og en gang før landsrådet på
våren. Første varamedlem innkalles til møtene.
2. Kontrollkomiteen skal til enhver tid holde seg
orientert om de vedtakene styret fatter.
3. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til alle
sakspapirer samt protokoller til styret og
landsråd. Kontrollkomiteen kan be om
ytterligere dokumentasjon i enkeltsaker når
den finner behov for det.
4. Kontrollkomiteen fører protokoll fra sine
møter. Protokollen sendes styret.
5. Kontrollkomiteen skal ha møte med ledelsen
(adm.dir. og eventuelt styreleder) for
nødvendige avklaringer i løpet av perioden.
6. I rapporten til landsrådet skal kontrollkomiteen
uttale seg om
6.1 styrets toårsmelding og regnskap gir en
korrekt og fullstendig framstilling av KAs
virksomhet.
6.2 styret har etterlevd vedtak om strategiske
veivalg, prioriteringer og innsatsområder
vedtatt av landsråd
6.3 styret har ledet KA i samsvar med
organisasjonens vedtekter
6.4 det er andre forhold som bør komme til
landsrådets kunnskap, og som ikke kommer
fram i toårsmelding, regnskap eller revisors
beretning. Slike forhold
skal forhåndsdrøftes med styrets ledelse
og/eller revisor.
7. Rapportene fra kontrollkomiteen følger med
saken om toårsmelding og regnskap til
landsrådet.
8. Kontrollkomiteens leder innkalles til landsråd.
Leder, eller annen representant for
kontrollkomiteen, har talerett i saker som
gjelder toårsmelding, regnskap og komiteens
rapport.
9. Kontrollkomiteens medlemmer får dekket
reise- og diettutgifter til møtene etter statens
satser. Det utbetales honorar for hvert møte ut
fra same satser som til enhver tid gjeldende
styrehonorar (ikke styreleder).
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SAK LR 08/19: ENDRINGER AV KAS VALGREGLER
Saksordfører: Lill Tone Grahl-Jacobsen

På følgende områder foreslås endringer:
1. Regionalt kontaktmøte og valgregler lokale kirkelige organer
2. Valgregler øvrige medlemmer
3. Valgregler til landsråd for Den norske kirke (rettssubjektet)

1. Regionalt kontaktmøte og valgregler for lokale kirkelige organer
a) Valg av nominasjonskomité
På grunn av forslag til endring av vedtektene § 8 må også valgreglene justeres. Det foreslås at valg av
nominasjonskomite ikke nødvendigvis må gjennomføres på et regionalt kontaktmøte, men må
gjennomføres før 1. september året før landsråd hvor det er valg. KA har ansvar for at dette
gjennomføres, og kan f.eks. arrangere valget på arbeidsgiverkonferanser eller andre samlinger for
rådsmedlemmer.
Gjeldende bestemmelse:
Komiteen velges på et kontaktmøte i perioden der det ikke er valg på landsråd.
Nytt forslag:
Komiteen velges på en samling for rådsmedlemmer senest 1. september året før ny landsrådsperiode
starter.

b) Valgbarhet - Antall medlemmer og valg av nominasjonskomité
Videre bør det være mulig å bli valgt til nominasjonskomiteen uten å være fysisk til stede på
kontaktmøtet, og det foreslås en endring i punkt 2 Antall medlemmer og valg av nominasjonskomité (jf.
§ 8) 4. setning for å gjøre regelen mer anvendelig.
Gjeldende bestemmelse:
Valgbare til nominasjonskomiteen er medlemmer av kontaktmøter.
Nytt forslag:
Valgbare til nominasjonskomiteen er personer som er rådsmedlemmer på valgtidspunktet.

c) Kandidatlisten
KAs medlemmer er delt inn i tre hovedmedlemsgrupper: Lokale kirkelige organer, Dnk(r) og øvrige
medlemmer. Det er på enkelte områder fastsatt ulike valgregler til KAs landsråd for disse
medlemsgruppene. Det gjelder bl.a hvem som er valgbar som landsrådsdelegat.
Gjeldende valgregler gir både Dnk(r) og gruppen organisasjonsmedlemmer større valgfrihet i dette
spørsmålet enn det de lokalkirkelige organer gis. Etter dagens regler må delegater fra de
lokalkirkelige organer selv være medlem av et råd på valgtidspunktet. Delegatene mister også plassen
dersom en på et senere tidspunkt skulle få et ansettelsesforhold i Den norske kirke. Disse
begrensningene gjelder ikke delegater valgt av Dnk(r) eller organisasjonene.
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Det fremstår vanskelig å gi en god begrunnelse for å videreføre ulike regler for kirkelige organer. Det
foreslås derfor en harmonisering av gjeldende regler. Det er fortsatt et viktig prinsipp at flertallet på
KAs landsråd skal bestå av demokratisk valgte rådsmedlemmer.
Det fremmes forslag om at valgreglene som i dag gjelder Dnk(r), også gjøres gjeldende for delegatvalg
fra lokale kirkelige organer med nødvendige tilpasninger.
Under punkt 3 «På kandidatlisten skal det tilstrebes å være» foreslås det at det «skal være minst 50%
rådsmedlemmer», på lik linje med reglene for Den norske kirke (rettssubjektet). Det betyr at det åpnes
opp for at ansatte kan velges. Som en følge av dette må setningen om at delegater ikke kan ha
arbeidssted i kirkelige organer tas ut, og krav til kandidatlisten tilpasses slik at man også får med
ansettelsesforhold. Kandidatlisten skal inneholde kandidatenes alder, yrkeserfaring og kirkelige
verv/ansatt i.
Gjeldende bestemmelse:

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 kandidatenes alder, yrkeserfaring og kirkelige verv.
….
Nytt forslag:

På kandidatlisten skal det tilstrebes å være:
- Minimum 40 % representasjon av hvert kjønn
- Minimum 50% rådsmedlemmer
- Geografisk spredning av kandidater i bispedømmet
- Det tilstrebes aldersspredning
…
Kandidatlisten skal inneholde kandidatenes alder, yrkeserfaring og kirkelige verv/ansatt i.
….

d) Valg til landsråd
Endres slik at valgte medlemmer ikke trenger å tre ut av landsrådet i perioden dersom de går ut av et
kirkelig organ.
En ansatt som er valgt inn som medlem (dersom det åpnes for dette), må tre ut av landsråd dersom
ansettelsesforholdet opphører. Dette anbefales også endret for Dnk(r).
Gjeldende bestemmelse:
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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.
Nytt forslag:
Valgte rådsmedlemmer trer ikke ut av landsrådet i perioden selv om man trer ut av valgt kirkelig organ.
En ansatt som er valgt inn, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører.

e) Antall representanter
Delegater til KAs landsråd fra lokale kirkelige organer velges bispedømmevis, og det velges enten 3, 4
eller 5 representanter fra hvert bispedømme. Ved 3 eller 4 representanter må minimum 2 være
rådsmedlemmer og ved 5 representanter må minimum 3 være rådsmedlemmer.
Til de faste plassene til landsrådet følger man kandidatkravene, slik at det sikres minst 50 %
rådsmedlemmer på faste plasser. Det opereres ikke med personlige vara, og man følger varalisten i
den rekkefølgen de blir valgt.
Nytt under punkt 1 til fordelingsmodellen:
Ved 3 eller 4 representanter må minimum 2 være rådsmedlemmer og ved 5 representanter må minimum
3 være rådsmedlemmer.

f) Tilleggsmandat
Det bør være opp til de som får et tilleggsmandat å avgjøre om vedkommende skal være ansatt eller
rådsmedlem. Kravet anbefales å tas ut av regelverket. Første setning i punkt 6c foreslås strøket.

g) Regionalt kontaktmøte
I tillegg foreslås enkelte mindre endringsforslag som følge av SAK LR 07/19 - Endringer av vedtektenes
§ 8 Regionalt kontaktmøte og som følge av erfaringer med valgreglene vedtatt av landsrådet i 2017.
Det erfares at oppslutningen om og behovet for kontaktmøte i forkant av landsråd varierer. KA ønsker
å sette opp kontaktmøte når det er meldt ønske om dette (av landsrådsmedlemmene eller andre
rådsmedlemmer). Valg av nominasjonskomite blir ved gjeldende praksis gjennomført for tidlig med
hensyn til kirkevalget, når nominasjonskomiteen velges 2 år før landsrådsmedlemmene skal velges.
Det foreslås istedenfor gjeldende ordning at KA kan arrangere en samling hvor
nominasjonskomiteene velges, senest 1. september før Landsrådsmøte med nytt landsråd, uavhengig
av om regionalt kontaktmøte arrangeres eller ikke.
I tillegg foreslås det å endre kravet om tilstedeværelse på møte for å bli valgt.
Dagens bestemmelse 3. og 4. setning:
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
Nytt forslag 3. og 4. setning:
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Komiteen velges på en samling for rådsmedlemmer senest 1. september året før ny landsrådsperiode
starter.
Valgbare til nominasjonskomiteen er rådsmedlem på valgtidspunktet. 1 medlem av
nominasjonskomiteen kan være daglig leder i fellesråd, jf.§ 8

2. Valgregler øvrige medlemmer
KAs styre arbeider for at KA skal få flere medlemmer i kategorien «øvrige medlemmer», og det er her
lagt inn forslag som forsøker å imøtekomme denne målgruppen bedre ved å gi store øvrige
medlemmer tilsvarende mulighet for tilleggsmandat som for medlemsgruppen lokale kirkelige
organer.
Under Valgregler for valg til KAs landsråd for øvrige medlemmer fremmes det forslag om å legge til et
nytt punkt 7, og opprette tilleggsmandat også for øvrige medlemmer med over 100 årsverk.
Nytt punkt:

7. Tilleggsmandat
a. For øvrige medlemmer med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.
b. Det gis kun 1 tilleggsmandat per medlem.
c. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av organisasjonen som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA
innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.

3. Valgregler til landsråd for Den norske kirke (rettssubjektet)
Tilsvarende som foreslått for lokale kirkelige organer må en ansatt som er valgt inn som medlem, tre
ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører. Dette legges inn som siste setning under punkt
4.
4. Kandidatene skal være:
Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på
valgtidspunktet. En ansatt som er oppnevnt, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører.

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK:
Landsrådet vedtar følgende endringer av vedtekter:
Valgregler for valg til KAs landsråd for medlemsgruppen lokale kirkelige organer

1. Fordelingsmodell
Ved 3 eller 4 representanter må minimum 2 være rådsmedlemmer og ved 5 representanter må minimum
3 være rådsmedlemmer.

2. Antall medlemmer og valg av nominasjonskomité
punkt 2, 3. setning:
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Komiteen velges på en samling for rådsmedlemmer senest 1. september året før ny landsrådsperiode
starter.
punkt 2, 4. setning:
Valgbare til nominasjonskomiteen er personer som er rådsmedlemmer på valgtidspunktet.

3. På kandidatlisten skal det tilstrebes å være:
- Minimum 40 % representasjon av hvert kjønn
- Minimum 50% rådsmedlemmer
- Geografisk spredning av kandidater i bispedømmet
- Det tilstrebes aldersspredning
…
Kandidatlisten skal inneholde kandidatenes alder, yrkeserfaring og kirkelige verv/ansatt i.
….

4. Valg til landsrådet
Valgte rådsmedlemmer trer ikke ut av landsrådet i perioden selv om man trer ut av valgt kirkelig organ.
En ansatt som er valgt inn, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører.

6. Tilleggsmandat
c. 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 øvrige medlemmer

7. Tilleggsmandat
a. For øvrige medlemmer med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.
b. Det gis kun 1 tilleggsmandat per medlem.
c. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av organisasjonen som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA
innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.

Valgregler til landsråd for Den norske kirke (rettssubjektet)
4.Kandidatene skal være:
Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på
valgtidspunktet. En ansatt som er oppnevnt, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører.
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VEDLEGG:
KAs valgregler – skjematisk fremstilling av endringsforslaget
Valgregler for valg til KAs landsråd for medlemsgruppen lokale kirkelige organer:
Gjeldende valgregler
Forslag til ny tekst
Valgregler for valg til KAs landsråd for
Valgregler for valg til KAs landsråd for
medlemsgruppen lokale kirkelige organer:
medlemsgruppen lokale kirkelige organer:
1. Lokale kirkelige organer i Den norske kirke 2. Lokale kirkelige organer i Den norske kirke
velger 3-5 representanter, fra hvert bispedømme velger 3-5 representanter, fra hvert bispedømme
basert på fordelingsmodellen for antall
basert på fordelingsmodellen for antall
representanter pr bispedømme etter årsverk.
representanter pr bispedømme etter årsverk.
Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når
man fastsetter antall representanter som skal
man fastsetter antall representanter som skal
velges fra hvert bispedømme settes til 1.12, ved velges fra hvert bispedømme settes til 1.12, ved
siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR).
siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR).

Fordelingsmodell
Ant. representanter
3 repr
4 repr
5 repr

Fordelingsmodell
Årsverk
0-249
250-449
over 450

2. Antall medlemmer og valg av
nominasjonskomité (jf. § 8)
3. setning
Komiteen velges på et kontaktmøte i perioden
der det ikke er valg på landsråd.

Ant. representanter
3 repr
4 repr
5 repr

Årsverk
0-249
250-449
over 450

Ved 3 eller 4 representanter må minimum 2 være
rådsmedlemmer og ved 5 representanter må
minimum 3 være rådsmedlemmer.
2. Antall medlemmer og valg av
nominasjonskomité (jf. § 8)
3. setning
Komiteen velges på en samling for
rådsmedlemmer senest 1. september året før ny
landsrådsperiode starter.
2. Antall medlemmer og valg av
nominasjonskomité (jf. § 8)
Valgbare til nominasjonskomiteen er rådsmedlem
på valgtidspunktet. 1 medlem av
nominasjonskomiteen kan være daglig leder i
fellesråd, jf.§ 8

2. Antall medlemmer og valg av
nominasjonskomité (jf. § 8)
4. setning
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: 3. På kandidatlisten skal det tilstrebes å være:
- Minimum 40 % representasjon av hvert kjønn - Minimum 40 % representasjon av hvert kjønn
- Geografisk spredning av kandidater i
- Minimum 50% rådsmedlemmer
bispedømmet
- Geografisk spredning av kandidater i
- Det tilstrebes aldersspredning
bispedømmet
- Det tilstrebes aldersspredning
Kandidatene skal:
- Være rådsmedlemmer på valgtidspunktet
Kandidatlisten skal inneholde minimum det
- Ha hovedarbeidssted i annet virke enn i
dobbelte antall navn av de som skal velges i
kirkelige organer
prioritert rekkefølge (6-10 navn).
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/ansatt i.
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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.
6. Tilleggsmandat
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.

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
Valgte rådsmedlemmer trer ikke ut av landsrådet i
perioden selv om man trer ut av valgt kirkelig
organ. En ansatt som er valgt inn, trer ut av
landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører.

6. Tilleggsmandat
c. 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 for valg til KAs landsråd for øvrige medlemmer:
Gjeldende
valgregel
-

Forslag til ny tekst
7. Tilleggsmandat
a. For øvrige medlemmer med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.
b. Det gis kun 1 tilleggsmandat per medlem.
c. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av organisasjonen som har tilleggsmandat,
og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i
prioritert rekkefølge.

Valgregler til landsråd for Den norske kirke (rettssubjektet)
Forslag til ny tekst
Gjeldende valgregel
1. Kandidatene skal være:
4.Kandidatene skal være:
Minst 50 % av de oppnevnte Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller
skal være medlemmer av
regionale kirkelige organ på valgtidspunktet. En ansatt som er
sentrale eller regionale
oppnevnt, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører.
kirkelige organ på
valgtidspunktet.
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SAK LR 09/19 EN ROBUST RAMMELOV FOR FRAMTIDAS FOLKEKIRKE

Grunnet regjeringsskiftet vinteren 2019, ble fremleggelsen av ny trossamfunnslov og to
Stortingsmeldinger om henholdsvis tros – og livssynspolitikken og OVF, utsatt. Statsråd Kjell Inge
Ropstad har siden uttalt at lovforslaget og meldingene vil bli lagt fram for Stortinget før sommeren.
Styret i KA foreslår overfor landsrådet at det blir avgitt en uttalelse i den aktuelle situasjon på
bakgrunn av de politiske signaler som er gitt i den nye regjeringsplattformen og ved senere
anledninger.
Utgangspunktet for uttalelsen vil være de målsettinger som ble vedtatt av KAs landsråd 2018 gjennom
behandlingen av strategiplan 2018-2021. Det vises særlig til målsettingene nedfelt i strategiplanens
Kap 3 Medlemmenes rammebetingelser.
Endelig utkast til uttalelse vil bli oversendt landsrådsdelegatene fra styret i uken før landsrådet (uken
etter påske).
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SAK LR 10/19: VALG AV KAS STYRE 2019-2021
Ved valgkomiteens leder Svein Inge Thorstvedt

Vedlagt følger presentasjon av kandidatene.
Saksorientering
Valg av styre i KA reguleres i vedtektenes (§ 9). Landsrådet velger valgkomité som forbereder valg av
styret (§ 12).
Dagens styre i KA består av:
Hege Hovland Malterud, Styreleder
Dag Landmark, Nestleder
Gard Realf Sandaker-Nielsen
Harald Askeland
Helga Kjellaug Hjetland
Lill Tone Grahl-Jacobsen
Siv Mari Forsmark
Åshild Opøyen, 1. vara
Jan Olav Olsen, 2. vara
Jørn Lemvik, 3. vara
Medlemmer av valgkomiteen er Svein Inge Thorstvedt (leder), Gerd Karin Røsæg og Trude Brosvik.
Valgkomiteen har hatt 5 møter. Alle KAs medlemmer ble oppfordret til å komme med forslag på
kandidater til KAs styre innen 1.12.2018.
Styret velges på følgende måte: (jf. retningslinjer vedtatt av landsrådet i 2011)
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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VALGKOMITEEN FREMMER FØLGENDE FORSLAG I ALFABETISK REKKEFØLGE:
Lederkandidat:
Hege Hovland Malterud
Nestlederkandidat:
Harald Askeland
Styre- og varamedlemmer:
Ann Kristin Langeland
Gard Realf Sandaker–Nielsen
Inga Marie Nordstrand
Lill Tone Grahl-Jakobsen
Oddbjørn Eide
Varamedlemmer:
1. vara Harald Hegstad
2. vara Toril Solevåg
3. vara Terje Wiik
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PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL KAS STYRE
LEDER
HEGE HOVLAND MALTERUD (f. 1972)
Adresse: Bjerkealleen 20, 0487 Oslo
Telefon: 40230174
Epost: hege-mal@online.no
Utdanning: Cand.polit med hovedfag i sosiologi + master i offentlig ledelse og
styring MPA
Stilling/arbeidserfaring:
Direktør i Barne- og familieetaten, Oslo kommune (2018-d.d.), avdelingsdirektør i
Justis- og beredskapsdepartementet (2016-2018.), avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (2013-2016), seksjonssjef samme sted (2012-2013), prosjektleder i Barne-, ungdomsog familieetaten, region øst (2008-2012), veileder i Oslo kommune, Rusmiddeletaten (2005-2012),
prosjektleder Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd (2004-2008), fagkonsulent Oslo kommune,
rusmiddeletaten (2003-2004), konsulent Studentprestene, Universitetet i Oslo og Den norske kirke
(2000-2002)
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.:
Styreleder KA (2017-2019), medlem i ekspertgruppe nedsatt av Kulturdepartementet (2018),
1.varamedlem (fast møtedeltaker) i styret for Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo (2007-2008),
styremedlem Norges KFUK-KFUM (2001-2007), styreleder og styremedlem Chateau Neuf Servering A/S
(2000-2003), styremedlem Det Norske Studentersamfund (2000), styremedlem Studentenes og
akademikernes internasjonale hjelpefond (1997-1998)
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring?
Styrets viktigste oppgave og rolle er kontroll over den økonomiske situasjonen og å følge med på det
store bildet i organisasjonen. En annen sentral oppgave er å være arbeidsgiver for administrerende
direktør. For KA er også omdømme og medlemstilfredshet helt sentralt. Jeg har 14 års ledererfaring
fra offentlig og kirkelig virksomhet samt 12 års styreerfaring. Min kjennskap til byråkratiet og de
nasjonale beslutningsprosessene vil være nyttig for styret i KA. Jeg vil også kunne bidra til at styret
«holder høyden» og ikke blir for detaljstyrende på den ene siden og på den andre siden bidra til at
styret behandler de viktige og riktige sakene tilstrekkelig bredt og dypt før beslutninger tas. Som leder
av styret vil jeg kunne bidra til å balansere sakers kvalitative, tidsmessige og økonomiske sider i
styrebehandlingen.
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2019-2021?
For at kommune og stat skal fortsette å føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk som
anerkjenner kirkens betydning og samfunnsrolle, må kirken styrkes i sin kompetanse, relevans,
særegenhet og posisjon. KA er en viktig aktør for å få dette til, som kunnskaps-, kompetanse- og
forvaltningsmiljø på arbeidsliv, arbeidsgiverskap og tariff, som pådriver for medlemmenes interesser
overfor myndighetene, som kompetansutvikler for sine medlemmer og som rådgiver i sentrale
spørsmål som framtidig organisering, finansieringsordning og utviklingsområder for kirken.
Hva er de viktigste arbeidsgiverpolitiske utfordringer for kirkelige virksomheter i tida
framover?
I KAs strategiplan heter det: «Egenarten til Den norske kirke og andre medlemmers virksomheter
kommer tydelig til syne i form av særegne stillingstitler, arbeidstider og arbeidsoppgaver.» Det er
store strategiske utfordringer som ligger foran kirken i årene som kommer. Det krever kompetente,
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målrettete og modige ledere både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det blir derfor viktig å prioritere
kompetanseutvikling for kirkens ledere og for kirkens ledertalenter framover.
Har du synspunkter på hvilke tariffpolitiske spørsmål som er viktigst for KA å prioritere i
perioden 2019-21?
Den viktigste saken i forrige periode har vært arbeidet med et nytt og samlende tariffavtaleverk. Et
avtaleverk som legger til rette for likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for de tilsatte og som gir
hensiktsmessige rammer for nødvendige omstillinger og annen utvikling. Det ligger viktig
standardiserings- og koordineringsarbeid foran oss i kommende periode. Jeg vil også framheve
følgende punkt fra strategiplanen under tariffkapittelet: «KAs mål er en utdannings- og
rekrutteringspolitikk som bidrar til å tilføre kompetente og egnede søkere til stillinger i kirkelige og
ideelle virksomheter, basert på dokumentasjon av kompetanse- og arbeidskraftbehov hos
medlemmene.»
Hva tenker du om fremtidig finansieringsmodell for Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn?
Den norske kirke er i en særstilling i frivillighetssektoren generelt og blant tros- og livssynssamfunnene spesielt i Norge. Det gjelder både med tanke på oppslutning, tilhørighet og forstått som
betydning i hverdagsliv, kulturliv og samfunnsliv. Denne særstillingen bør bevares og styrkes. Det
fordrer en finansieringsmodell som både sikrer en sikker finansiering av tros- og livssynssamfunn
generelt, men som samtidig gir økonomiske rammevilkår til kirken for å kunne forvalte de særskilte
samfunnsutviklende rollene og oppgavene kirken har i vårt langstrakte land. Jeg mener at det vil
være en styrke for kirkens økonomiske situasjon og lokale forankring at kirken også i framtiden sikres
både statlig og kommunal finansiering. Dersom de nye regionene gis oppgaver av betydning på trosog livssynsområdet vil det være en naturlig følge at også dette nivået gis finansieringsansvar for
kirken.
Hvor ligger forbedringspotensialet i hvordan Den norske kirke er organisert?
Det er sentralt for kirken å arbeide seg fram til en framtidig organisering som gir tilstrekkelig kraft i
organisasjonen samlet sett. En gjennomgående og sammenhengende demokratisk struktur kombinert
med en organisering der demokratiske valgte styrende organ, oppgavefordeling, arbeidsgiveransvar
og finansieringsmodell sammenfaller, vil både frigjøre ressurser til kirkens kjerneoppgaver, styrke
den kirkelige demokratiske legitimitet samt øke potensiale for ledelseskraft i alle ledd.

NESTLEDER:
HARALD ASKELAND (f. 1963)
Adresse: Vækerøveien 175, 0751 Oslo
Telefon: 957 56 083
Epost: harald.askeland@vid.no
Stilling/arbeidserfaring: Professor, VID
Utdanning: Sosiolog, Dr philos & PhD
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening
mv.:
- Medlem av menighetsråd i Markus (Oslo) og Torød (Nøtterøy), Nøtterøy FR, Tunsberg BDR,
Kirkemøte og Kirkeråd
- Styremedlem i KIFO, Det norske Diakonhjem, KA
- Erfaring fra menighetsarbeid både som frivillig og ansatt.
- Erfaring som rektor og arbeidsgiver ved Diakonhjemmet Høgskole.

40

L A N D S R Å D 2019
- Langvarig yrkeserfaring med lederutdanning og leder- og virksomhetsutvikling i kirke og diakoni.
- Oppdragsvirksomhet for Misjonsalliansen i Sør-Amerika, Afrika og Asia og Metodistkirken i Afrika
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring?
Jeg har et bredt engasjement fra kirkelige verv og styringsroller, som kombineres med spesialisert
faglig innsikt i kirkelig organisering, endringsarbeid og ledelse gjennom forskning og undervisning.
Dette gir kompetanse i analysering av sammenhengen mellom ivaretakelse av grunnleggende verdier
og formål relatert til organisering og strukturering av virksomhet.
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2019-2021?
KA har en sentral rolle ved å være møteplass for samordning av de eksisterende arbeidsgiverlinjer i
kirken, med tanke på å bygge felles rammer for utøvelse av arbeidsgiver- og interessepolitikk. Dette
gir også KA en sentral rolle i å fremme kirkelige organisasjoners behov i det offentlige rom.
Hva er de viktigste arbeidsgiverpolitiske utfordringer for kirkelige virksomheter i tida
framover?
Bygge en felles plattform for utøvelse av arbeidsgiverrollen gjennom samordning av avtaleverk og
lønnssystemer, samt bygge arbeidsgiver- og ledelsesforståelse som integreres med forståelse av
kirkens særpreg og formål.
Har du synspunkter på hvilke tariffpolitiske spørsmål som er viktigst for KA å prioritere i
perioden 2019-21?
Ytterligere samordne og etablere felles lønns- og avtaleverk.
Sikre kirken som en attraktiv arbeidsplass.
Utvikle styrings- og lederforståelse i en framtidig felles organisasjon.
Hva tenker du om fremtidig finansieringsmodell for Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn?
Styrken i den norske modellen, med lav terskel for og lik tilgang på tilskudd til alle tros- og
livssynssamfunn, må kombineres med mulighet for å sikre Den norske kirke særlig ansvar for å være
landsdekkende og forvalte felles kulturarv.
En fortsatt todelt finansieringsmodell sprer risiko og sikrer en fortsatt balanse mellom lokalt og
sentralt virksomhets- og styringsansvar.
Hvor ligger forbedringspotensialet i hvordan Den norske kirke er organisert?
Den norske kirke vil etter min mening tjene på samordning av arbeidsgiverlinjene og lederansvar. I
tillegg vil det være nødvendig med en justering av omfang av enheter på lokalt nivå, kombinert med
en tydeliggjøring av bærekraftige enheter for ansvars- og myndighetsutøvelse. Balansen mellom
sentralt behov for overordnet styring og samordning og ivaretakelse av lokal handlekraft må sikres,
bla ved en gjennomgang og regelverksforenkling og rapporteringskrav.
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STYRE- OG VARAMEDLEMMER:
ANN KRISTIN LANGELAND (f. 1971)
Adresse: Langedalsvegen 337, 6218 Hellesylt
Telefon: 976 87 525
Epost: annkristinl@gmail.com
Stilling/arbeidserfaring: Mars 2013 – d.d. – Rådmann i Hornindal kommune
August 2009 – Mars 2013 – Rådmann i Stranda
April 2002 - August 2009, Bergen Kirkelige fellesråd, Dagleg leiar (Bergen
Domkirke Menighet), avdelingsleiar, personalsjef og fungerande/konstituert
kirkeverge).
September 2000 – April 2002 – Konsulent Bjørgvin Bispedøme
April 1998 – september 2000 – Daglig leder Åsane Menighet
Mars 1998 – Januar 1997 – Kyrkjeverje i Stranda
September 1996 – januar 1996, Dagleg leiar Grand Hotel Hellesylt
Utdanning:
Cand.mag med kyrkjeverjeutdanning, kommunal forvaltning, juridiske fag, organisasjon og leiing,
planlegging. Mellomfagstillegg i kristendomskunnskap. Vidareutdanning i forvaltningsrett. Alle fag
tekene ved Høgskulen i Volda.
Lederkurs for mellomledere, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.:
Kirkens Bymisjon Bergen: 2002 – 2007 Medlem av representantskapet, leiar i 2 år, 2007 – 2009 Leiar
av hovudstyret i 3 år
Kirkens Bymisjon Møre: 2013 – 2015 Styreleiar
Kirkens SOS:1998 – 2002 Telefonvakt og gruppeveileder, Bjørgvin, 2011 – 2012 Medlem av styret,
Møre og Romsdal, 2013 – 2014 Landsstyret Kirkens SOS, 1.varamedlem, med fast møterett
Bergen Domkirke menighetsråd: Medlem 2006 – 2009
Sunnylven sokneråd: 2012 – d.d. Nestleiar
Stranda kommunestyre: 2015 – d.d. Gruppeleiar
Stranda formannskap: 2015 – d.d. Medlem
Storfjordens Venner: 2016 – 2018 Styremedlem
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring?
God kjennskap til Den norske kyrkja, både gjennom utdanning, arbeidserfaring og styrer og råd. Med
over 8 års erfaring frå jobb som rådmann, har eg tileigna meg god kompetanse i høve tariff,
avtaleverk, organisasjonar i omstilling, økonomistyring og strategisk planlegging. Eg er analytisk,
løysingsorientert og målretta. Har god erfaring med samspel mellom ulike aktørar og roller i
arbeidslivet.
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2019-2021?
KA skal vere med å setje dagorden i den kyrkjepolitiske debatten. Vere pådrivar og «garantist» for å
påverke drøftingane med sentrale styresmakter for å sikre gode rammevilkår for DnK i tida framover.
KA skal vere premissleverandør for gode faktavurderingar og analyser knytt til kyrkja si rolle både
som arbeidsgjevar og tenesteytar.
Hva er de viktigste arbeidsgiverpolitiske utfordringer for kirkelige virksomheter i tida
framover?
Fokus på å sikre lokalt tilpassa tenester samstundes som ein legg til rette for å redusere uønska
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variasjonar. Dette er eit krevjande arbeid i eit land som Noreg. Tiltak som fremjar rekruttering og
utvikling av naudsynt kompetanse for å levere gode tenester (vidareutdanning, fagmiljø, gode
arbeidsmiljø) må vektleggast.
Har du synspunkter på hvilke tariffpolitiske spørsmål som er viktigst for KA å prioritere i
perioden 2019-21?
Målretta rekruttering av kompetent arbeidskraft er avgjerande. Vidare er det viktig å legge til rette for
å skape gode fagmiljø slik at ein evnar behalde arbeidskraft. Dette vil ein kunne bidra til gjennom
gode og likeverdige arbeidsvilkår.
Utvikling av gode vilkår og tenester føreset medverknad frå tilsette og tillitsvalde. KA har ei særskilt
rolle i å legge til rette for avtaleverket sitt handlingsrom, for slik å sikre utvikling. Det er også viktig
med ei balansert og likeverdig behandling av dei ulike medlemmane i KA, utan at dette fører til
svekka vilkår. Avtaleverket bør, så langt råd er, vere likt for alle medlemmane i KA.
Hva tenker du om fremtidig finansieringsmodell for Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn?
Det som må ligge til grunn er eit føreseieleg og heilskapleg rammeverk på heile trus- og
livssynsområdet. Eit rammeverk som tek høgde for både redusert økonomisk handlingsrom, endra
strukturar og behov for ein modell som sikrar like rammevilkår uavhengig av storleik og lokal
kommuneøkonomi. Samstundes bør ein framtidig finansieringsmodell ta opp i seg den særstilling Dnk
har som viktig samfunnsaktør i dei ulike lokalsamfunna.
Hvor ligger forbedringspotensialet i hvordan Den norske kirke er organisert?
Heilskapleg og meir samla organisering med klare leiarlinjer og handlingsrom for innovative
løysingar. Dette kan gje betre tilbod utan å auke byråkratiet.

GARD SANDAKER-NIELSEN (f. 1978)
Adresse: Korsgata 5, 0555 Oslo
Telefon: 951 57 471
Epost: gardrealf@yahoo.com
Utdanning: Cand.theol. fra MF (2004)
Stilling/arbeidserfaring:
Kommunikasjonsdirektør i NOKUT (siden 2013). Tidligere
rådgiver/taleskriver/kommunikasjons-rådgiver i Kunnskapsdepartementet (20062013) og feltprest i Sambandsbataljonen (2005)
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.:
Styremedlem i KA (siden 2017), medlem i KAs landsråd (2017) leder av Oslo bispedømmeråd (siden
2016), leder av Åpen folkekirke (siden 2016), medlem av bydelsutvalget på Grünerløkka for
Arbeiderpartiet (siden 2015), nestleder i Arbeiderpartiets homonettverk (2012-2015), medlem av
representantskapet til Oslo Arbeiderparti (2008–2019), styremedlem i Grünerløkka Arbeiderparti
(2014-16), medlem av representantskapet til Kirkens Nødhjelp (siden 2016), leder av Åpen kirkegruppe
for lesbiske og homofile (2006-2010), styremedlem i European Forum for LGBT-Christian Groups
(2010-2012)
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring?
Erfaring fra to år i KA-styret. Inngående kunnskap om og forståelse for kirkelig sektor, med både
mulighetene og utfordringene vi står overfor. Solid erfaring fra forvaltning, politikk,
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kommunikasjonsarbeid og ledelse. Spesielt opptatt av likestilling og likebehandling, åpenhet og
demokrati.
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2019-2021?
Fortsette arbeidet med å konsolidere organisasjonen og skape tillit og godt samarbeidsklima mellom
medlemmene. Tydeliggjøre og synliggjøre KA som en arbeidsgiverorganisasjon for hele kirkelig sektor
og jobbe aktivt for å få flere medlemmer. KA bør ta mål av seg å være den fremste eksperten på og
eksponenten for et godt og verdibasert arbeidsliv.
Hva er de viktigste arbeidsgiverpolitiske utfordringer for kirkelige virksomheter i tida
framover?
Bidra til at det blir en arbeidsgiverlinje i Den norske kirke så fort som mulig, og at
arbeidsgiveransvaret praktiseres likt på tvers av hele organisasjonen. Arbeidet med å bygge tillit
mellom arbeidsgiverlinjene må fortsette. Heve kompetansen på (god) ledelse i alle virksomhetene.
Har du synspunkter på hvilke tariffpolitiske spørsmål som er viktigst for KA å prioritere i
perioden 2019-21?
Fortsette arbeidet med å samle alle ansatte i virksomhetene på samme tariffområde. Behov for
forenkling av tariffavtalene for kirkelig tilsatte, der de er for detaljerte.
Hva tenker du om fremtidig finansieringsmodell for Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn?
Jeg tror dagens modell med todelt finansiering av Den norske kirke fra stat og kommune er den beste,
også for framtida. Uansett hva Stortinget vil falle ned på, er det viktig at Den norske kirke ser på seg
selv som en del av frivillig sektor og jobber aktivt med å finne andre inntektskilder. Om ikke, er jeg
redd det vil bli mindre penger til menighetsliv og til å lønne ansatte i årene som kommer.
Hvor ligger forbedringspotensialet i hvordan Den norske kirke er organisert?
Det er igangsatt et viktig arbeid med å effektivisere arbeidet i administrasjonen i kirkerådet og
bispedømmerådene. Dette arbeidet må fortsette, samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes.
Så må vi få til en enhetlig ledelse av Den norske kirke og alle ansatte i soknet må få samme
arbeidsgiver. I dag er det et betydelig ressurs- og energitap i måten Den norske kirke er organisert på.

INGA MARIE NORDSTRAND (f. 1981)
Adresse: Gråtindvegen 35, 9101 Kvaløysletta
Telefon: 97663646
Epost: imnordstrand@hotmail.com
Stilling/arbeidserfaring: Anestesisykepleier
Utdanning: Master i organisasjon og ledelse i offentlig sektor (MPA)
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening
mv.:
Nestleder i Tromsø kirkelige fellesråd, medlem landsrådet til KA og bibelselskapets
representantskapsmøte. Nestleder og medlem av Samisk kirkeråd. Vært på ungdommens kirkemøte
og vært med på kirkemøtet.
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring?
Jeg er god på å se mennesker og lytte til hva andre har å si. Jeg er opptatt av at alle skal bli hørt.
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2019-2021?
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Jeg mener KA bør være en organisasjon som er en felles plattform for alle medlemmene. KA skal
jobbe både innad i kirken og utad til beste for medlemmene.
Hva er de viktigste arbeidsgiverpolitiske utfordringer for kirkelige virksomheter i tida
framover?
Et viktig arbeid for KA de siste årene har vært å skape fellesskap for alle medlemmene, dette er både
fordi KA er en organisasjon med store medlemmer, som Den norske kirke, men også små
organisasjoner. Dette skaper en spennende spennvidde. Dette arbeidet ser jeg som viktig fremover.
Samtidig skal KA skape en tydelig identitet og jobbe for saker som er viktig for alle medlemmene, men
også kunne jobbe for de sakene som er viktig for noen.
Har du synspunkter på hvilke tariffpolitiske spørsmål som er viktigst for KA å prioritere i
perioden 2019-21?
Mine tariffpolitiske synspunkter er nok ganske generelle, som likelønn, rettferdighet i arbeidslivet,
inkluderende arbeidsliv.
Hva tenker du om fremtidig finansieringsmodell for Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn?
Jeg mener en modell må prøves, evalueres og så kan man vurdere nye modeller.
Hvor ligger forbedringspotensialet i hvordan Den norske kirke er organisert?
Dette er et spørsmål som må vurderes i samråd med blant annet kirkemøtet og menighetene. Jeg
mener det er viktig at de som sitter med skoen på kan si noe om hvor den trykker.

LILL TONE GRAHL-JACOBSEN (f. 1960)
Adresse: Hanna Winsnesgate 12, 3014 DRAMMEN
Telefon: 911 40 595
Epost: gjlilltone@gmail.com
Stilling/arbeidserfaring: Kvalitetsrådgiver i Kongsberg kommune
Utdanning: Sykepleier, lederutdanning, veiledningsutdanning og master i
profesjonsetikk og diakonivitenskap fra TF.
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening
mv.:
Pr.dd – leder i Tunsberg bispedømmeråd, medlem i Kirkemøtet og hoved dirigent på de tre siste
Kirkemøtene, styremedlem i KA og nestleder i Åpen Folkekirke, Tunsberg. Medlem og leder av Fjell
menighetsråd i 10 år.
Tar oppdrag som sakkyndig for NOKUT og er lærebokforfatter for Aschehoug Undervisning.
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring?
Jeg har solid erfaring fra menighetsarbeid, menighetsråd og styreverv fra ungdomstiden og fram til i
dag. Frivillig arbeid i kirke og organisasjonsliv er en integrert del av mitt liv. Fra arbeidslivet vil jeg
trekke fram lang ledererfaring både i kommunal sektor og som toppleder i diakonal og private
organisasjoner. Jeg har styreerfaring og som toppleder har jeg erfaring med å forholde meg til et
styret og styrets arbeid. Jeg er spesielt opptatt av arbeidsgiver - og samfunnsspørsmål, og har med
meg nyttig erfaring fra 5 års arbeid i KS, kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2019-2021?
Jeg vil peke på tre områder som KA bør arbeide videre med i 2019-2021:
1) Arbeidsgiverspørsmål
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2) Bidra til å bygge tillit mellom arbeidsgiverlinjene i kirka
3) Utvikle verktøy for lederskapet
Hva er de viktigste arbeidsgiverpolitiske utfordringer for kirkelige virksomheter i tida
framover?
KA er i en spennende fase med medlemmer med ulike interesser, og det å se og forholde seg likeverdig
til alle sine medlemmer, blir en viktig balansekunst fremover. Jeg vil ellers peke på KA som en viktig
aktør for å få til en felles arbeidsgiverlinje for alle ansatte i kirka i fremtiden. Det tredje området som
opptar meg og som jeg håper alle aktører som jobber i spenningsfeltet politikk og administrasjon vil
jobbe med, er rolleforståelse og gode samhandlingsmodeller mellom folkevalgte og ansatte.
Har du synspunkter på hvilke tariffpolitiske spørsmål som er viktigst for KA å prioritere i
perioden 2019-21?
KA har både dyktig administrerende direktør og forhandlingssjef og dette spørsmålet overlater jeg til
dem som besitter betydelig bedre kompetanse enn meg på dette området.
Hva tenker du om fremtidig finansieringsmodell for Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn?
Det har vært interessant å følge finansieringsdebatten både lokalt og i Kirkemøte, og jeg stiller meg
bak KAs holdning og Kirkemøtevedtaket om delt finansiering. Allikevel er det interessant å merke seg
at min hjemby Drammen som er betydelig flerkulturell, argumenterte og stemte for statlig
finansiering i vår flerkulturelle kontekst. I en tid med store endringer, tror jeg en av de viktigste
ferdighetene er å være åpen, lyttende og våge å tenke nye tanker og endre seg, først da kan det bli
vekst og det kan skapes noe nytt.
Hvor ligger forbedringspotensialet i hvordan Den norske kirke er organisert?
Det å få en avklaring om en arbeidsgiverlinje, tror jeg er veldig viktig fordi det er en stor
energilekkasje så lenge organiseringen av dette er uavklart. Jeg tror også det ligger et utviklings - og
forbedringspotensialet knyttet til tydelig ansvars og myndighets beskrives og rollefordeling.

ODDBJØRN EIDE (f.1975)
Adresse: Grøtes vei 58a, 7517 Hell
Telefon: 922 60 133
Epost: oddbjorn.eide@stjordal.kommune.no
Stilling/arbeidserfaring:
Kirkeverge Stjørdal kirkelige fellesråd, 2012 – d.d.
Konsulent Stjørdal kirkelige fellesråd, 2010 – 2012
Daglig leder for menighet i Stjørdal, 2009 – 2010
Økonomisk rådgiver, lån/sparing/forsikring, 2007 – 2009
Politibetjent, Nord Trøndelag politidistrikt, 2001 - 2007
Utdanning:
KAs lederutviklingsprogram, 2015 – 2016*
Ledelse og personalarbeid, Høgskolen i Nord-Trøndelag (60 stp) 2011 – 2012
Diverse kurs og undervisning i kommunikasjon/salg, 2007-2009
Politihøgskolen i Oslo, 1997 – 2000
Luftforsvarets befalsskole i Stavern med praksisår ved Værnes flystasjon, 1995 – 1997
Ole Vig vgs. Stjørdal, allmenne fag, 1992 - 1995
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.:
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Leder Norges kirkevergelag, 2018 – d.d.
Styremedlem Norges kirkevergelag, 2016 – 2018
Leder Nidaros kirkevergelag, 2016 – d.d.
Medlem og leder (ca 5 år) i styret for Stjørdal bedehus i perioden 2008-2016
Tillitsvalgt for Politiets fellesforbund ved Levanger lensmannskontor 2005 – 2007
Medlem i Stjørdal menighetsråd, 1993 – 1997
Diverse styre- og lederverv i lokalt kristent barne- og ungdomsarbeid i Stjørdal og Trøndelag 1988 1995
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring?
Snart 10 år som ansatt og arbeidsgiver i Den norske kirke med en bredt sammensatt stab på ca 27
ansatte (21 årsverk).
Lederutdanning og ledererfaring fra forsvaret, politiet, akademia og Den norske kirke.
Styre- og ledererfaring fra lokale, regionale og nasjonale verv i Den norske kirke og andre kristne lag
og foreninger.
Dette samlet gjør at jeg tror jeg har en forholdsvis bred og god kjennskap til kirkelivet både lokalt der
jeg bor, men også litt rundt omkring i Norge og hvordan dette utspiller seg ute i menigheten blant
ansatte, frivillige og medlemmer. Jeg har også etter hvert fått ganske god innsikt i organisasjonen Den
norske kirke og alle både gleder og utfordringer denne organisasjonen kan by på.
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2019-2021?
KA står foran en svært utfordrende periode i årene 2019-2021.
KA har klart å samle hele Den norske kirke og også mange andre kristne virksomheter under samme
paraply i en fase hvor det fremdeles er til dels store uenigheter om veien videre og hvordan Den
norske kirkes fremtidige organisasjon skal se ut.
Dette gjør at KA må arbeide godt for å ivareta alle de forskjellige medlemmene og høre dem alle i
prosessene vi står foran. Det vil være svært viktig å drive godt utredningsarbeid og god
saksbehandling før saker legges fram for KA-styret og KA sitt Landsråd. Spesielt vil dette gjelde saker
som omhandler strategi, hvordan KA skal virke, høringsuttalelser med mer.
Hva er de viktigste arbeidsgiverpolitiske utfordringer for kirkelige virksomheter i tida
framover?
- Arbeide godt og målrettet med rekruttering inn til kirkelige stillinger og å beholde kirkelige ansatte.
- Arbeide godt og målrettet for å bevare kirken som en attraktiv arbeidsplass.
- Arbeide godt og grundig med arbeidsgiver og ledelses-spørsmål knyttet til ny kirkeordning.
- Ivareta alle ansatte i en endringstid.
- Tilpasning inn mot mer ensartete ordninger for ansatte i begge arbeidsgiverlinjer (lønn, pensjon,
permisjonsordninger m.m.)
Har du synspunkter på hvilke tariffpolitiske spørsmål som er viktigst for KA å prioritere i
perioden 2019-21?
- Arbeide godt og målrettet for å skape en mer helhetlig og lik tariffavtale for alle kirkelige stillinger
med det mål at alle på sikt skal inn i samme arbeidsgiverlinje.
- Skape forståelse der det er, og kanskje fortsatt må være, forskjeller.
- Arbeide godt og grundig inn mot bevilgende myndigheter for å skape gode rammer for kirkelig
virksomhet.
Gjennom dette skape gode betingelse for kirkelige stillinger slik at også dette bidrar til å gjøre kirken
til en attraktiv og profesjonell arbeidsplass.
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Hva tenker du om fremtidig finansieringsmodell for Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn?
Jeg mener at vi må holde godt fast på en to-delt finansieringsordning slik vi har i dag. Kirken er, og
har vært, en del av den norske stat i mange hundre år. Selv om vi nå formelt er et eget rettssubjekt
skilt fra staten, så bør noe av vår finansielle støtte til våre sentrale organ og aktiviteter/ansatte komme
direkte fra staten.
På samme måte har den også vært en stor del av det lokale livet i kommunene, og bidrar fremdeles til
å skape identitet i de fleste bygder og byer. Både med våre godt over 1600 kirkebygg som bidrar til
denne identitetsskapningen, men også gjennom alt det flotte arbeidet som gjøres lokalt. Dette arbeidet
flyter de fleste steder naturlig inn i lokalsamfunnet og er en godt integrert del av hverdagen vår. Jeg
tror derfor på en fortsatt sterk kobling mellom kirke og kommune, og da spesielt på finansieringen.
Det at vi forholder oss til våre kommuner når det er snakk om penger til den lokale drift, til
vedlikehold av våre kirker og til lokal aktivitet, gir oss god anledning til å komme i dialog med
kommunen og administrasjonen der. Det tror jeg er positivt.
Hvor ligger forbedringspotensialet i hvordan Den norske kirke er organisert?
Jeg mener at Den norske kirke bør bli èn organisasjon med èn ledelse. Dette gjelder helt fra
grunnfjellet som er soknene og opp til det øverste kirkelige organ Kirkemøtet. Jeg mener at vi med
fordel bør bli èn arbeidsgiverlinje og at vi alle som arbeider sammen bør være ansatt hos samme
arbeidsgiver. På lokalplanet betyr det at vi må beholde soknene som grunnstruktur, men at vi mange
steder må se på muligheten for å slå sammen små sokn der det er formålstjenlig ut fra geografi,
størrelse og demografi. Der det er flere sokn innenfor en kommune eller et større område i retning av
regioner eller prosti-størrelser, som naturlig arbeider sammen, MÅ det være et fellesorgan for
soknene. I dette fellesorganet bør alle som arbeider i soknene være tilsatt.
Jeg tenker også at det er viktig å bevare bispedømmene og biskopen med en god stab som vil være
rådgivende og støttende for alle menigheter og fellesområder med god faglig kompetanse. Om det
behøves et eget bispedømmeråd er jeg mer usikker på når arbeidsgiveransvaret for prester faller bort.
Til slutt mener jeg vi trenger et kirkemøte på topp med direktevalg og gjennomgående representasjon
og ansvarlighet ned til fellesområdene og soknene. Kirkemøtet trenger også et kirkeråd og en god
administrasjon til å ivareta de nasjonale forpliktelser og ansvar som Den norske kirke. Sånn tenker jeg
det bør være og i det tenker jeg det ligger et forbedringspotensiale.

1. VARA HARALD HEGSTAD (f. 1959)
Adresse: Gamle Bygdevei 64, 1284 Oslo
Telefon: 994 29 694
Epost: harald.hegstad@mf.no
Utdanning: Cand.theol. og praktikum fra MF 1985. Dr. theol. MF 1992
Stilling/arbeidserfaring: Professor i teologi ved MF vitenskapelig høyskole siden
2001. Tidligere stipendiat ved MF og forsker ved Stiftelsen kirkeforskning (KIFO)
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk,
fagforening mv.:
1984 - 1993
1998 - 2002
2002 - 2008
2008 - 2012
2008
2010 - 2015
2010 - d.d.

Medlem av Holmlia menighetsråd (leder 1989-1993)
Medlem i Kirkerådets stat - kirke-utvalg
Ansattrepresentant MFs styre
Leder for Teologisk nemnd under Mellomkirkelig råd
Medlem i det kirkelige demokratiutvalget (Bakkevig II)
Leder av Oslo bispedømmeråd
Medlem av Kirkemøtet (Den norske kirke)
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2016 - d.d.
2016 - d.d.

Nestleder Oslo bispedømmeråd
Nestleder Kirkerådet og nestleder i Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU)

Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring?
Jeg har bred erfaring som tillitsvalgt og fagperson i ulike sammenhenger i Den norske kirke. Jeg har
deltatt i viktige prosesser i selvstendiggjøringen av Den norske kirke, blant annet som medlem av
Kirkemøtet i snart 10 år. Som nestleder i AGU kjenner jeg Kirkerådets perspektiv godt, og jeg har god
erfaring fra samarbeidet med KA.
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2019-2021?
KAs viktigste oppgaver ser jeg på to felter:
1. Bidra konstruktivt til ny kirkeordning der alle ansatte i menigheten har samme arbeidsgiver
2. Bidra til forbedrede ordninger (kompetanse og finansiering) for vedlikehold av kirker
Hva er de viktigste arbeidsgiverpolitiske utfordringer for kirkelige virksomheter i tida
framover?
Det er viktig å bidra til utviklingen av en organisasjon som oppleves som et godt sted å arbeide,
samtidig som man gjennomfører nødvendig endring og omstilling.
Har du synspunkter på hvilke tariffpolitiske spørsmål som er viktigst for KA å prioritere i
perioden 2019-21?
Det er viktig å arbeide videre for en størst mulig harmonisering i arbeidsbetingelsene for ulike
grupper kirkelig ansatte.
Hva tenker du om fremtidig finansieringsmodell for Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn?
Jeg støtter Kirkemøtets ønske om en fortsatt offentlig finansiering ved stat og kommune. I tillegg
mener jeg det er nødvendig å arbeide med andre finansieringskilder, slik som blant givertjeneste og
innsamling.
Hvor ligger forbedringspotensialet i hvordan Den norske kirke er organisert?
Det mest presserende er å sørge for én arbeidsgiver for dem som jobber samme sted. Det er også
nødvendig å knytte sammen det lokale og det nasjonale nivået i kirken på en bedre måte enn i dag.

2. VARA TORIL PETRINE SOLEVÅG (f. 1973)
Adresse: Solavågseidet 63, 6037 EIDSNES
Telefon: 92 65 75 98 / 70 19 07 29
Epost: toril.sol@mimer.no
Stilling/arbeidserfaring: Styrer/daglig leder i Puskhola barnehage SA, jobbet
som styrer siden 2007, tidligere jobbet som pedagogisk leder i 5 år og tillitsvalgt
på heltid i Norsk Lærerlag Oslo og Utdanningsforbundet Oslo i 3 år.
Utdanning:
Utdannet førskolelærer med fordypning i musikk, Høgskolen i Oslo.
Videreutdanning i veiledning, organisasjon og ledelse
Master i ledelse ved NTNU, relasjonsledelse
Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.:
Sula sokneråd og fellesråd 2016-2019, nestleder 3 år, leder fra 2019, leder for utvalg for gudstjeneste
og kirkemusikk denne perioden.
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Har vært styremedlem og nestleder i Oslo Førskolelærerlag og Utdanningsforbundet Oslo – nestleder
for førskolelærerne
Vært medlem i styret i Utdanningsforbundet Ålesund
Vært medlem i lederråd i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.
Medlem i KorHenne, vært leder en periode
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring?
God erfaring og kompetanse innen arbeidsgiverfeltet gjennom egen lederjobb.
Gode evner til samarbeid og nytenkning
Løsningsorientert og positiv
Erfaring som aktiv bruker av tilsvarende arbeidsgiverorganisasjon innen eget fagfelt (PBL)
Opptatt av utvikling av den norske kirke
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2019-2021?
Tydelig stemme i det kirkelige landskapet
Bruke KA sin kompetanse og tyngde
Skape enhet og felles identitet innad i organisasjonen for å stå sterkere sammen.
Hva er de viktigste arbeidsgiverpolitiske utfordringer for kirkelige virksomheter i tida
framover?
Å være en attraktiv arbeidsgiver, rekruttere til kirkelige stillinger og klare å beholde god arbeidskraft.
Jobbe fram gode løsninger for en arbeidsgiverlinje i kirken.
Har du synspunkter på hvilke tariffpolitiske spørsmål som er viktigst for KA å prioritere i
perioden 2019-21?
Samordne tariffavtalen og sikre gode lønnsvilkår for relevant utdanning.
Være konkurransedyktig i forhold til andre sektorer.
Hva tenker du om fremtidig finansieringsmodell for Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn?
Har god erfaring med «kommunekirke» og samarbeid lokalt med kommunen, videreføring av lokal
finansiering.
Lokal tilhørighet og finansiering henger sammen
Hvor ligger forbedringspotensialet i hvordan Den norske kirke er organisert?
Sikre effektiv bruk av midlene til kirken gjennom å finne gode løsninger på organiseringen, vurdere
antall nivå og roller til de ulike nivåene.
Sikre samarbeid mellom nivåene

3. VARA TERJE WIIK (f. 1953)
Adresse: Hagveien 47, 8370 LEKNES
Telefon: 917 41 943
Epost: tewii@online.no
Utdanning: Mekanisk utdannelse, lederkurs
Stilling/arbeidserfaring: Bonde, politiker, varaordfører 8 år, Butikkdrift eier,
styreleder i flere selskap, mm
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Relevant erfaring og verv i kirke, organisasjoner, styrer, politikk, fagforening mv.:
Vestvågøy kirkelig fellesråd i 16 år hvorav 12 som kommunens rep. nå leder.
KA landsråd i flere perioder
Menighetsråd
Vara Sør-Hålogaland bispedømmeråd. Møtt 4 ganger
Hva mener du at du har mest å bidra med i styret av kompetanse og erfaring?
Min ledererfaring med ønsket om respekt for alle ansatte
Politisk påvirkning
Hva oppfatter du som KAs viktigste oppgave og rolle i perioden 2019-2021?
Være i forkant, sikre gode prosesser med tanke på en arbeidsgiverlinje
Sikre bredden i kirkestillinger
Hva er de viktigste arbeidsgiverpolitiske utfordringer for kirkelige virksomheter i tida
framover?
Kommunesammenslåingene
Opprettholde finansieringen
Unngå nedbemanning
Har du synspunkter på hvilke tariffpolitiske spørsmål som er viktigst for KA å prioritere i
perioden 2019-21?
Rett lønn i forhold til markedet vi er i.
Konkurransedyktig lønn.
Hva tenker du om fremtidig finansieringsmodell for Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn?
Usikker på modellvalg, men det som er viktig er hva det står i modellen om hvilke stillinger som skal
finansieres.
Hvor ligger forbedringspotensialet i hvordan Den norske kirke er organisert?
Må få grasrota mer med til å bygge kirka nedenfra og opp.
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SAK LR 11/19: ORIENTERINGSSAKER

Vedlegg:

Virksomhetsplan 2019
Budsjett 2019

Orienteringssaker:
1.
2.
3.
4.

Virksomhetsplan 2019 og budsjett 2019
Tariffsituasjonen / oppgjøret våren 2019
Kirkebyggforsikring
Annen informasjon
 Neste landsråd: 27. og 28. april 2021

STYRET ANBEFALER LANDSRÅDET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK:
Sakene tas til orientering.
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VEDLEGG:

VIRKSOMHETSPLAN 2019
Målene i strategiplanen ligger i grønt, virksomhetsplanen i sort
KAs mål er:
1. ARBEIDSLIVSPOLITIKK OG TARIFF PÅ KIRKELIG SEKTOR
1. et kirkelig arbeidsliv som bidrar til økt oppslutning om kristen tro og tradisjoner i
lokalsamfunnet og i det offentlige rom, og som involverer kirkens medlemmer/frivillige i
oppgaver og medansvar.
2. et inkluderende arbeidsliv som anerkjenner mangfold og gir like muligheter for tjeneste,
læring og utvikling.
3. et organisert kirkelig arbeidsliv basert på respekt, tillit og dialog mellom ledelsen og de tilsatte,
deres tillitsvalgte og mellom de sentrale parter.
4. et organisert arbeidsliv kjennetegnet av en redelig forhandlingskultur, bred involvering om
omstillingstiltak og samarbeid om kompetanseutviklingstiltak.
5. et rekrutterende og økonomisk bærekraftig avtaleverk som understøtter Den norske kirkes
landsdekkende ansvar og folkekirkelige oppgaver, sikrer likeverdige lønns- og arbeidsvilkår
for alle tilsatte og med rammebetingelser som er sammenlignbare med offentlig sektor.
6. at konsekvensene for kirkelige arbeidsgivere av ny offentlig tjenestepensjon og muligheten for
fortsatt SPK-løsning for aktuelle kirketilsatte avklares.
7. et rekrutterende og bærekraftig avtaleverk som understøtter KAs organisasjonsmedlemmers
oppdrag og utfordringer og er tilpasset rammebetingelsene til ideell sektor.
8. en utdannings- og rekrutteringspolitikk som bidrar til å tilføre kompetente og egnede søkere til
stillinger i kirkelige og ideelle virksomheter, basert på dokumentasjon av kompetanse- og
arbeidskraftbehov hos medlemmene.
9. en arbeidslivslovgivning som imøtekommer kirkelig sektors særegne behov, arbeidstider mv.

Arbeidsoppgaver/mål 2019:
1. Etablere og lede partssammensatt utvalgt knyttet til forhandling av Hovedavtalen før årsskiftet
2. Etablere og lede en rekke partssammensatte utvalg knyttet til Hovedtariffoppgjøret i 2020, med
frister for rapport tidlig i 2020.
3. Utarbeide teknisk beregningsgrunnlag for lønnsoppgjøret på bakgrunn av innsamlede LPRdata (eget Teknisk beregningsutvalg).
4. Gjennomføre arbeidsgiverkonferanser for alle medlemmer – i bispedømmene for
fellesråd/menighetsråd/rDnk, samt for organisasjonsmedlemmer i Oslo (mars-mai).
5. Forhandle mellomoppgjøret i HTA for kirkelige organer og HTA for organisasjonsmedlemmer
med virkning fra 1.5.19.
6. Ferdigstille reforhandling og følge opp implementering av alle sentralt inngåtte særavtaler
med virkning fra 1.1.19.

2. MEDLEMSRÅDGIVNING OG KOMPETANSEBYGGING
a. Arbeidsrett, styring og ledelse
1. rollebevisste og kompetente styringsorganer i alle medlemsvirksomheter med særlig vekt på
arbeidsgiveransvaret (styringsrett, delegasjon, ledelse/personal, rekruttering, lønn/arbeidsvilkår,
pensjon, HMS, kompetanseutvikling, organisering mv).
2. nettverk og møteplasser for råds- og styreledere for erfaringsutveksling og
kompetansebygging.
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3. fortsatt kunnskapsutvikling og -deling innen kirkelig ledelse, strategi og organisering i kontakt
med aktuelle fag- og forskningsmiljø.
4. kirkelige arbeidsgivere med høy oppmerksomhet og kompetanse – og nødvendige hjemler – til
forebygging av diskriminering, seksuell trakassering og overgrep innenfor egen virksomhet.
(Se Mål 4)

Arbeidsoppgaver/mål 2019:
1. Utvikle velkomstpakke og forbedre internrutiner i møte med nye organisasjonsmedlemmer.
2. Tilby kurs for organisasjonsmedlemmer om avtaleverket (januar).
3. Vurdere behov for kurs og andre kompetansetiltak som er særlig relevante for KAs
organisasjonsmedlemmer samt gjennomføre disse.
4. Arrangere revidert grunnkurs for nye kirkeverger og daglig ledere (to deler – ca. mars og
oktober).
5. Arrangere 2-dagers kurs i arbeidsrett.
6. Videreutvikle et faglig sterkt arbeidsrett- og tariffmiljø som kan betjene daglig
telefonvaktordning og øvrige medlemshenvendelser inkludert advokat- og prosessfaglige
tjenester.
7. Øke antallet rådgivere med advokatbevilling.
8. Inngå i internt fellesprosjekt for oppdatering og nyutvikling av KAs nettsider innen arbeids- og
tariffrettslige emner slik at disse er oppdatert, lette å finne frem i og et praktisk verktøy for
medlemmene, herunder nyutvikle FAQer for ulike fagområder.
9. Forprosjektere nasjonal opplæringsrunde av nye fellesråd etter kirkevalget 2019.
10. Igangsette nytt lederutviklingsprogram for øverste ledere i medlemsvirksomhetene (20192020).
11. Etablere programkomite/prosjekt av KAs høst/lederkonferanse i uke 43, 2020 preget av 100årsjubileet for det kirkelige demokrati (Lov om menighetsråd vedtatt 3.12.1920).
12. Utrede behovet og grunnlaget for et felles og planmessig tilbud om lederutvikling for ledere i
Den norske kirke.
13. Videreføre 3 faste nettverk og arrangere 1 retreatsamling (Anafora kloster i Egypt) for ledere i
KAs medlemsorganisasjoner.
14. Ivareta arbeidsgivers behov i ordningene for arbeidsveiledning gjennom deltakelse i Fagråd
for ABV.
15. Tilby individuell lederveiledning.
16. Bistå medlemmene med faglig rådgivning ved nyrekruttering av leder og videreføre
samarbeidsavtale med Amrop Delphi (rekrutteringsoppdrag).
17. Arrangere en årlig fagdag om ledelse.
18. Revidere og relansere «Stadig bedre».
19. Gjennomgå og forenkle forvaltningen av kateketmidlene med sikte på samordning med nytt
fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU).
20. Arrangere kurs for nytilsatte innen kirkelig undervisning i samarbeid med IKO.
21. Tydeliggjøre KAs tilbud for barnehagemedlemmene i lys av samarbeidsavtalen med PBL.
22. Etablere et kirkerettsteam internt i KA for å styrke og samordne rådgivningen på feltet.

b. Omstilling, endring og konflikthåndtering
1. proaktive medlemsvirksomheter som evner å omstille seg i møte med samfunnsreformer og
endrede rammebetingelser (kirke- og kommunereform mv).
2. arbeidsgivere som evner å løse konflikter, fortrinnsvis på lavest mulig nivå, også der det er
flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass.
3. arbeidsgivere som er seg sitt arbeidsmiljøansvar bevisst og evner å bygge forsvarlige
arbeidsmiljø med lavt sykefravær (nærværsarbeid).
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4. fortsatt kunnskapsutvikling om arbeidsmiljøet i Den norske kirke og øvrige
medlemsvirksomheter.
Arbeidsoppgaver/mål 2019:
1. Tilby kurs, rådgivning og andre kompetansetiltak for prosjektledere, nye kirkeverger og
nemnds ledere i fellesråd omfattet av kommunereform, herunder en todagerssamling for
lokale prosjektledere, dagssamling for nemndsledere og dagskurs i budsjett og økonomiarbeid.
2. Arrangere dagskurs for øverste ledere i HMS.
3. Tilby veiledning i stabsutvikling for kirke- og organisasjonsstaber.
4. Avklare innretning, samarbeidsparter og finansieringsmuligheter for en evt ny nasjonal
arbeidsmiljøundersøkelse i 2020 og etablere prosjektgruppe.
5. Tilby medlemmene bistand i gjennomføring og oppfølging av lokale arbeidsmiljøundersøkelser
6. Gjennom rådgiving og veiledning bidra aktivt til løsning av samarbeidsutfordringer og andre
konflikter hos den enkelte arbeidsgiver og mellom arbeidsgiverlinjene.

c. Økonomi, forvaltning og IKT
1. kirkelige organer med felles IKT-løsninger preget av kvalitet, kostnadseffektivitet og
samhandling.
2. en forvaltningskultur hos medlemmene preget av god økonomistyring, forsvarlig
saksbehandling og høy juridisk og etisk standard.
3. gode ordninger blant medlemmene for statistikk- og økonomirapportering som dokumenterer
og synliggjør ressursinnsats og utfordringer.
4. medlemmer med nødvendig kompetanse på anskaffelser og avtaleinngåelse og gode
rammeavtaler for kjøp av varer og tjenester.
Arbeidsoppgaver/mål 2019:
1. Støtte IKT-strategien til Den norske kirke for felles IKT-løsninger.
2. Tilby kurs, rådgivning og bistand innenfor det økonomiske fagområdet.
3. Tilby rådgivning og ressurser innen ny personvernforordning (GDPR).
4. Tilby rådgivning for å styrke medlemmenes anskaffelseskompetanse og bidra til gode og
ryddige ordninger for anskaffelse/innkjøp.
5. Bidra til at medlemmene får rådgivning innenfor det arkivfaglige området (i samarbeid med
Kirkepartner).
6. Reforhandle gjeldende ansvars- og ulykkesforsikring.

d. Kirkebygg og gravplass
1. en profesjonell, kostnadseffektiv og bærekraftig lokal forvaltning av kirkebyggene.
2. forbedret samhandling mellom kirkeeiere/brukere og kommuner, kirkelige og antikvariske
fagmyndigheter om bruk og vern av kirkebygg.
3. en oppdatert og funksjonell nasjonal database for kirkebygg og kirkeinventar, for lokal og
sentral forvaltning, dokumentasjon og formidling.
4. avklart regelverk, godt veiledningsmateriell og kirkelig strategi for utvidet bruk, langtidsutleie
og avhending av kirker.
5. kirkebygg og gravplasser som er tilrettelagt for ulike brukergrupper og som skaper gode
brukeropplevelser.
6. redusert energibruk, bærekraftige energiløsninger og bevaringsmiljø i kirkebygg.
7. kirkebygg med effektive og tilpassede løsninger for brann- og innbruddssikring.
8. en kirkelig gravferdsforvaltning som har kompetanse og ressurser til å yte tjenester preget av
kvalitet og verdighet overfor alle brukergrupper.
9. et styrket nasjonalt kompetansemiljø for gravferdssektoren.
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Arbeidsoppgaver/mål 2019:
1. Fornyet markedsføring overfor medlemmene og andre av KA som nasjonalt fagmiljø på
kirkebygg, gravplass og eiendomsforvaltning og forbedret internorganisering av ansvar for
medlemsrådgivning.
2. Gjennomgang og forbedring av informasjon og ressursmateriell på nett (Internprosjekt
nettsider, se pkt. 2.6).
3. Delta i aktivt i utvikling av nytt statlig bevarings- og klimasikringsprogram for kulturhistorisk
viktige kirker, jf. statsbudsjettet 2019.
4. Gi innspill til Klima- og miljødepartementets arbeid med ny kulturminnemelding (Innspillskonferanse 25. januar 2019).
5. Delta aktivt i det nyopprettede kontaktutvalg mellom Riksantikvaren (RA) og Kirkerådet (KR)
samt videreutvikle kontakt med Kirketeamet hos RA.
6. Gjennomføre prosjektet «Verdivurdering av kirker for middelalderkirker i stein».
7. Delta i EØS-prosjekt Pro Monumenta i samarbeid med Riksantikvaren.
8. Arbeide videre med sikring og sårbarhet for brann på bakgrunn av resultatene fra
Fullskalaprosjektet (2017/18).
9. Utrede verktøy for energioppfølging integrert i kirkebyggdatabasen (KBDB)
10. Utvikle forbedret metode for innsamling av publikumsinformasjon på kirkesøk.no.
11. Utarbeide og utgi veileder for åpne kirker i samarbeid med reiselivsaktører, pilegrimsleder og
Innovasjon Norge.
12. Utarbeide veiledningsmateriell for utvidet bruk, langtidsutleie og avhending av kirker.
13. Ta initiativ til en felles kirkelig dugnad (NKVL, KR, BM mfl) med målsetting om åpnere og mer
tilgjengelige kirker samt framtidig bruk.
14. Arrangere konferanse om kirkebygg og tilgjengelighet i samarbeid med Deichmans bibliotek,
Nasjonalmuseet og Munchmuseet.
15. Revidere veiledningsheftet «Tilgjengelighet til kirkebygg».
16. Utvikle energiovervåkningssystem (EOS) i KBDB for effektiv energistyring og
energiovervåkning for alle kirkebygg.
17. Videreutvikle og evaluere miljøvennlige og energieffektive oppvarmingsløsninger tilpasset
kirkebygg bl. a. i samarbeid med RA.
18. Sammen med Kirkerådet stimulere menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd til Miljøfyrtårnsertifisering etter ny standard av 2018.
19. Arrangere om byggherreforskriften (høst), sikring, enøk (mars og oktober) og KBDBs inventarog vedlikeholdsmodul i mai.
20. Arrangere kirkebygg- og gravplassfagdag/er.
21. Videreføre kirkebyggforsikringen i samarbeid med KNIF.
22. Utvikle veileder og opplæringsprogram innenfor digitale gravkart og gravplassutvidelse.
23. Ferdigstille og publisere resultatet av nasjonal gravplassundersøkelse samt annen nasjonal
relevant statistikk.
24. Utvikle veiledningsmateriell/ opplæringsprogram for produksjon og arkivering av gravkart
etter SOSI standard.
25. Bidra til at lovkrav knyttet til arkiv og saksbehandling innen gravplassforvaltning blir ivaretatt
etter godkjente standarder i Public 360.
26. Delta i forskningsprosjektet «Egnet jord for kistegraver» i samarbeid med Norsk institutt for
bioøkonomi (NIBIO), Gravplassforeningen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU) og gravplassmyndigheter.
MEDLEMMENES RAMMEBETINGELSER
Økonomi/inntekter mv
1. en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk som anerkjenner trossamfunnenes betydning og
samfunnsrolle, sikrer likebehandling og ivaretar Den norske kirke som landsdekkende
folkekirke.
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2. at hovedlinjene i dagens finansieringsmodell for Den norske kirke med statlig og kommunalt
ansvar videreføres i ny trossamfunnslov på et nivå som opprettholder et landsdekkende
folkekirkelig tjenestetilbud og en kompetent kirkelig sektor.
3. at staten tar større finansielt ansvar for forsvarlig vedlikehold og brann- og innbruddsikring
av fredede og verneverdige kirker.
4. forutsigbare og likeverdige rammer for ideelle virksomheter, herunder barnehager, som tilbyr
velferdstjenester.
5. større handlingsrom og bedre rammebetingelser for ideell sektor.
6. at Opplysningsvesenets fond fortsatt kommer kirkelige formål til gode.
7. Myndighetskontakt mht økonomiske og juridiske rammer for arbeidet med fellesråd som er
omfattet av kommunereformen.
Arbeidsoppgaver/mål 2019:
1. Målrettet myndighetskontakt overfor Stortinget, Kulturdepartementet og andre relevante
departementer for å sikre forsvarlige og forutsigbare økonomiske rammebetingelser for Den
norske kirke og relevante organisasjonsmedlemmer i statsbudsjettet 2020.
2. Gi innspill til arbeidet med omlegging av Kirkemøtets tilskuddsordninger for undervisning,
diakoni og kirkemusikk.
3. Bistå organisasjonsmedlemmene effektivt og målrettet i deres myndighetskontakt og øvrig
arbeid for å styrke deres rammevilkår. Gjennomføre årlig kontaktmøte/konferanse for å få
innsikt i deres utfordringer og behov for bistand.
4. Arbeide for politisk gjennomslag for det varslede statlige løft til vedlikehold og sikring av
kirker med store kulturminneverdier fra og med 2020.
5. I samarbeid med PBL og IKO arbeide for gode rammevilkår for private barnehager når det
bl.a. gjelder konsekvensene som bemanningsnormen kan få for små barnehager.
6. Ivareta kirkelige interesser inn mot Stortingsbehandling av OVF våren 2019.
Lov og regelverk
8. en fremtidig kirkelovgivning som understøtter kirkens oppdrag, demokratiske styreform,
avklarer forholdet mellom rettssubjektene i Den norske kirke og sikrer nær relasjon til
bevilgende myndigheter (stat og kommune).
9. en fremtidig lovgivning der soknenes ansvar for den kirkelige virksomhet i lokalsamfunnet og
fortsatte eierskap til og forvaltning av kirkebygg, gravplasser og tilhørende eiendommer
fastsettes.
10. en fremtidig lovgivning som sikrer et fellesorgan for flere sokn nødvendig rettslig handleevne
til å opptre på soknenes vegne som én arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og gravplassmyndighet
innenfor rammer nærmere fastsatt av Kirkemøtet.
11. en forenklet organisering av Den norske kirke med felles arbeidsgiver for ansatte på samme
arbeidsplass (utvides og mer detaljert tekst).
12. en fremtidig lovgivning der forvaltningsloven, offentleglova og annet relevant offentligrettslig
lovverk fortsatt gjøre
Arbeidsoppgaver/mål 2019:
1. Målrettet myndighetskontakt for å få gjennomslag for KAs hovedsynspunkter til ny
trossamfunnslov, herunder lovfesting av mandat for et fellesorgan for soknet, fortsatt kirkelig
gravferdsansvar og videreføring av dagens delte finansieringsansvar for Den norske kirke.
Arbeidet vil bl.a. innebære dialog med Kulturdepartementet, representantene i Stortingets
kulturkomite og andre partirepresentanter, mediearbeid og samordning av
kommunikasjonsarbeidet med Kirkerådet.
2. Følge opp synspunktene fra KAs høringsuttalelse til ny, midlertidig kirkeordning inn mot
Kirkemøtet 2019.
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3. Bidra til fremdrift og faglig kvalitetssikring av Kirkerådets arbeid med forenklet organisering
og felles arbeidsgiveransvar i Den norske kirke.
4. Arbeide for at rådsorganene i Den norske kirke kan omfattes av Frivillighetsregisteret.
3. SAMFUNNSANSVAR
Å bidra og tilrettelegge for at KAs medlemmer
1. ivaretar kirkemedlemmenes og andre brukeres verdighet, trygghet og integritet.
2. fremmer likestilling og hindrer diskriminering i samsvar med gjeldende lovgivning.
3. forvalter egne kulturminner på forsvarlig og langsiktig måte.
4. viser miljøansvar i eiendomsforvaltning og virksomhet.
Arbeidsoppgaver/mål 2019:
1. Ferdigstille oppdatering av veiledningshefte om seksuelle overgrep i for arbeidsgivere i Den
norske kirke, og formidle dette til medlemmene via nettsider og eventuelt kurs.
2. Delta i ny periode for Samarbeidsrådet for overgrepsproblematikk i Den norske kirke.
3. Opplæring iht. ny beredskapsveileder og deltakelse på nasjonal beredskapskonferanse i januar
2019.
4. Være det ledende fagmiljøet på rådgivning og formidling av kunnskap på likestillings- og
diskrimineringsfeltet i Den norske kirke, og arbeide aktivt for formidling av kunnskap på
området.
5. Fremdeles fokus på varsling, overgrep, trakassering, blant annet ved fokus på gode
varlingsrutiner lokalt og bistand til å utarbeide slike.

4. OMDØMME OG SAMFUNNSKONTAKT
Å bidra til at
1. kirkelig/ideell sektor reflekteres som attraktive arbeidsplasser for nåværende og potensielle
medarbeidere.
2. Den norske kirkes rolle som tradisjonsbærer, kulturaktør og identitetsskaper reflekteres best
mulig i samfunnsdebatten og i politiske samtaler.
3. beslutningstakere nasjonalt og lokalt er godt kjent med omfanget av og mangfoldet i kirkelig
og ideell virkelighet.
4. kirkens medlemmer i økende grad identifiserer seg med Den norske kirke.
5. KAs medlemmer ser betydningen av god myndighetskontakt og har dette som en implementert
del av sin virksomhet.
Arbeidsoppgaver/mål 2019:
1. Utarbeide strategidokument som beskriver målene for kommunikasjonsarbeidet og iverksette
kommunikasjonsplan ut ifra dette.
2. Bygge og om redesigne nettsiden ka.no, blant annet for å gjøre fagstoffet lettere tilgjengelig og
siden mer oversiktlig.
3. Utarbeide og iverksette plan for økt synlighet overfor potensielle medlemmer.
4. Utarbeide og iverksette markedsføringsplan for kursvirksomheten.
5. Undersøke markedet/behovet for kurs i menighetsbladredigering og generell kommunikasjon
for lokale enheter, og eventuelt gjennomføre kurs.
6. Skape økt synlighet for KA som kunnskapsmiljø og politisk aktør. Skape økt synlighet for Den
norske kirke, med særlig vekt på dens betydning som folkekirke. Dette gjøres både når
anledningen byr seg og gjennom planlagte fremstøt knyttet til begivenheter, prosesser,
faktainnhenting m.m. og gjerne gjennom meningsytringer knyttet til dette.
7. Pleie kontakt med sentrale stortingspolitikere gjennom møter, invitasjon til
debatter/konferanser e.l., skriftlige henvendelser og høringer.
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8. Være tilgjengelig for medlemmer som ønsker støtte og hjelp med konkrete kommunikasjons/omdømmeutfordringer eller som ønsker å løfte dette feltet på generelt grunnlag.
9. Utvikle arenaer for styrket samhandling mellom ideell sektor, Den norske kirke og KA.
5. KA SOM ORGANISASJON
KA skal være en
1. attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiverorganisasjon både for kirkelige organer og
organisasjoner med kirkelig forankring.
2. utviklende og likestilt arbeidsplass med høyt kompetente medarbeidere.
3. ressurseffektiv og omstillingsdyktig organisasjon med sunn økonomi og tillitsskapende
ledelse.
4. offensiv og kompetent dialog- og samarbeidspartner for offentlige og kirkelige myndigheter,
fagmiljøer og organisasjoner.
5. klimabevisst virksomhet som tar miljøansvar i gjennomføring av eget arbeid.
Arbeidsoppgaver/mål 2019:
Landsråd og styrearbeid mv
1. Forberede og gjennomføre Landsråd 2019.
2. Forberede og gjennomføre 4-5 styremøter, samt evt styretur.
3. Ivareta sekretærfunksjoner for regionale kontaktmøter, valgkomite mv.
Samarbeidsrelasjoner, nye medlemmer mv
4. Reforhandle samarbeidsavtale med Kirkerådet.
5. Delta på Kirkemøtet 2019.
6. Bistå i forberedelse og gjennomføring av NKVLs Landskonferanse i Tromsø.
7. Etablere kontakt med relevante organisasjoner og invitere til samtaler om mulig medlemskap.
8. Økt synliggjøring av KA som mulig arbeidsgiverorganisasjon overfor organisasjoner med
kirkelig tilknytning.
Personalpolitikk
9. Regelmessige møter med PEFO.
10. Følge opp KAs interne HMS-arbeid.
11. Følge opp IA-avtalen og KAs IA-mål.
12. Gi muligheter for faglig utvikling og kompetanseutvikling, herunder muligheter for tilegnelse
av advokatbevilling.
13. Tilrettelegge for aktiv trimkomité.
IT-oppgaver
14. Å implementere skybasert kontorløsning, med god opplæring slik at alle ansatte blir fortrolig
med nytt verktøy.
15. Internopplæring som sikrer at anskaffet it-verktøy blir tatt i bruk på en hensiktsmessig måte
og bidrar til forenklet og mer miljøvennlig oppgaveløsning
16. Innkjøp av bedre utstyr for gjennomføring av nettmøter
17. Følge opp systemer og rutiner i ny personvernlovgivning (GDPR).
Videreutvikle rutiner og systemer for kvalitetsarbeid internt
18. Vedlikeholde dokumentasjon av arbeidsrutiner og bruk av systemer.
19. Gjennomgå og videreutvikle KAs innkjøpsrutiner.
20. Kvalitetssikre og forbedre informasjon til våre medlemmer.
21. Gå over til nytt økonomisystem og gjennomføre oppgradering av CRM.
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22. Utarbeide og implementere bedre rutiner for fakturering av rådgiving.
Prioriteringer
23. Avklaring og synliggjøring av hvilke områder KA tilbyr juridisk rådgivning og
advokattjenester
Vedlegg
Arbeidsoppgaver vedtatt av OU 1 og OU 2 – styrene og finansiert over OU-midlene
1. Leder og sekretariatsfunksjoner for de partssammensatte OU 1 og OU 2 styrer.
2. Aktiv faglig deltakelse i OU 1- styrets underliggende fagutvalg for diakoni, kirkemusikk og
kirketjener/gravplasskolen.
3. Etablere nytt fagutvalg for undervisning (FKU).
4. Arrangere OU-konsultasjon for de sentrale parter (2 dagers i februar og dagskonsultasjon i
september).
5. Utvikle og gjennomføre kurs om arbeidstid i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
6. Utvikling og gjennomføring av ytterligere kurs i samarbeid med arbeidstakerpartene, iht. det
som bestemmes av OU-styrene og respektive underutvalg/fagutvalg.
7. Tildele stipender i henhold til fastsatte retningslinjer.
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BUDSJETT 2019
Budsjett
2018

Regnskap
2018

Budsjett
2019

Driftsinntekter
Tilskudd / bundne midler
Andre bundne inntekter
Sum driftsinntekter

27 723 000
19 380 000
6 115 000
53 218 000

27 395 507
19 091 745
4 534 977
51 022 230

27 203 900
15 775 000
7 252 000
50 230 900

Varekostnader
Lønnskostnader m.m.
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

3 382 500
28 574 500
550 000
21 506 000
54 013 000

2 991 744
28 758 004
238 358
19 616 556
51 604 662

3 962 000
30 435 000
600 000
15 958 900
50 955 900

-795 000
745 000
-50 000
-100 000

-582 432
438 887
-66 822
-210 368

-725 000
775 000
-50 000
-

Driftsresultat
Finansinntekter
Finansutgifter
Årets resultat
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