
Hilsen til landsrådet i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, 28. september 2021 

Trond Finstad, seksjonsleder i Fagforbundet 

Kjære landsråd. Takk for invitasjon. 

Det er fint å få muligheten til å treffe dere her hvor rammene for KAs virksomhet de neste fire årene 

skal legges. Det er noe skikkelig fint ved at kirkesektorens arbeidsgiverorganisasjon inviterer 

arbeidstakerorganisasjonene hit. Samtidig kjennes det veldig naturlig. Samarbeidet mellom 

arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene har tradisjonelt vært godt i KA-sektoren. Her er 

kanskje OU-ordningen vært det mest særskilte eksemplet, men vi har blitt vant til at samarbeid og 

involvering preger mange områder der vi har felles interesser. 

Fagforbundet håper denne tradisjonen kan utvikles og styrkes videre. Få mennesker og begrensede 

ressurser skal rekke over veldig mye i denne sektoren. Samtidig er det behov for å ivareta både 

bredde og spesialisering på en gang. Da blir det ekstra viktig å ta vare på gode samarbeid og se 

verdien i gode relasjoner. Få mest mulig til med de forutsetningene vi har. 

Vi er inne i en avgjørende fase for Den norske kirke. I landsrådsperioden skal krevende prosesser 

gjennomføres. Det skal tas beslutninger om svært komplekse spørsmål. Dilemmaene er mange og 

kan neppe løses med et alexanderhogg. 

Den norske kirke har gjennom det helhetlige lovverket og en særskilt finansieringsmodell fått et 

bredt sammensatt oppdrag av storsamfunnet. Den norske kirke skal være en landsdekkende 

folkekirke. Et trossamfunn for menighetsmedlemmene. Det må gis rammer som legger til rette for 

levende lokalmenigheter med styringsmidler og selvstendighet til å manøvrere etter lokale forhold. 

Men den skal også henge sammen som en nasjonal helhet.  

Samtidig sier lovverket at et av soknets organer skal være gravplassmyndighet for alle innbyggere og 

med dette ivareta en viktig velferdsoppgave for hele lokalsamfunnet. Gjennom kirkebyggene 

forvaltes fellesskapets kulturminner og kulturbærere. Gravplassene og kirkene er betydningsfulle for 

mange flere enn kirkens medlemmer. Lovverket rammer inn en kirke som er mer enn et trossamfunn 

i kraft av det helhetlige oppdraget. Når den opptrer som myndighet og forvalter av allmenne verdier 

– er det med en historie og en samfunnsrolle som har røtter i status som statskirke. 

Denne helheten må ivaretas gjennom styre, ledelse og organisering av fremtidens kirke. Det krever at 

alle nå hever blikket og forsøker å se hele bildet. KA er arbeidsgiverorganisasjon for både fellesråd og 

rettssubjekt. Gjennom denne rollen er KA nødt til å se helheten, vurdere dybden i dilemmaene som 

følger ulike modeller og løsninger. KA har og et ansvar for å bidra til en ryddig prosess der 

medbestemmelse for ansatte og medlemsvirksomhetenes interesser ivaretas. Med kompetansen 

organisasjonen sitter på er den en viktig premissleverandør for en kunnskapsbasert debatt.  

Som eneste arbeidstakerorganisasjon med medlemmer innen alle yrkesgrupper i Den norske kirke, er 

også Fagforbundet i særlig grad forpliktet på helheten. Vi må forholde oss til realitetene bak 

dilemmaene. Her opplever jeg at KA og Fagforbundet har et felles utgangspunkt og et felles ansvar.  

Jeg håper vi i årene som kommer får et godt samarbeid om utviklingen av Den norske kirke. At vi ved 

inngangen til neste landsrådsperiode igjen får stå her og se tilbake på en prosess alle parter kan være 

stolte av – med et resultat som legger grunnlag for livskraft og forutsigbarhet for Den norske kirke, og 

rammer for en givende og trygg arbeidsplass for alle yrkesgrupper.   

Ønsker dere lykke til med landsrådsmøtet. Takk for meg. 


