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Notat til høring om sak KM 10/22 Kirkelig organisering  

Kirken som rekrutterende arbeidsplass 
Den norske kirke er som landsdekkende folkekirke et ankerfeste i store deler av befolkningens 
liv. Men kirken er ikke bare en folkekirke. Den er også en arbeidsplass for mange tusen 
ansatte med ulik kompetanse.  Som medlemsorganisasjon for Den norske kirkes flere hundre 
arbeidsgivere, arbeider KA for at Den norske kirke skal beholde og videreutvikle sitt brede 
samfunnsoppdrag, både lokalt og nasjonalt, og sikres en forutsigbar økonomi. Kirken trenger 
også et kompetent lederskap og god organisering for å kunne tilby trygge og utviklende 
arbeidsplasser i årene fremover.   
 
Primærstandpunkt: Støtter modell 1, fraråder modell 2 
Kirkens medlemmer har sin primære kirkelige tilknytning til soknet der de bor. Styrken i 
tilknytningen varierer og gir seg ulike uttrykk. Både kirkebygg og kirkegårder, et lokalt 
menighetsfellesskap, kirkelige handlinger og personlige relasjoner til en eller flere kirkelig 
tilsatte bidrar til å veve kirke og folk sammen i det enkelte lokalsamfunn. Organiseringen av 
Den norske kirke bør derfor først og fremst sikre stort handlingsrom, god kompetanse og nok 
ressurser til kirken lokalt.   
 
KA anbefalte ut fra dette en modifisert utgave av modell 1 i høringen om ny kirkelig 
organisering høsten 2021. Etter vår vurdering var det den eneste av de tre foreslåtte modeller 
som tok den lokale kirkes folkekirkelige betydning på alvor og samtidig realiserte målet om 
felles arbeidsgiver. Modellen bidro også til nødvendig og ønskelig strukturforenkling, en 
avklart ansvarsfordeling mellom de ulike nivåene i kirken og bygget på innarbeidede 
prinsipper for arbeidslivsorganisering i norsk arbeidsliv.  
 
KA frarådet valg av modell 2. Modell 2 flytter myndighet fra lokalt til nasjonalt nivå og 
medfører en betydelig innskrenkning i den lokale kirkes mandat og handlingsrom. Den gir stor 
risiko for bortfall både av inntekter og oppdrag i lokalsamfunnet og medfølgende tap av 
arbeidsplasser. Modell 2 innebærer også at alle som utfører arbeid lokalt, skal flyttes ut av den 
lokale virksomheten og overføres til en annen arbeidsgiver nasjonalt. Modellen bryter dermed 
med prinsippet om direkte tilsetting i den virksomhet der oppgaveansvaret ligger og arbeidet 
utføres, som er et grunnleggende prinsipp i den norske arbeidslivsmodellen. Modell 2 er i 
tillegg rettslig omtvistet i lys av soknets relativt selvstendige stilling i trossamfunnet Den 
norske kirke, slik denne er beskrevet i trossamfunnslovens §§ 11 og 12, tredje ledd.  
 
Modell 3: Må klargjøres   
Skal dagens todelte arbeidsgiverorganisering justeres, må det skje under en klar forutsetning 
om at eventuelle endringer sikrer reell forbedring og ikke forverrer dagens situasjon. 
Hovedinnvendingen mot modell 3, er ifølge Kirkerådet selv at den er “mer kompleks enn de to 
andre” og at den derved gir “større risiko for uklarhet” (s. 52). KA deler Kirkerådets bekymring 
for dette.  
 
Etter vår vurdering skyldes uklarheten at modell 3 kombinerer to «grep» som begge i seg selv 
er komplekse: Både et forslag om ekstern delegasjon av arbeidsgiverfunksjoner (fra RDNK til 
soknene) og bruk av et bredt anlagt ledelsesbegrep. Hver for seg representerer disse 
komplekse problemstillinger som forsterkes når de i tillegg samtidig bygges inn i samme 
modell/vedtaksforslag. 
 
Ekstern delegasjon av arbeidsgiverfunksjoner er mulig, men prisen er økt risiko for uklarhet 
og/eller pulverisering av arbeidsgiveransvar. Forslaget er også uklart mht hvem som i praksis 
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skal motta arbeidsgiverfunksjoner på delegasjon (fellesrådet som valgt organ, menighetsrådet 
eller daglig leder?).  Det presiseres at dette må utredes bedre. Det er bra, men komiteen bør i 
merknader peke på at arbeidsretten opererer med et “funksjonelt arbeidsgiverbegrep” som 
ansvarliggjør dem som i praksis utøver arbeidsgiverfunksjoner. Ved ekstern delegasjon vil 
også kirkelig fellesråd// menighetsrådet/daglig leder måtte ta høyde for å kunne bli ansvarlig-
gjort for eventuelle brudd på de plikter som påligger den formelle arbeidsgiver (delt 
arb.giveransvar).  
 
Den bredt anlagte bruken av ledelsesbegrepet, bidrar også til å gjøre forslaget uklart. Bare i 
vedtaksforslaget finnes “ledelse” brukt i ulike betydninger -  både om biskopens rolle, 
bispedømmerådets rolle, om prostens kirkefaglige, og om prostens ledelse av prestene. Ledelse 
forstått som daglig ledelse, som inngår som et kjerneelement i enhver arbeidsgivers 
styringsrett, og som utøves i arbeidsgivers sted jf aml § 1-8, er i liten grad fokusert. Dette er en 
generell utfordring i alle modellene, men må klargjøres særskilt i modell 3 med to arb.givere. 
Konklusjon 
KA foreslår følgende endringer i det fremlagte vedtaksforslag (ny tekst i fet skrift). Pkt 1,2 og 4 
er i hovedsak modelluavhengige: 
 
1. Uavhengig av modellvalg, må Den norske kirke fortsatt organisere seg i tråd med arbeids-
miljølovens regler og for øvrig følge grunnprinsippene i den norske arbeidslivsmodellen. Det 
må sikres maksimal klarhet om arbeidsgivers identitet og en ordning som både sikrer en 
øverste leder i arbeidsgivers sted jf aml. §1-8 og hvem som har plikter etter aml. §2-2 
(arbeidsgivers plikter ovenfor andre enn egne ansatte). Vi foreslår derfor et nytt punkt 1 i 
vedtaket: «Den norske kirke vil, som landets folkekirke, fortsatt organisere seg i tråd med 
grunnprinsippene i den norske arbeidslivsmodellen». 
 
2.Vedtaksforslagets punkt 1 e) innebærer at ledelsesspørsmålet skal utredes videre. Dette 
mener vi er klokt. For å tydeliggjøre at denne saken primært omhandler ledelse forstått som 
ledelse i arbeidsgivers sted, foreslår vi følgende omskrivning av punkt e): «Ledelse i kirken 
utredes nærmere og høres før ny behandling i Kirkemøtet. Det er særlig viktig å 
klarlegge hvordan daglig ledelse skal ivaretas og hvordan ledelsen av det kirkefaglige 
arbeidet kan styrkes lokalt. Ledelse i arbeidsgivers sted skal være demokratisk 
forankret». 
 
3.KA legger til grunn at målsetningen om at de ansatte i lokalkirken skal ha en felles 
arbeidsgiver står fast. Vi foreslår at pkt 2 i vedtaket blir nytt punkt 3 og endres til: 
A: Kirkemøtet går inn for modell 1 (primærstandpunkt) 
B: «Kirkemøtet går som et første skritt på veien mot felles arbeidsgiver for alle som 
arbeider lokalt (jf. KM 08/05), inn for modell 3 med samlet og tydeligere samordnet utøvelse 
av arbeidsgiverfunksjoner, men der rettssubjektet Den norske kirke fortsatt er arbeidsgiver for 
prestene» (subsidiært standpunkt) 
 
4. Alle modellvalg forutsetter at det mange steder må etableres interkommunale samarbeid. 
En forutsetning for gode lokale prosesser er lokale initiativ knyttet til allerede etablerte 
samarbeidsrelasjoner. Slike prosesser krever tett kontakt med de berørte kommuner for å 
sikre en god relasjon til tilskuddsyter. Det er likevel viktig med tydelig og konkret støtte fra 
kirken sentralt. Vi foreslår å legge inn et nytt punkt 4 i vedtaket:  
«Kirkemøtet ber Kirkerådet i samarbeid med KA om å stimulere til etablering av 
interkommunale samarbeid mellom fellesråd i tett kontakt med de berørte kommuner, 

og avsette midler i 2023-budsjettet til dette formålet» 
 
Kontaktinformasjon 
Adm dir Marit Halvorsen Hougsnæs,  epost marit.hougsnes.@ka.no mobil +47 920 84 789 
Direktør Marit Brandt Lågøyr, epost marit.lagoyr@ka.no mobil +47 977 12 116 
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