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OPPNEVNINGER

LANDSRÅD – KIRKENS ARBEIDSGIVERORGANISASJON

Kirkerådet ha mottatt henvendelse fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA)
med anmodning om at Kirkemøtet oppnevner to representanter med
vararepresentanter til organisasjons landsråd for perioden 2002 – 2005.
Førstkommende Landsrådsmøte avholdes 9.okt. 2002.

I henhold til regler for Kirkemøtets oppnevningspraksis er Kirkerådet
bemyndiget til å foreta denne type oppnevninger.

Kirkerådet behandlet under sak 28/02 Kirkerådets representasjon i eksterne
organer og vedtok at 

"Kirkerådet vil i tilknytning til eventuell nyoppnevning fortløpende vurdere
sin representasjon i de ulike organer ."(vedtakets punkt 1)

KA er en viktig samarbeidspartner for Kirkerådet og det er vesentlig at
representasjon i Landsrådet opprettholdes. KAs vedtekter definerer
organisasjonene som "en sammenslutning av menighetsråd, fellesråd og andre
virksomheter som har et kirkelig formål. (…) KAs virksomhet omfatter



oppgave- og ansvarsfordeling, økonomi, organisasjon/administrasjon,
arbeidsgiverspørsmål, opplæring, informasjon og samarbeid med kirker i
andre land i spørsmål som angår økonomi, ordning og arbeidsgiverspørsmål."
(§1) Landsrådet er KAs øverste myndighet og avholdes en gang i året.
Landsrådet behandler i henhold til vedtektene bl.a. 4-års plan for KAs
virksomhet. 

Kirkerådet oppnevnte under sak 27/98 to medlemmer av Kirkemøtet (Kari
Skavoll og Klaus Iversen) med direktør og underdirektør som
varamedlemmer. Etter at Skavoll gikk ut av Kirkemøtet har underdirektør (nå
assisterende direktør) møtt på landsrådsmøter.

Erfaringen med en periode i Landsrådet har vist at det er tjenlig med en
representant fra Kirkerådet/Kirkemøtet og en fra administrasjonen.
Kirkemøtets sammensetning vil ikke være endelig klart før førstkommende
landsråd, det samme gjelder Kirkerådet hvis en ønsker representasjon derifra.
Det foreslås derfor en prolongering av tidligere oppnevning, slik at Klaus
Iversen og assisterende direktør bes om å møte på førstkommende landsråd,
og at Kirkerådet i sitt første møte i 2003 foretar nyoppnevning. 

FORSLAG TIL VEDTAK.

Kirkerådet oppnevner Klaus Iversen og Kirkerådets assisterende direktør som
medlemmer av KAs landsråd 2002. 

Kirkerådet ber om å få saken tilbake for endelig oppnevning i februar 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


