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SAK KR 25/03 oppnevninger 

A. Representanter til landsrådet i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon 

Kirkerådet mottok høsten 2002 en henvendelse fra Kirkens
Arbeidsgiverorganisasjon (KA) med anmodning om at Kirkemøtet oppnevner
to representanter med vararepresentanter til organisasjons landsråd for
perioden 2002 – 2005. 

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 landsrådsmøtene.

Erfaringen med en periode i Landsrådet har vist at det er tjenlig med en
representant fra Kirkerådet/Kirkemøtet og en fra administrasjonen. Siden
Kirkemøtets sammensetning ikke var kjent ved KRs septembermøte vedtok
rådet å prolongere den tidligere oppnevningen ut 2002, slik at Klaus Iversen
og assisterende direktør ble bedt om å møte på KAs landsråd høsten 2002. 

Ved en feil ble ikke denne saken fremmet for Kirkerådet i mars 2003. Siden
KA hadde flyttet avholdelsen av sitt Landsråd fra høstsemesteret til
vårsemesteret, medførte dette at deltagelse vår 2003 ble ivaretatt
administrativt.

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



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. 

På bakgrunn av de tidligere nevnte erfaringer foreslås det at det oppnevnes en
representant med vararepresentant fra Kirkerådet og tilsvarende fra
sekretariatet. Videre foreslås det at oppnevningen skjer for perioden 2003 –
2006. Oppnevningen vil være for et år lenger enn KAs oppnevningsperiode,
men dette vil kunne ivareta hensynet til representasjon fra sittende
Kirkeråd/Kirkemøte.

 

 
B. Medlem og varamedlem til landsstyret i Kirkens Familievern

Kirkerådet har 2 representanter med varamedlemmer i landsstyret for Kirkens
Familievern (KF). Ett av medlemmene med varamedlem står på valg. 

"Kirkens Familievern har tilknytning til Kirkerådet ved at
Kirkerådet for 4 år ad gangen og gjeldende fra Kirkens
Familieverns årsmøte oppnevner to medlemmer med
varamedlemmer til Kirkens Familieverns landsstyre. Kirkerådet
kan dessuten oppnevne 2 representanter til årsmøtet."

Det er rullerende oppnevning av Kirkerådets representanter i likhet med
rullerende valg av de øvrige medlemmene av styret.



På årsmøtet for KF 5.mai i år fikk styret følgende sammensetning:

- Kari Torød Flakstad, Sandefjord, valgt til leder
- Knut Hermstad, Trondheim
- Bente Bjerknes Haugen, Follo
- Bernt Due-Tønnessen, Kristiansand
- Mari Ann Dahl, Mo i Rana

Kirkerådet oppnevnte under sak 34/01 Bjørn Lande, Oslo som medlem og
som varamedlem sosionom og familieterapeut Stein Hardeng, Bærum som
varamedlem for perioden 2001 – 2005.

Kirkerådet oppnevnte i 1999 familiekonsulent Jorunn Elisabeth Berstad
Weyde med Berger Hareide som varamedlem. Begge disse medlemmene har
senere trukket seg, og Kirkerådet foretok en suppleringsoppnevning av
diakonirådgiver Jan Olav Røed som fast medlem til Kirkens Familieverns
Landsstyre for den resterende del av perioden, 1.juli 2002-30.juni 2003. Som
personlig varamedlem ble rådgiver Gustav Berentsen for samme periode.

Kirkerådet må følgelig oppnevne et nytt medlem med varamedlem for
perioden 2003 – 2007. Jan Olav Røed har gitt muntlig melding om at han ikke
er aktuell som kandidat. 

Det ble på landsrådsmøtet i 2003 uttrykt misnøye med at Kirkerådet hadde
oppnevnt to personer av samme kjønn til styret, og slik bundet landsrådets
valg ved tilstrebing av jevn kjønnsfordeling. Kirkerådet bør derfor nå
oppnevne en kvinne som fast medlem i tillegg til Bjørn Lande.

Kirkens Familievern står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Etter
at familievernet ble lovfestet (2000), har det blitt reist spørsmål ved hvor vidt
kirken skal opprettholde sitt familievernarbeid. KM uttalte i sak 14/00 "For å
halde oppe kyrkja sitt diakonale engasjement i familievernet, ser Kyrkjemøtet
det som viktig at Kirkens Familievern blir ført vidare som
interesseorganisasjon for kyrkja sine familievernkontor". Det er viktig at
Kirkerådets representant til styret i likhet med Bjørn Lande er kjent med
familievernet, og at vedkommende kan gå aktivt inn i styrearbeidet.

Administrasjonen vil arbeide for å legge frem aktuelle navn i Kirkerådets
møte. 

Forslag til vedtak:



Kirkerådet oppnevner Oddvar Almenning med Ådne Berge som
personlig varamedlem og Kirkerådets assisterende direktør Gerd Karin
Røsæg med spesialrådgiver Per Tanggaard som personlig varamedlem
til KAs landsråd i perioden 2003 - 2006. 

A.

Kirkerådet oppnevner ……………………… med
……………………………… som personlig varamedlem til KFs
landsstyre for perioden 2003 – 2007. 

B.

 

 

 


