
 
 
 
KM 19/16 Opprettelse av arbeidsgiverutvalg 
 
 
Kirkemøtekomiteens merknader 
 
Komiteen legger saksorienteringen til grunn og har følgende merknader: 
 

1. Komiteen vil innledningsvis understreke det faktum at kirken er inne i en 
historisk fase med etablering av en ny kirkelig arbeidsgiver. De ansatte som 
omfattes av virksomhetsoverdragelsen er blant dem som berøres sterkest av 
disse endringene.  

2. Komiteen vil løfte betydningen av at endringsprosessene skjer under 
overskriften «trygghet under omstilling». Komiteen oppfatter at informasjon, 
dialog, klarhet og forutsigbarhet er nøkkelord som må fylles med innhold.  

3. Komiteen ser behovet for å opprette et permanent arbeidsgiverutvalg som en 
forlengelse av det foreløpige arbeidsgiverutvalget. Dette er med på å 
tydeliggjøre den nye arbeidsgiveren. 

4. Komiteen viser til tidligere vedtak og understreker betydningen av at 
arbeidsgiverutvalget ikke skal bestå av representanter ansatt i Den norske 
kirke. Tilsvarende bør gjelde personer med tillitsverv i aktuelle 
fagorganisasjoner.  

5. Komiteen mener prinsipielt sett at det er Kirkemøtet som, i tillegg til å 
opprette utvalget, også gir mandat til utvalget. Komiteen ser imidlertid at det 
bør fastsettes et tidsavgrenset mandat, gyldig til etter 
virksomhetsoverdragelsen har funnet sted. Videre mener komiteen det er 
hensiktsmessig at Kirkerådet fastsetter det tidsavgrensede mandatet, mens 
Kirkemøtet i januar 2017 får seg forelagt et forslag til permanent mandat.  

6. Komiteen foreslår endringer i vedtakets punkt 2, 3, 4 og 5 i tillegg til et nytt 
punkt 6.  

 
 
Kirkemøtets vedtak 
 
1. Kirkemøtet ber Kirkerådet opprette et arbeidsgiverutvalg som utøvende 

arbeidsgiverpolitisk myndighet for det nye rettssubjektet.  
2. Arbeidsgiverutvalget utfører arbeidsgiverfunksjoner. 
3. Personer med tillitsverv i aktuelle fagorganisasjoner og arbeidstakere i Den 

norske kirke kan ikke velges som medlemmer av utvalget. Preses er unntatt fra 
denne bestemmelsen.  

4. Kirkemøtet ber Kirkerådet fastsette et tidsavgrenset mandat for 
arbeidsgiverutvalget, gyldig til 1. februar 2017. 

5. Kirkemøtet fastsetter permanent mandat for arbeidsgiverutvalget på Kirkemøtet 
2017.   

6. Vedtaket i sin helhet forutsetter varslede endringer i kirkeloven. 
 
 
Vedtatt mot 12 stemmer (111 stemmeberettigede) 

 


