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kirkelige virksomheters styre og landsråd 

 

 
Sammendrag 
 
Kirkemøtet har gitt Kirkerådet fullmakt til å melde det nye rettssubjektet inn i KA 
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA). I henhold til KAs vedtekter § 7 om Landsrådet 
skal KR oppnevne 17 representanter. Vedtektene angir ikke nærmere bestemmelser om kategorier 
folkevalgte og/eller ansatte. Kirkerådet bes drøfte hva som synes mest hensiktsmessig å legge til grunn 
når det skal legges frem forslag for Kirkerådet i desember på personnavn, både medlemmer og 
varamedlemmer.  

 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet har drøftet saken og ber om å få tilbake en sak i desember om oppnevning til KAs 
landsråd 
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Saksorientering 

 

Bakgrunn 
 
Kirkemøtet vedtok i sak KM 10/16 å gi Kirkerådet fullmakt til å «Melde det nye rettssubjektet 
inn i KA Arbeidsgjevarorganisasjon for kyrkjelege verksemder» (vedtakets punkt 2a). KA har 
som en konsekvens av dette vedtaket endret reglene for sammensetningen av sitt landsråd. 
Neste landsrådsmøte avholdes i april 2017, før den tid må Kirkerådet utpeke sine 
landsrådsmedlemmer. Landsrådet skal også velge styre for neste 2-årsperiode. 
Denne saken fremmes for Kirkerådet slik at rådet får anledning til å drøfte hvilke føringer som 
skal legge til grunn for oppnevning av det nasjonale rettssubjektets medlemmer. Saken 
kommer tilbake til rådet i desember for endelig vedtak. 
 

KAs styringsorganer 
I henhold til KAs vedtekter er KAs organer landsråd, styre, kontrollkomite og valgkomite (§ 6). 
Landsrådet er KAs øverste organ og holdes annet hvert år innen utgangen av april. Landsrådet 
velges for 4 år. Vedtektene § 7b redegjør for sammensetningen av landsrådet:  
 Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og 
 minimum 3 representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med 
 over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat. Det nasjonale rettssubjekt med dets 
 organer representeres med 1 medlem pr. 93 årsverk. Øvrige medlemmer velger 
 ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet minimum ha 3 
 medlemmer i landsrådet. Landsrådet fastsetter nærmere retningslinjer for 
 hvordan valgene gjennomføres. 
Med bakgrunn i dagens fordeling av antall årsverk vil det nasjonale rettssubjektet ved 
Kirkerådet  på denne bakgrunn få 17 representanter, de lokale kirkelige organer i Den norske 
kirke har totalt 47 representanter og øvrige medlemmer har 3 representanter. Dette utgjør 
totalt 67 personer, og det nasjonale rettssubjektets prosentandel vil utgjøre ca 25 %. 
 
Landsrådet har følgende oppgaver (vedtektenes § 7 d): 
 • Velge dirigentskap og fastsette forretningsorden. 
 • Vedta valgregler for valg til KAs organer. 
 • Vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid. 
 • Vedta strategiplan for KAs virksomhet. 
 • Fastsette rammer for medlemskontingenten. 
 • Fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter  forslag 
fra valgkomiteen. 
 • Velge styre, valgkomité og kontrollkomité. 
 • Velge revisor. 
 • Forelegges rapport fra kontrollkomiteen. 
 • Forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering. 
 • Behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av  medlemmene. 
Slike saker må være sekretariatet i hende senest 8 uker før  møtet. 
KA ledes av et styre med 7 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av landsrådet. Styret 
velges for 2 år. Leder og nestleder i styret velges ved egne valg av landsrådet. 
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Valgregler til landsrådet for nasjonalt rettssubjekt 
Regelverket har følgende ordlyd: 

1. Det nasjonale rettssubjektet ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr 93 

årsverk til Landsrådet i KA. 

2. Kirkerådet oppnevner innen 1. februar sine medlemmer og 10 varamedlemmer i 

prioritert rekkefølge. 

3. Blant kandidatene som oppnevnes skal det være minimum 40 % representasjon av 

hvert kjønn. 

4. Kandidatene skal være: Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av 

sentrale eller regionale kirkelige organer på valgtidspunktet. 

Det er altså Kirkerådet som velger sine representanter. Valgreglene for valg til landsrådet for 
medlemsgruppen lokale kirkelige organer har en bestemmelse om at det kun er 
rådsmedlemmer som er valgbare, og disse kan ikke være  ansatt i kirkelige organer på det 
tidspunktet valget finner sted. 
Det er ikke et krav til det nasjonale rettssubjektet at medlemmene ikke kan være tilsatte. KAs 
landsråd 2016 drøftet om en tilsvarende bestemmelse skulle tas inn også for de medlemmene 
Kirkerådet oppnevner, men fant at dette ikke var ønskelig. Det ble imidlertid påpekt at det er 
uheldig om det sitter for mange tilsatte i arbeidsgiverorganisasjonens øverste styringsorgan.  
 

 Kriterier for utvelgelse av medlemmer til landsrådet 
De formelle reglene tilsier at minst 50 % av de oppnevnte medlemmene må sitte i Kirkemøtet, 
dvs at minst 9 medlemmer oppnevnes derifra. Sannsynligvis bør også 5 varamedlemmer 
oppnevnes fra denne gruppen. 8 medlemmer og 5 varamedlemmer kan da velges fritt.  
Det nasjonale rettssubjektets medlemmer vil som nevnt ovenfor utgjøre ca 25 % av 
landsrådet.  For å få en god dynamikk i forhold til oppfølging av vedtak fattet i 
Kirkerådet/Kirkemøtet med konsekvenser for saker som skal opp på KAs landsråd, er det viktig 
at de nasjonale representantene sitter i sentrale posisjoner i det nasjonale rettssubjektet.  
En mulighet kunne være å oppnevne hele Kirkerådet. En ville da få sentrale personer som ville 
fremholde Kirkerådets anliggende i de ulike saker som kommer opp. Det vil i midlertid være 
svært uheldig om Kirkerådet, som er det organ som leder arbeidet mellom Kirkemøtets 
samlinger, skulle bli nedstemt i landsrådet. Det vil være med på å undergrave Kirkerådets 
autoritet. 
En annen mulighet er å hente noen få medlemmer fra Kirkerådet, andre fra Kirkemøtet, og i 
tillegg noen ansatte i sentrale stillinger. Det vil også være mulig å oppnevne noen personer 
uavhengig av rådstilknytning. I så fall vil det være viktig at disse følges opp slik at de er 
oppdatert om relevante vedtak i Kirkerådet/Kirkemøtet. Det må kunne forventes lojalitet mot 
vedtak fattet av sentralkirkelige organer fra medlemmer av Kirkemøtet, likeledes fra 
eventuelle ansatte i Kirkerådet, men det er neppe mulig å binde eventuelle personer som 
oppnevnes uavhengig av rådsstrukturen.  
 

Valgregler til KAs styre 
Landsrådet valgte i 2016 en valgkomite som skal forberede valg av styret. Valgkomiteen 
fremmer forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Både personer 
i og utenfor landsrådet kan velges. Valgkomiteens kandidatliste skal avspeile 
medlemsmassens sammensetning. Kandidatene bør ha variert kompetanse og erfaring fra 
kirke og samfunnsliv. Det kan også fremmes forslag på styrekandidater under landsrådsmøtet. 
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Dersom et medlem eller et varamedlem i landsrådet velges til styret, trer vedkommende ut av 
sin funksjon i landsrådet i styreperioden. 
Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) ønsket at nasjonalt rettssubjekt skulle nevnes særskilt i 
valgreglene for å sikre nasjonalt rettssubjekts  plass i styret. KAs styre var av den oppfatning at 
valgreglenes krav om at kandidatlisten skal avspeile medlemsmassens sammensetning 
ivaretar arbeidsgiverutvalgets anliggende. Ønsket fra AGU er følgelig ikke tatt inn i 
valgreglene.  
Det er viktig å få sentrale personer inn i KAs styre, men igjen må konsekvensene av eventuelt  
å bli nedstemt i styret gjennomtenkes. Det kan være uheldig om representanter fra f eks KRs 
AU kommer i den situasjonen. En sentral person til styret kan være Kirkerådets direktør og 
eventuelt et medlem av Kirkerådet.  
Kirkerådets assisterende direktør sitter i valgkomiteen, og det er ønskelig med signaler om 
hvilke personer som anbefales foreslått som styrekandidater. 
 
 

 
Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Kostnader knyttet til møter i landsråd og styret dekkes av KA, deltagelse i disse organene får derfor 
ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Kirkerådet. 
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