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Representasjon KAs landsråd 2. gangs behandling 
  

 

Sammendrag 
 
Rettssubjektet Den norske kirke er fra og med 2017 medlem i KA 
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA). I samsvar med KAs vedtekter 
§ 7 om Landsrådet oppnevnte KR i sak 69/16 17 representanter samt 10 
vararepresentanter til Landsrådet. I henhold til KAs vedtekter er Landsrådet KAs øverste 
organ. Under landsrådsmøtet våren 2017 ble to av representantene samt en 
vararepresentant valgt inn i KAs styre og må da tre ut av landsrådet. Det må følgelig 
foretas en supplerende oppnevning av representanter.  
 
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
 

Kirkerådet oppnevner følgende personer til KAs landsråd til erstatning for de som har 
trådd ut: 
 
Faste medlemmer: Anne Berit Evang, Oslo 

Aril Mikkelsen, Tunsberg 
Harald Hegstad, Oslo  

 
Varamedlemmer: Karl Johan Kirkebø, Bjørgvin 
   Rønnaug Torvik, Agder og Telemark 
 
 
 
 
  



  

2 
 

 

Saksorientering 
 

Bakgrunn  
 
Den norske kirke har 17 medlemmer i KAs landsråd, hvorav 3 fra KR, 9 fra KM, 2 fra KRs 
sekretariat, 2 stiftsdirektører og ett medlem som tidligere har sittet i KM. En av 
representantene sitter også i AGU. I tillegg er det oppnevnt 10 varamedlemmer. 
 
Representantene for rettssubjektet Den norske kirke deltok på KAs landsråd våren 2017. 
To av representantene ble da innvalgt i KAs styre, det gjaldt Gard Sandaker-Nielsen og 
Lill Tone Grahl-Jacobsen. Videre ble en valgt inn som 2.varmedlem, Jan Olav Olsen. I 
KAs vedtekter §9 tredje punktum heter det at «Dersom et medlem eller et varamedlem i 
landsrådet velges til styret, trer vedkommende ut av sin funksjon i landsrådet i 
styreperioden». Som en konsekvens av dette er det to faste plasser samt en varaplass i 
landsrådet som skal fylles.  
 
Oppnevning av nye medlemmer 
Landsrådet velges for 4 år og Kirkerådet må supplere sin oppnevning ettersom tre 
representanter har gått ut. Dette kan enten gjøres ved at varamedlemmer rykker opp på 
fast plass, eller ved at Kirkerådet utpeker nye medlemmer av landsrådet.  
 
Under landsrådet våren 2017 var det et noe spent forhold mellom representantene fra 
rettssubjektet Den norske kirke og representanter fra lokale kirkelige organ. Dette kom 
særlig til uttrykk under behandlingen av Strategiplan 2017-2019. Spenningen handlet til 
dels om en usikkerhet i forhold til om representantene fra rettssubjektet ville ivareta 
lokalkirkens interesser, men også om det forhold at 8 av møtende representanter fra 
rettssubjektet var kirkelig ansatte. Dette handlet om en biskop (Reinertsen), to prester 
(Evang og Bonden, begge varamedlemmer), to stiftsdirektører (Sandnes og Fjelltveit) og 
tre fra KRs sekretariat (Johnsen, Fagermoen og Røsæg (vara)).  

Valgregler til landsrådet for nasjonalt rettssubjekt 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. 

Oppnevningen fylte disse kriteriene. 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 ha kirkelige organer som 
hovedarbeidssted på det tidspunktet valget finner sted. 
 
Det er imidlertid 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.  
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På bakgrunn av erfaringene med landsrådet 2017 er det reist spørsmål ved om 
rettssubjektets representasjon skulle vært sammensatt noe annerledes. Kirkerådet 
drøftet i forbindelse med oppnevningen i hvilken grad hele Kirkerådet eller ledelsen i 
Kirkerådet (KR-AU) burde sitte i landsrådet. Det ble ansett som 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.  
Selv om det under landsrådet 2017 var spenninger kom man frem til 
vedtaksformuleringer som imøtekom rettssubjektets anliggender, dette gjaldt både 
strategiplanen og forslag om ekstraordinært landsråd i 2018. Det bør derfor vurderes på 
nytt om KR-AU eller AGU bør være bredere representert enn hva tilfellet er med 
nåværende sammensetning, i dag er nevnte organer representert ved Leif Christian 
Andersen.  
 
Som nevnt over er det to faste plasser og en varaplass som skal fylles pga. uttreden fra 
landsrådet. Kirkerådet bes også vurdere om ansatterepresentasjonen er heldig. Når det 
gjelder de geistlige medlemmene er de alle rådsmedlemmer, det vil være svært uheldig 
om de ikke skulle kunne oppnevnes. Avdelingsdirektør Jan Rune Fagermoen ønsker å 
stille sin plass til disposisjon, han anser det som vanskelig å sitte i landsrådet fordi han i 
mange sammenhenger arbeider tett på medarbeidere i KA. 
 
Konklusjon 
Kirkerådet må oppnevne tre nye representanter og en vararepresentant til KAs landsråd. 
Som nevnt over kan dette enten gjøres ved at varamedlemmer rykker opp på fast plass, 
eller ved at Kirkerådet utpeker nye medlemmer av landsrådet. I det fremlagte forslag til 
vedtak er det en blanding av dette. Anne Berit Evang rykker opp fra varaplass mens Aril 
Mikkelsen og Harald Hegstad er nye. Det foreslås derfor to nye varamedlemmer. 
Forslagene er drøftet med Kirkerådets arbeidsutvalg. 
 
Av de 14 gjenværende representanter er det 8 kvinner og 6 menn, hvorav 10 er 
rådsmedlemmer. For å opprettholde kriterienes kjønnsbalanse må en av de 3 
nyoppnevnte være en mann. 
 
 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 

Kostnader knyttet til møter i landsrådet dekkes av KA, deltagelse i dette organet får 
derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Kirkerådet. 
 
 
Oversikt over rettssubjektets representanter i KAs landsråd – gult skravert viser 
endringene: 

Karin Elin Berg Borg KR Rmdl 
Leif Christian Andersen Stavanger KR Rmdl 
Agnes Sofie Gjeset Nidaros KR Rmdl 
Anne Berit Evang Oslo KM Rmdl 
Anne Enger  Borg KM Rmdl 
Finn Huseby Hamar KM Rmdl 
Aril Mikkelsen Tunsberg Vara KM - 
Stein Reinertsen Agder og Telemark KM Rmdl 
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Terje Fjeldheim Stavanger - - 
Inger Helene T Nordeide Bjørgvin KM Rmdl 
Ann-Kristin Sørvik Møre KM Rmdl 
Marit Hermstad Sør-Hålogaland KM Rmdl 
Oddhild Klevberg Nord-Hålogaland KM Rmdl 
Jens-Petter Johnsen Direktør  KR Tils 
Harald Hegstad Oslo KR Rmdl 
Elise Sandnes Stiftsdirektør Oslo Tils 
Jan Ove Fjelltveit Stiftsdirektør Bjørgvin Tils 
Vararepresentanter    
Karl Johan Kirkebø Bjørgvin KR Rmdl 
Rønnaug Torvik Agder og Telemark KM Rmdl 
Gerd Karin Røsæg Assisterende direktør KR Tils 
Ole Kristian Bonden Hamar KR Rmdl 
Berit Nøst Dale Bjørgvin KM Rmdl 
Lars Tore Anda Stavanger  KM Rmdl 
Ole Inge Bekkelund Avdelingsdirektør KR T  
Kai Krogh Nord-Hålogaland KM Rmdl 
Margareth Ranberg Sør-Hålogaland KM Rmdl 
Ingvild Kaslegard Tunsberg KM Rmdl 
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