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Høring KAs strategiplan 2021-2025 
 
 

Sammendrag 
KA har sendt forslag til ny strategiplan på høring. Planen skal vedtas på KAs 
landsråd 27.-28. april 2021. 
 
Arbeidsgiverutvalget (AGU) behandlet saken på sitt møte 20. januar 2020 og vedtok 
at saken også fremmes for Kirkerådet. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet foreslår følgende endringer i KAs strategiplan: 
 
Mål 2, 1. kulepunkt: Bidra til å opprettholde og utvikle sektoren med sitt særpreg 

som del av … 

 

Mål 3: Dette målet handler om å styrke medlemmene i rollen som arbeidsgiver. 

Strekpunktene må forstås og utformes i tråd med dette. 

5. strekpunkt: Styrke kompetansebygging og lederutvikling som arbeidsgivere i 

sektoren. 

 

Mål 4:  

Slå sammen strekpunkt 4 og 8: Aktivt følge opp, sammen med Kirkerådet, 

Stortingets vedtak om å øke statens innsats for bevaring av kulturhistorisk viktige 

kirkebygg, jf. Meld.St.29 (2018-2019) i et felles løft med kommune og soknet som 

kirkeeier og å sikre gode rammebetingelser for ivaretakelse av kulturhistorisk 

verdifulle kirkebygg og gravplasser mv i ny kulturmiljølov.  

 

Strekpunkt 10: Bidra til at ny organisering av Den norske kirke sikrer forsvarlige 

rammer for utøvelsen av arbeidsgiveransvar, felles arbeidsgiver for alle som arbeider 

lokalt og et velfungerende lokalt demokrati, og ivareta kirkebyggforvaltning og 



  
gravplassmyndighet på soknenes vegne innenfor de rammer som er fastsatt av 

Kirkemøtet. 

 

Strekpunkt 11(siste) endres til: Fremme samarbeidet mellom KAs ulike 

organisasjoner inn mot Kirkemøtet i tråd med samarbeidsavtalen mellom Kirkerådet 

og KA. 

 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Arbeidsgiverutvalget (AGU) hadde en første drøfting med KA om strategiplanen på 
sitt møte 12. november. KA har etter en prosess med sine medlemmer laget forslag til 
ny strategiplan.  
AGU drøftet denne på sitt møte 20. januar 2021. 
 
 
KA skriver følgeskrivet til planen: 

På bakgrunn av intervjuer, innspillsmøter og interne arbeidsmøter, har vi utarbeidet 

forslag til ny strategiplan for perioden 2021 - 2025. Denne følger vedlagt. Planutkastet er 

gjort mer overordnet strategisk og mindre tiltakspreget enn tidligere. Utkastet er 

førstegangsbehandlet av styret i KA som vil vedta endelig utkast som skal legges fram for 

landsrådet etter høringen. Strategiplanen vil følges opp med konkrete tiltak i de årlige 

virksomhetsplanene. 

 
 

AGUs behandling 
 
AGU er i stor grad fornøyd med planen. De har merknader til noen punkter. Når det 
gjelder punktene i mål 3, understeker AGU at kulepunktenes må leses i lys av 
målformuleringen: Bidra til å styrke medlemmene i rollen som arbeidsgiver. 
 
De foreslåtte vedtakene til endring i strategiplanen er i tråd med AGUs innspill. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Saken har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for 
Kirkerådet. 
 
 
 
 
 


