
  

Protokoll Arbeidsgiverutvalget 26. august 2021 
 
Sted: Oslo 
Tid: kl 13.15 -14.10 
 
Til stede: 
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder 
Karin-Elin Berg 
Therese Egebakken 
Olav Fykse Tveit 
 
Fra administrasjonen: 
Ingrid Vad Nilsen 
Jan Rune Fagermoen 
Maude Chinhengo Hals 
Øyvind Meling 
 
Saker: 
AGU 18/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 
 Enstemmig 
 
AGU 19/21 Sluttevaluering av streikeerfaringene 
 
Sammendrag 
Streiken i 2020-2021 har i etterkant vært gjennomgått i flere sammenhenger. Det vil 
bli laget en helhetlig evaluering av arbeidet før, under og etter streiken, bygget på 
AGUs behandling av saken. Dette vil bli brukt i videre samtaler med KA om 
relasjonen mellom Kirkerådet som arbeidsgiver og KA som vår 
arbeidsgiverorganisasjon.  
I denne saken er det oppfølgingspunkter for organisering av og arbeid med 
arbeidsgiveransvar internt i rettssubjektet Den norske kirke som er tema.  
Saken har vært behandlet to ganger tidligere i AGU i sak AGU 01/21 fra januar, og 
AGU 8/21 fra mars. KA har deltatt i samtale med AGU og det har vært et møte 
mellom politisk ledelse i KA/KR. Når evalueringen er ferdig i henholdsvis KA og KR, 
er det avtalt et nytt møte for å oppsummere læringspunkter. KA har på sin side gjort 
vurderinger og tatt grep og endret rutiner som oppleves som viktige og gode for 
Kirkerådet når det gjelder oppgaver og rutiner, økt proaktivitet og større 
omdømmefokus. Det har også vært jobbet med vår relasjon til 
arbeidstakerorganisasjonene, og forholdene her er i stor grad normalisert. 
I dette sakskomplekset hører også forholdet mellom AGU og Kirkerådet. Det er en 
egen sak til Kirkerådet om dette som også skal behandles i dette AGU-møtet. Det er 
viktig å se disse i sammenheng. 
Det som nå må få mest fokus, er organiseringen av vår egen arbeidsgiverfunksjon, og 
vurdere behov for eventuelle endringer i denne. 
 
Vedtak: Saken drøftet 
 Enstemmig 
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AGU 20/21Forholdet mellom Kirkerådets Arbeidsgiverutvalg (AGU) og Kirkerådet

Sammendrag
Kirkerådet vedtok i sak KR 62/21 å be om at forholdet mellom Kirkerådets
arbeidsgiverutvalg og Kirkerådet utredes til Kirkerådets septembermøte i 2021, med
mulighet til å fremme forslag til endringer i arbeidsgiverutvalgets mandat til
Kirkemøtet i november 2021.

Saken redegjør for bakgrunnen for etableringen av Kirkerådets arbeidsgiverutvalg og
det mandatet som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2017. Videre inneholder den noen
vurderinger om hvordan mandatet for Kirkerådets arbeidsgiverutvalg kan endres.

For å gjøre forholdet mellom Kirkerådets arbeidsgiverutvalg og Kirkerådet tydeligere,
foreslås det at mandatet for arbeidsgiverutvalget fastsettes av Kirkerådet, i stedet for
av Kirkemøtet. Det vil gi Kirkerådet større fleksibilitet til å endre mandatet og
særskilte fullmakter til arbeidsgiverutvalget, om det skulle oppstå behov for det.

Vedtak: Saken drøftet
Enstemmig
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