
 

 

Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 16. november 2022 
Tid: 11. november 2022 kl 15.30 -16.45  

Sted: Fjernmøte 

 

Til stede:   Kristin Gunleiksrud Raaum 

   Karin-Elin Berg  

   Olav Fykse Tveit 

   Turid Torland Håland 

 

Fra sekretariatet:  Ingrid Vad Nilsen 

   Jan Rune Fagermoen 

   Maude Chinhengo Hals 

   Øyvind Meling 

 

Saksliste: 

KR-AGU 15/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent 

Enstemmig 

KR-AGU 16/22 Lønnsoppgjøret 2022  

Sammendrag 

Partene ble enige om en avtale med en ramme på 3,84 prosent. Den har vært til 

uravstemning med frist 10. november. Der ble den godkjent av partene.  

Forhandlingssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Anne 

Cecilie Andresen, deltok i saken og orienterte om forhandlingene. 

På KAs hjemmesider er det mer om avtalen. 

Forslag til vedtak 

Kirkerådets arbeidsgiverutvalg tar saken til orientering 

Vedtak 

Kirkerådets arbeidsgiverutvalg tar saken til orientering. AGU takker KA – 

Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon for samarbeidet og jobben de gjorde ved 

forhandlingene. 

Enstemmig 

 

KR-AGU 17/22 Lønnsoppgjøret 2022 – ledere 

Sammendrag 

https://www.ka.no/sak/article/1681619


Lønn til øverste ledere i virksomheten er hjemlet i Hovedtariffavtalen kap. 3, punkt 

3.4.1. Dette gjelder alle biskopene, stiftsdirektørene, Kirkerådets direktør og 

avdelingsdirektørene (Bispemøtets generalsekretær har stillingskode 

avdelingsdirektør). Godtgjøring til Kirkerådets leder behandles av AGU i neste møte. 

Vurdering av lederlønninger kan foretas en gang i året. Grunnlaget for vurderingene 

er ett eller flere av følgende kriterier:  

- Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens målrettede aktiviteter 

- Utøvelse av lederskap i forhold til virksomhetens mål 

- Betydelige organisatoriske endringer 

- Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 

Tariffrevisjonen ble gjennomført innenfor en ramme på 3,84 %. For ansatte i Den 

norske kirke (rettssubjektet) gis et lønnstillegg på 2,48 % av den enkeltes grunnlønn 

pr 30.04.2022. Glidning og overheng gjør at disponibel ramme kun ble 2,48 %. 

Forslag til vedtak 

Lederlønnsforhandlingene gjennomføres med en ramme på 2,48 % av 

lønnsmassen pr 30.04.2022. Virkningsdato settes til 01.05.2022. 

Lederlønnsforhandlingene gjennomføres med en forenklet prosess. 

Vedtak 

Lederlønnsforhandlingene gjennomføres med en ramme på 2,48 % av 

lønnsmassen pr 30.04.2022. Virkningsdato settes til 01.05.2022. 

Lederlønnsforhandlingene gjennomføres med en forenklet prosess. 

Enstemmig 

KR-AGU 18/22 Kvinneprestundersøkelsen – oppfølging 

Sammendrag 

Vedlagt følger sak om Status for LIM-arbeidet i Den norske kirke. Saken skal 

behandles i Arbeidsmiljøutvalget. I tillegg til forslag til vedtak i Arbeidsmiljøutvalget 

inneholder saken en status for hvordan det har vært arbeidet, og arbeides med 

oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen for kvinnelige prester.   

Forslag til vedtak 

AGU tar redegjørelsen for status for LIM-arbeidet til orientering 

Vedtak 

AGU tar redegjørelsen for status for LIM-arbeidet til orientering 

Enstemmig 

 

KR-AGU 19/22 Status oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

Sammendrag 



Vedlagt følger sak til AMU om medarbeiderundersøkelsen.  I tillegg til forslag til 

vedtak i Arbeidsmiljøutvalget inneholder saken en status for hvordan det har vært 

arbeidet med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i bispedømmene.   

Forslag til vedtak 

Kirkerådets arbeidsgiverutvalg tar redegjørelsen for status for 

Medarbeiderundersøkelsen 2021 til orientering 

Vedtak: 

Kirkerådets arbeidsgiverutvalg tar redegjørelsen for status for 

Medarbeiderundersøkelsen 2021 til orientering 

Enstemmig 
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