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Møteprotokoll  
Kirkerådet - Arbeidsgiverutvalget 
-  

Møtedato: 10.05.2022 kl. 16:30 
Møtested: Oslo, 10. mai 2022 
Arkivsak: 20/04507 
  
Til stede:  Kristin Gunleiksrud Raaum 
 Karin-Elin Berg 
 Karl Johan Kirkebø 
 Olav Fykse Tveit 
  
  
Fra sekretariatet:      Ingrid Vad Nilsen, Jan Rune Fagermoen og Maude Chinhengo 

Hals 
  
Protokollfører: Karen Marie Engeseth      
  
 

9/22 Innkalling til Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (KR-AGU) 
10. mai 2022 
 
Møtebehandling 

Karl Johan Kirkebø stilte spørsmål ved habilitet under sak 11/21 Arbeidsbetingelser 
for utvalgsledere 
 
Forslag til vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Karl Johan Kirkebø er inhabil i sak 11/22. 
 
Vedtak: Enstemmig 
 
 

10/22 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 3. mars 
2022 
 
Forslag til vedtak 

Protokollen fra Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 3.mars 2022 godkjennes.  

Vedtak: Enstemmig 
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11/22 Arbeidsbetingelser for utvalgsledere 
 

Sammendrag 
Godtgjøring til råd og utvalg skjer etter Reglement for godtgjøring til folkevalgte. I 
mangel av egen regulering for andre nemnder og utvalg blir reglementet anvendt 
analogt på andre områder hvor godtgjøring er nødvendig, men reglementet ikke 
regulerer direkte.  
 
Etter samtaler med leder av Samisk kirkeråd foreslås hennes frikjøp a økt fra 10 % til 
15%. 
 
Nyoppnevnt Finansutvalg har startet opp, og det er behov for å fastsette godtgjøring 
til leder, og det foreslås dobbel møtegodtgjørelse som godtgjøring. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Leder for Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira, gis et frikjøp på 15 % i den perioden 
hun er valgt for. 
 
Leder av Finansutvalget, Karl Johan Kirkebø, tilstås dobbelt møtegodtgjørelse som 
godtgjøring for sitt lederverv. 
 
 

Vedtak:  
 
Leder for Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira, gis et frikjøp på 15 % i den perioden 
hun er valgt for. 
 
Leder av Finansutvalget, Karl Johan Kirkebø, tilstås dobbelt møtegodtgjørelse som 
godtgjøring for sitt lederverv. 
 
AGU ber om å få en gjennomgang av Reglement for godtgjøring til folkevalgte.   
 
Enstemmig 
 
 

12/22 Forberedelse til tariffoppgjøret 2022 
 
Sammendrag 
KA har gjennom bl.a. Partssammensatte utvalg (PSU), tariffkonferanser og tariffnotat 
jobbet med ulike problemstillinger som det bes om innspill på før årets 
tarifforhandlinger. Det er 17 spørsmål knyttet til fire ulike tema som skal besvares. 
Spørsmål og forslag til svar ble behandlet i stiftsdirektørmøte 04.05 før utsendelse til 
AGU. Svarfrist til KA er 19.05.  
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Forslag til vedtak 
 
Innspill til KA sitt tariffnotat oversendes innen fristen.  
 
 
Vedtak  

Innspill til KA sitt tariffnotat oversendes innen fristen. 
 
AGU legger til grunn at lønnsmassen ikke skal endres ved harmonisering av 
tilleggslønn og forutsetter en dialog mellom partene om dette.  

Enstemmig 

 

13/22 Evaluering av bispetilsetting i Borg 
 

Sammendrag 
24. april 2022 ble Kari Mangrud Alvsvåg vigslet til Biskop i Borg. Det går en stund 
mellom hver tilsetting av biskop. Det er viktig at erfaring fra tilsettingene danner 
grunnlag for nødvendig forbedring av prosessen ved bispetilsetting. 
 
 
Forslag til vedtak 
Erfaringsdiskusjon og innspill, til gjennomføring av bispetilsetting/bispevigslinger.  
 
Vedtak: Enstemmig 

 

14/22 Rapport fra KIFO om arbeidsmiljø og ny organisering 
blant fellesrådsansatte 
 
Sammendrag 

Rapport fra KIFO om arbeidsmiljø og ny organisering blant fellesrådsansatte. 
Undersøkelsen hadde en lav svarprosent, men det ble likevel gjort viktige funn. 

Undersøkelsen viser at fellesrådsansatte overordnet sett opplever et godt 
arbeidsmiljø, men at driftsansatte skiller seg ut. 
 
Forslag til vedtak 
 
Den fremlagte saken tas til orientering. 
 

Vedtak: Enstemmig 
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