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Rapport for OU-styrets arbeid i 2010 
 
1. OU-styrets mandat og sammensetning 

Avtale om OU-arbeidet er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen 

 

Her heter det i styrets mandat: 

 

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende 

hovedområder: 

 nasjonale opplæringstiltak 

 forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge 

opp HA § 12 

 omstilling og utvikling i kirkelig område, med fokus på motivasjon, erfaringsutveksling og 

kvalitetssikring, gjennom bred medvirkning i prosessene 

 informasjon om lov- og tariff-forhold 

 tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene. 

 

Styret utarbeider for tariffperioden 

 planer for sitt arbeid 

 budsjett for de inntrukne midlene 

 rapport og regnskap for styrets arbeid 

 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid. 

 

OU-styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: 

Frank Grimstad (KA, leder) 

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA) 

Bjarne Kjeldsen (KA) 

Steinar Moen (KA)  

Trygve Natvig (Fagforbundet) 

Liv Håkonsen (Delta) 

Trond Dahlen (MFO) 

Leiv-Sigmund Hope (Diakonforbundet) 

 

OU-styret har i 2010 hatt 4 møter og behandlet 43 saker. 

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KAs arbeidsgiveravdeling 

 

Grunnet brudd i forhandlingene høsten 2010, ble arbeidet stilt i bero i perioden fram til 

meklingsresultatet forelå.  
 

2. Økonomi 

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, 

samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2010 utgjorde kronetrekket kr. kr 2 132 518.  Ubenyttet fra 

forrige år var kr 1 216 432. Dermed har OU-styret til sammen hatt til disposisjon kr. 3 348 950. 

Resultatet i 2010 var et overskudd på kroner 1 605 648, som overføres til arbeidet i 2011. 
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Regnskap for OU-midler for 2010:  
Budsjett og regnskap OU-midler  Budsjett 2010 Revidert budsjett Regnskap 

   per 1. nov 2010 31.12.2010. 

Generelt/Diverse     

 Overført fra forrige periode -1 000 000 -1 000 000 -1 216 432 

 OU-trekk -2 100 000 -2 100 000 -2 132 518 

 Møter servering, div. 18 000 18 000 9 455 

 Overhead 15% 315 000 315 000 321 750 

 Sum generelt/diverse -2 767 000 -2 767 000 -3 017 745 

Tverrfaglige tiltak     

 Rest utbetaling reisestipend og stabsturmidler forrige år 107 000 107 000 27 000 

 Frie reisestipend 75 000 100 000 65 000 

 Stabsturer 100 000 100 000 115 000 

 Ledsagerprogrammet 80 000 80 000  

 sum tverrfaglig tiltak 362 000 387 000 207 000 

Informasjon     

 "OU-info" 15 000 15 000 23 555 

 Nye nettsider  10 000 9 375 

 Informasjonsbrosjyre, vekt på stipendordninger 15 000 15 000 10 125 

 sum informasjon 30 000 40 000 43 055 

Kirkemusikk     

 Fagråd kirkemusikk, sum 450 000 450 000  

 Fagrådet (150')   141 745 

 Tilskudd eksterne søkere   111 000 

 kursavgift   -13 040 

 tilskudd fra andre   -20 000 

 reise og opphold   48 810 

 honorar   27 660 

 Kirkemusikalsk utdanning i Stavanger  100 000 100 000 

 sum kirkemusikk 450 000 550 000 396 175 

Kirketjenere     

 Kirketjenerskolen 150 000 150 000 150 000 

 Kurs 120 000   

 sum kirketjenere 270 000 150 000 150 000 

Kirkegård     

 Forprosjekt "Kirkegårdsskolen" 50 000 50 000 3 825 

 sum kirkegård 50 000 50 000 3 825 

Administrasjon og ledelse     

 Utvikling av kurskonsept   30 000 

 Materiell - en førstehjelp for saksbehandlere 70 000 70 000  

 Gjennomføring kurspilot (vår 2010) høst 2010 100 000 100 000 70 000 

 Pilotprosjekt lederveiledning  75 000 75 000 

 sum administrasjon og ledelse 170 000 245 000 175 000 

Diakoni/Undervisning/Barnehager     

 Barnehagetiltak (PBL) 95 000 95 000 7 462 

 PKU for diakoner 10 000 10 000 10 000 

 AVU for diakoner (25000 fordelt på 2009, 2010 og 2011) 8 333 8 333  

 Etter og videreutdanning ved Diakonatet i Vest-Telemark  30 000 30 000 
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 sum diakoni/undervisning/barnehager 113 333 143 333 47 462 

Eksterne tilskudd     

 Stadig bedre 250 000 250 000 250 000 

 sum eksterne tilskudd 250 000 250 000 250 000 

Tariff-relaterte tiltak     

 Veiledning om arbeidstid og arbeidsplanlegging (hefte) 110 000 110 000 50 000 

 Tiltak tillitsvalgtordning 30 000 30 000  

 Dagskurs komp.kartlegging, lok. forhandlinger med mer 70 000 70 000 23 158 

 Konflikthåndtering, utvikling kurs/materiell 100 000 100 000 36 892 

 Forprosjekt arbeidsmiljøundersøkelse 100 000 100 000 29 530 

 sum tariffrelaterte tiltak 410 000 410 000 139 580 

     

 Resultat -661 667 -541 667 -1 605 648 

 

3. OU-styrets arbeid 

3.1 Stipendordninger 

OU-styret har i 2010 hatt to utlysninger av stipender med søknadsfrist 1. september: Frie 

reisestipender og midler til stabsturer. Det ble avsatt kr. 75.000 til utdeling til reisestipend og 100.000 

til stabsturer. 

 

Til utlysningen av reisestipender kom det inn 11 søknader på til sammen kr 100 000. 8 søkere ble 

tildelt til sammen kr 80 000. Til utlysningen av midler til stabsturer kom det inn 40 søknader på til 

sammen kr. 813 249. 12 søkere ble tildelt til sammen kr. 100 000. I tillegg ble det omdisponert 20 000 

til to stabsturer etter sammenslåing av fellesråd. Til sammenlikning kom det i 2009 inn 8 søknader på 

til sammen kr 105 000 til utlysningen av reisestipender og 27 søknader på til sammen kr 415 350 til 

utlysningen av midler til stabsturer.  
 
3.2 Ledsagerprogrammet 

I 2010 ble den første søknaden om lønnsrefusjon i forbindelse med Ledsagerprogrammet innvilget. 

Menighetsforvalter i Sinsen menighet i  Oslo, Eli Djupvik drar til Yanoun i februar-mai 2011. 
 

3.3 Informasjonsarbeid  

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet 

www.ouinfo.no. I 2010 endret man publiseringsverktøy for siden, dette vil kunne lette arbeidet med 

redigering av siden. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i 

informasjon til sine medlemmer. 

 

I 2010 ble en informasjonsbrosjyre med hovedvekt på stipendordningene ferdigstilt og sendt ut til alle 

menigheter. 

3.4 Fagutvalg for kirkemusikk  
Fagutvalget for kirkemusikk (FUM) har i 2010 bestått av Anders E. Dahl og Ingrid Smalås fra MFO, 

Anders Hovind og Marit Halvorsen Hougsnæs fra KA samt kantor Ingjerd Grøm som leder utvalget 

og er oppnevnt som selvstendig medlem. Sekretær er Bjarne Kjeldsen. 

 

FUM behandlet 29 saker i 2010 fordelt på 4 møter. Utvalget har gitt støtte til selvstendige kurs og 

fagdager i regi av henholdsvis Borg og Møre bispedømmer, MFOs lokallag i Nidaros samt Musica 

Sacra. Videre har FUM samarbeidet med KUN om en to dagers fagsamling i Tromsø hvor henholdsvis 

samisk liturgisk musikk, orgeldidaktikk og besifringspill på orgel sto på programmet. MF og NMHs 

felles etterutdanningstilbud i liturgikk kalt ”Mellom alter og orgel” fikk støtte av FUM i 2009 og 

http://www.ouinfo.no/
http://www.ouinfo.no/
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utvalgets sekretær har sittet i styringsgruppen for tilbudet. I 2010 har FUM i to omganger gitt støtte til 

et ”Kurs i kurset” hvor interesserte kunne delta på en eller to av kurssamlingene og dels få intensiv 

personlig oppfølging og dels følge fellessamlinger med de ordinære deltagerne.  

 

3.5 Kirketjenerskolen 

Styret består av Trygve Natvig, leder (Fagforbundet), Eivind Odd Haanes (Delta), Bjarne Kjeldsen 

(KA), Helge Svendsen (KA) og Ingvild Engedal, sekretær (KA). 

 

Kirketjenerskolens driftsstyre har i 2010 hatt tre ordinære møter. 

På grunn av brudd i forhandlingene ble det kun gjennomført ett møte høsten 2010. 

 

2010 har vært et godt år for Kirketjenerskolen med tanke på antallet studenter som har fullført en eller 

flere av delene: det er en økning i antall fullførte på alle deler av Kirketjenerskolen. 

 

Det er behov for å kartlegge gruppen kirketjenere og deres kursbehov. Høsten 2010 ble det laget en 

spørreundersøkelse til alle Kirketjenere som er medlem av Delta og Fagforbundet. Undersøkelsen ble 

sendt i januar 2011 og resultatet er klart våren 2011. I tillegg ble det besluttet å samle inn informasjon 

om Kirketjenere fra Lønns- og personalstatistikken. Disse dataene foreligger også klare i begynnelsen 

av 2011. 

 

Kirketjenerskolen 1: NKI melder at det nå er 19 aktive studenter på Kirketjenerskolen 1, hvorav 15 

meldte seg inn i 2010. 15 studenter fullførte kurset i 2010. Til sammenligning var det 4 studenter som 

fullførte studiet i 2009, så vi er godt fornøyd med utviklingen og en økning på 275% 

Kirketjenerskolen 2: Antall som fullførte Kirketjenerskolen 2 i 2010 er 19, dette utgjør en økning på 

46 % fra 2009. Antall nye innmeldte var 6, så det var 26 aktive studenter pr 31.12.2010.  

Det ble satt opp en samling på Kirketjenerskolen 2 i november på Gardermoen. Det var kun 3 som 

meldte seg på kurssamlingen, og denne ble derfor avlyst. Det vil bli satt opp på nytt høsten 2011.  

Vi sendte i desember 2010 ut en oppfølgingsevaluering av kursdeltakerne 2009. Resultat av denne er 

først klar i 2011. 

Kirketjenerskolen 3 / Møte med mennesker: Antall som tok Kirketjenerskolen 3 i 2010 er 31, mot 18 i 

2009. I prosent utgjør økningen i antall fullførte 72 %. Antallet som har fullført kan i realiteten være 

noe høyere da det telles antall utstedte kursbevis. 

 

Antall solgte kurspakker i 2010 er 7, og i tillegg har det blitt solgt 10 antall pakker med ekstra 

kurshefter (5 stk pr pakke). Det ble solgt materiell for kr 13 500-,. 

Bodø kirkelige fellesråd arrangerte kurssamling med Bjarne Kjeldsen som foreleser for sine deltakere 

på Kirketjenerskolen 3 / Møte med mennesker høsten 2010.  

 

3.6 Gravferdsvirksomhet  

Det ble i 2010 opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle et nytt grunnleggende opplæringstilbud for 

kirkegårdspersonell. Gruppen består av Eirik Stople - Norsk forening for kirkegårdskultur, Inger 

Strand – Fagforbundet, Ola Ytterdahl – Delta, Arshad Mohammad – STL, Randi Moskvil Letmolie og 

Øystein Dahle – KA. Arbeidet ledes av Dahle. Sekretær for gruppen er Bjarne Kjeldsen. Gruppen 

hadde sitt første møte i januar 2011.         

 

 

3.7 Administrasjon og ledelse 
3.7.1 Kurs og materiell – en førstehjelp for saksbehandlere  

Det ble i november 2010 avholdt pilotkurs i saksbehandling med temaer innen offentlig og 

kirkelig forvaltning. Kurset var fulltegnet og deltagerne representerte alle stillingsgrupper som 

arbeider med saksbehandling i menighetsråd og/eller fellesråd. Samtalene mellom deltagerne 
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og kursholderne i plenum samt casedrøftingene har stor læringsverdi. Derfor ble antall 

deltagere begrenset til 40 stk.  

Da dette var et pilotkurs, ble det gjennomført en utvidet evaluering både av form og innhold. 

Denne evalueringen ble så brukt til å foredle kurskonseptet ytterligere. De utarbeidede 

powerpointene samt caser vil danne grunnlag for utviklingen av et planlagt temahefte. 
 

3.7.2 Kurspilot: situasjonsbestemt ledelse Vest-Agder 

OU-styret bevilget 75 000 til Vest Agder kirkevergelag for å utvikle en kurspilot i situasjonsbestemt 

ledelse, der fokuset skal være: 1)Analyse av arbeidsoppgaver og medarbeidernes 

gjennomføringskompetanse og 2) Lederadferd.  

 

3.8 Konflikthåndtering 

I 2009 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal utvikle materiell til å jobbe med konflikthåndtering.  

Gruppen har i januar 2011 ferdigstilt teksten til en brosjyre, som Departementet og Sentralt 

arbeidsmiljøutvalg (SAMU) har stilt seg bak og som skal sendes ut til menighetene. Gruppen fortsetter 

sitt arbeid i 2011 med å utvikle et hefte/nettmateriell om konflikthåndtering. 

 

3.9 Barnehagevirksomhet 

I 2010 var det satt av 95 000 til å støtte ledere av menighetsbarnehager som ønsket HMS-kurs i regi av 

Private Barnehagers landsforbund (PBL). Det var kun to ledere som benyttet seg av denne muligheten. 

 

OU-styret nedsatte en arbeidsgruppe som skal se på allerede eksisterende funn knyttet til 

sykefraværstatistikken i barnehagesektoren. Arbeidet vil presenteres i 2011. 

 

3.10  Stadig bedre- kvalitetsverktøy for kirkelig sektor 

”Stadig bedre” – kvalitet i kirkelig undervisning har siden år 2000 har satt kvalitetsarbeid og 

evaluering på dagsorden. Det er gjennom flere år utviklet spørreskjemaer til brukere av kirkens 

trosopplæring og menighetsdiakoni, og det er utviklet et opplegg for hvordan evaluering og 

kvalitetssikring kan gjøres til en arbeidsform som har konsekvenser for den lokalkirkelige 

virksomhetsplanlegging. Merete Huuse har ledet kvalitetsarbeidet i 2010. Prosjektets totalbudsjett for 

2010 var på kr. 954.000.  

 

2010 har vært preget av en stor omstillingsprosess i kvalitets- og evalueringsverktøyet ”Stadig bedre”. 

Veksten i antall brukere av EsMaker resulterte i tilsvarende vekst i behov for teknisk support, og 

leverandøren av den nettbaserte verktøyløsningen viste seg å ha problemer med å følge opp behovene 

på dette området.  Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon og innhentet tilbud fra tre leverandører, og i 

juni 2010 inngikk KA kontrakt med ny leverandør evalueringsverktøyet Questback AS for KAs 

medlemmer. Høsten 2010 har vært preget av overgangsløsninger fra EsMaker  (75 brukere) til 

Questback for 429 kirkelige fellesråd.  Organisasjonsmedlemmer og bispedømmeråd har fått tilbud om 

å slutte seg til KAs avtale på gunstige vilkår. 

 

Foreløpig har 60% (268/429) av KAs medlemmer logget seg inn på konto pr.01.01.2011. Vi vet 

imidlertid ikke pr. i dag hvor mange som faktisk har tatt verktøyet i bruk. Evaluering vil bli 

gjennomført i løpet av 2011.  

 

Alle utviklede spørreskjemaer for brukerundersøkelser innenfor trosopplæring og diakoni er også lagt 

inn i nytt verktøy. Nytt i 2010 er at spørreskjemaene innenfor trosopplæring også er revidert i henhold 

til ny nasjonal plan.  

 
3.11 Diakoni 
3.11.1 Pastoral-klinisk utdanning 
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Det var ingen søkere til støtte til PKU i 2010. En søker fikk støtte til kurset “Sjelesorg krysser grenser” 

 

3.11.2 Etter- og videreutdanning Diakonatet i Vest-Telemark 

Diakonatet i Vest-Telemark har gjennomført et etter- og videreutdanningsopplegg som de har fått 

støtte til via OU-styret.   Etterutdanningen er knyttet til boken: “Med andre ord” som er utgitt på IKO 

av diakonene Ivar Solbu og Eilev Erikstein. 

 

3.12 Tariffrelaterte tiltak 

Veiledning om arbeidstid og arbeidsplanlegging 

Manus til veiledning om arbeidstid og arbeidsplanlegging er påbegynt. OU-styret har imidlertid 

vurdert fordeler og ulemper ved å utarbeide et trykt materiale, og har kommet til at en veiledningstekst 

kan publiseres på KAs nettside. Partene vil samarbeide om en slik tekst slik det også var forutsatt 

tidligere. 

 

Dagskurs tillitsvalgtordningen 

Det har i 2010 ikke kommet noen henvendelser om bistand i forbindelse av etablering av 

tillitsvalgtordning. Midlene satt av til dette er derfor ikke benyttet. 

 

Dagskurs kompetansekartlegging, lokale forhandlinger 

Dagskursene om kompetanse, lønnspolitikk og lokale lønnsforhandlinger ble fullført etter planen, med 

det siste kurset i 2010. Det ble holdt 10 kurs, med til sammen 256 deltakere i perioden 2009-2010. I 

oppsummeringen var partene tilfredse med engasjementet og det faglige nivået på samlingene, men 

deltakelsen kunne vært høyere.  

 
3.13 Samarbeid med SEU 

Lederne for OU og SEU har hatt jevnlige samtaler gjennom 2010. Dette har blant annet resultert i at 

man sammen står bak en brosjyre om konflikthåndtering.  


