
PROTOKOLL

Dato og tid: 16. og 30.11.2021
Sted: Kirkens Hus - Rådhusgata 1-3 og Creos lokaler. Brugata 9
Parter: KA og Parat
Sak: Hovedavtaleforhandlinger

Til stede fra

KA: Anne Cecilie Andresen, Mona C. Sjødal og Marianne T. Brekke 

Parat: Bjørn Are Sæther

Partene ble enige om å anbefale forhandlingsresultatet slik det fremgår av KAs tilbud 3, 
vedlagt denne protokoll.

a) Utvalg om framtidig organisering- Kirkemøtet 2022 og 2023

Kirkemøtet vil i 2022 og 2023 legge føringer og fatte vedtak knyttet til en (eventuell) ny 
kirkelig organisering. Partene er enige om at det er viktig å så tidlig som mulig bli kjent med 
hvilken innvirkning dette kan få for bestemmelsene i avtaleverket. Partene er enige om at 
deler av dette arbeidet bør gjøres i felleskap. Det nedsettes derfor et partssammensatt utvalg.

Utvalget skal søke felles forståelse av Kirkemøtets vedtak. Utvalget kan videre foreslå 
konkrete/nødvendige endringer i avtaleverket.

Utvalget vil ha sitt første møte senest en måned etter Kirkemøtet 2022.

Utvalget skal bestå av inntil 4 personer oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene, og inntil 4 
personer oppnevnt av KA. Arbeidet skal være ferdig senest 20.09.2023.

b) Utvalg om hovedavtalens bestemmelser i § 9

Partene er enige om at det i kommende periode gjennomføres en felles gjennomgang av 
bestemmelsene i § 9. Dette gjøres med sikte på å kartlegge og avdekke eventuelle behov og 
muligheter for harmonisering og fremtidige endringer i bestemmelsene, som kan tas opp i 
senere forhandlinger.



Utvalget skal bestå av inntil 4 personer oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene, og inntil 4 
personer oppnevnt av KA. Arbeidet skal starte senest 01.05.2022 og være ferdig senest 
01.06.2023.

c) Redaksjonsutvalg til Hovedavtalen

Det nedsettes et utvalg som gjennomgår Hovedavtalen redaksjonelt.

d) Redaksjonsutvalg for veiledning til Hovedavtalen

Det nedsettes et redaksjonsutvalg som gjennomgår veiledningen til Hovedavtalen.

Svarfrist er satt til 10. januar 2022 klokken 12:00.

Denne protokollen er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene.

KA Parat


