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Nye ansikt i sekretariatet
2016 er et år med mange for- 
andringer for Presteforeningens 
medlemmer, og sekretariatet 
er derfor forsterket med tre nye 
medarbeidere i deltidsstillinger.

Knut Walle-Hansen er advokat 
og er engasjert i 60 % stilling 
for å bistå i forberedelsene av 
virksomhetsoverdragelsen i 
2017. Han hadde sin første dag i 
sekretariatet 1. februar.

Kristian Mollestad er hoved- 
tillitsvalgt for Forskerforbundet 
ved Universitetet i Oslo. Fra 
høsten 2015 har han et deltids- 
engasjement i Presteforeningen 
for å arbeide med tariffspørsmål 
og lønnsforhandlinger.

Per Kristian Hovden Sætre er 
kapellan i Jar menighet i Bærum 
og tillitsvalgt i Presteforeningen. 
Han er ansatt i et 60 % engasje-
ment fra 1. desember 2015. Han 
vil arbeide med informasjon og 
mediekontakt.
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Leder

Arbeidstidsavtalen skaper 
klare rammer
Arbeidstidsavtalen for menighetsprester 
er et viktig gjennombrudd for Preste-
foreningen. Samtidig vil avtalen syn-
liggjøre at Den norske kirke trenger 
økte bevilgninger for å opprettholde en 
landsdekkende folkekirke. 

Det viktigste målet vi har nådd med 
avtalen er vern – målt i arbeidstimer 
– rundt presten som arbeidstager. En 
definert arbeidstid betyr også at man får 
en tydelig definert fritid. Det er positivt 
for prestens helse, trivsel og familieliv. 
En konsekvens av dette er at det også 
blir tydelig når det skal betales overtid. 
Samtidig sikrer avtalen en betydelig 
selvstendighet gjennom 20% ubunden 
tid, og mulighet for plusstid.  

Når dette leses så har alle landets menig- 
hetsprester laget sin første arbeidsplan 

etter den nye arbeidstidsavtalen. For 
første gang har prestene sett hva eget ar-
beid på kvelder, i helger, i høytider og på 
leirer er verdt i kroner og ører. Det er ikke 
innført kjernetid eller kontortid for prester. 
Arbeidsplanleggingen kan derfor skje 

innenfor arbeidsmiljølovens fleksible ram-
mer for gjennomsnittsberegnet arbeidstid. 
Om det skulle vise seg å mangle ressurser 
til at nok arbeidstid legges på kveld, helg, 
til høytider eller på leir, så er ikke ut-
fordringen avtalen, men ressursene.

Endringer er utfordrende. Du kan ta 
kontroll over egen arbeidshverdag ved 
å bidra selvstendig og konstruktivt inn i 
arbeidet med å lage egen arbeidsplan, i 
rapporteringen og i andre prosesser som 
arbeidsgiver inviterer til. 

Det er viktig med raushet mellom 
partene framover. Vi trenger å snakke 
sammen på en åpen og konstruktiv måte 
for å løse nye utfordringer. Raushet han-
dler ikke å ha et lettvint forhold til egne 
forpliktelser for noen sider av bordet. 
Arbeidstidsavtalen vil synliggjøre at 
prestetjenesten mangler ressurser. Det er 
ikke arbeidstimer nok til at presten kan 
gjøre alt man har gjort før. Gapet mellom 
oppgaver og ressurser er arbeidsgivers 
ansvar. Det blir viktig å få en samtale 
i kirken om hvilke oppgaver som skal 
prioriteres av prestene. Samtidig for-
venter vi at Stortinget ser at målet om en 
landsdekkende folkekirke krever økte 
bevilgninger til prestetjenesten. 

Kompetent til å tjene
Et stort antall flyktninger søker trygghet i 
Europa og Norge. Vår neste trenger oss. 
Flyktningene som kommer til Norge 
skal til enhver tid bo et sted, først på 
mottak og senere når de skal bosettes i 
en kommune. Som en landsdekkende 
folkekirke har vi mulighet til å mobil-
isere for vår neste i alle landets lokal-
samfunn.

«
»

Gapet mellom oppgaver og 

ressurser er arbeidsgivers 

ansvar. Det blir viktig å få 

en samtale i kirken om  

hvilke oppgaver som skal 

prioriteres av prestene.

Foto: Helene M
oe Slinning

Som lokalmenigheter bør vi møte alle 
flyktningene som medmennesker som 
er i en meget krevende situasjon. Dette 
kan skje gjennom selvstendige kirkelige 
initiativ, eller gjennom samarbeid med 
andre gode krefter lokalt. 

Mange av flyktningene som kommer 
er kristne. Å inviterer til kristent felles- 
skap er verdifullt både for dem og lokal- 
menighetene. Dette er en oppgave der 
alle kristne kirker i et lokalsamfunn har 
en særlig ansvar. 

Som prester har vi innsikt i sjelesorg, 
menneskelivet og troens betydning for 
den enkelte. Vi har bred erfaring med å 
mobilisere frivillighet og vi kjenner våre 
lokalsamfunn godt. Derfor bør norske 
prester frimodig engasjere seg for at 
flyktninger skal bli oppleve trygghet, 
inkludering og respekt i våre mange 
lokalsamfunn. 

Sentralstyret vedtok 21.01 en hørings- 
uttalelse om endringer i utlendingslov-
givningen. Den kan dere lese på  
prest.no.

Arbeidstid og 
flyktninger
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Generelle spørsmål

Hva innebærer det at prester har fått  
arbeidstid?
Det innebærer at prester skal arbeide i gjennomsnitt 37,5 
eller 35,5 timer hver uke. Siden prester ikke har fast arbeids-
tid, men jobber til ulike tider, skal det utarbeider en arbeids- 
plan i samråd med prosten. Arbeidsplanen er grunnlaget 
for en tilleggslønn der man får kompensasjon for arbeid 
utført kveld, natt, lørdag, søndag og på høytidsdager, samt 
deltagelse på leir. Arbeid utenfor oppsatt plan kompenseres 
med overtidsbetalt.
 
Hvorfor skal prester ha arbeidstid?
Dette følger av arbeidsmiljøloven. Grunnlaget for de nye 
avtalene er at arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene 
er enige om at de færreste prester i dag kan sies å ha en 
særlig uavhengig stilling i arbeidsmiljølovens forstand, og 
dermed kommer arbeidstidsbestemmelsene i lovens kapittel 
10 til anvendelse. 

Har ikke prestene lenger uavhengig stilling?
Prestenes faglige uavhengighet følger av ordinasjonen. Det 
er likevel ingen automatikk i at en dermed har særlig  
selvstendig stilling etter arbeidsmiljøloven. Mange andre 
profesjonsutøvere har en faglig uavhengighet, og har  
samtidig ordnet arbeidstid.

Hvem har arbeidstid?
De fleste prester. Alle bispedømmerådsansatte prester er 
omfattet av enten arbeidstidsavtalen eller lederavtalen. Bare 
proster og enkelte andre prester i stillinger som kan vur-
deres som ledende eller særlig uavhengige er omfattet av 
lederavtalen. Lederavtalen er langt på vei er en videreføring 
av fridagsavtalen.

Hvilke fordeler har det å ha arbeidstid?
Først og fremst gir det et vern i form av tydelig skille mel-
lom arbeid og fritid. Presten vet når arbeidsgiver forventer at 
man stiller på jobb. Dessuten blir det tydeligere for prosten 
hvordan tjenester og ressurser må fordeles i prostiet for å 
ivareta den enkeltes rett til fritid. Arbeidstidsavtalen gir rom 
gjennom det som kalles plusstid til å jobbe mer en planlagt 
når presten vurderer det som nødvendig. Plusstid gir rett til 
avspasering. Arbeidstid er en forutsetning for at man skal 
kunne få ekstra betalt for arbeid på kveld, natt, helger og 
høytider. 

Hvilke ulemper gir det å ha arbeidstid?
Arbeidstidsavtalen gjør det nødvendig å ha et mer reflek-
tert forhold til egen tidsbruk, og det krever i alle fall i en 
overgangsfase noe mer tid til planlegging. Dessuten kan det 
noen steder vise seg at det totale omfanget av arbeids- 
oppgaver må reduseres noe. I og for seg er ikke dette  
direkte knyttet til arbeidstidsavtalen, men arbeidsplanene 
vil vise tydelig forhold som før har vært opp til den enkelte 
prest å håndtere.

Hva er forskjellen på bundet og ubundet  
arbeidstid?
Avtalen deler arbeidstiden mellom bundet arbeidstid (80%) 
og ubundet arbeidstid (20%). Bundet tid betyr at dette er 
arbeidstid man står til arbeidsgivers disposisjon. Når man 
skal jobbe den bundne tiden skal framkomme av arbeids- 
planen. Arbeidsplanen skal gi rom for nødvendige for- 
beredelser. Reisetid skal også hensynstas i arbeidsplanen. 
Den ubundne tiden styrer presten selv når man skal arbeide, 
og presten styrer selv hvilke oppgaver innenfor tjeneste-
ordningens §2 tiden skal disponeres til. Ubundet tid gir ikke 
grunnlag for tillegg. 

Har prester fått kontortid?
Nei. Bundet tid innebærer først og fremst at presten står til 
arbeidsgivers disposisjon, men ikke at man skal være på 
kontoret. Avtalen hindrer verken hjemmebesøk i arbeids-
tiden eller at man skriver sine prekener på et hjemme- 
kontor. 

Arbeidstidsavtalen

Ofte stilte spørsmål
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Planlegging

Hvor lang er arbeidstiden?
Arbeidstiden er for de fleste prester 35,5 timer i uken. For 
dem som jobber sjeldnere enn hver tredje søndag, er  
arbeidstiden 37,5 timer i uken.

Hva betyr det at arbeidstiden er  
gjennomsnittsberegnet?
Det betyr at arbeidstiden i hver enkelt uke kan variere, men 
at arbeidstiden skal være 35,5 (37,5) time i uken i snitt når 
man ser avregningsperioden, altså hele året, under ett.  
Partene anbefaler også at man planlegger slik at gjennom-
snittet blir en normalarbeidsuke i hver enkelt planperiode, 
men dette er ikke et krav. 

Kan jeg jobbe 70 timer en uke?
Nei. Arbeidsmiljøloven § 10-5 har en maksimumsgrense på 
48 timer som kan gjennomsnittsberegnes over åtte uker, 
men slik at man ikke jobber mer enn 54 timer noen enkelt 
uke eller 12,5 time noen enkelt dag.

Hva får jeg i tillegg for kvelds- og nattarbeid?
Tilleggene følger hovedtariffavtalen. For arbeid mellom 
kl. 06 og 07 og mellom 17 og 20 er tillegget fast på kr 12 
pr. time. Mellom kl. 20 og kl. 06 er tillegget på 45 % av 
timelønnen. 

Hva får jeg lørdag og søndag?
Lørdag og søndag utbetales 40 kr pr. time i tillegg til 
timelønn og eventuelt nattillegg.

Hva får jeg på høytidsdager? 
På helge- og høytidsdager, altså 1. og 17. mai, nyttårsdag, 
skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, 
Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag 
er det 100 % tillegg på timelønnen, i tillegg til natt- og  
lørdags- og søndagstillegg når det er aktuelt. I tillegg til 
dette kompenseres arbeid på disse dagene med fritid.  
Høytidstillegget slår også inn etter kl. 12 de andre høytids- 
aftenene og onsdag før skjærtorsdag. På disse dagene får 
man ikke kompensert med fri, men 200% betalt. 

Hva får jeg for delt dagsverk?
Det er ikke ekstra kompensasjon for delt dagsverk etter 
arbeidstidsavtalen.

Når får jeg overtidsbetaling?
Overtidsbetaling gis alltid ved utkallinger under beredskap 
mellom kl. 17 og 08 og ellers når prosten ser seg nødt til 
å pålegge overtid fordi oppgavene ikke kan løses innenfor 
planlagt arbeidstid. Overtidstillegget er 50 %, og det økes 
til 100 % mellom kl. 20 og 06 og lørdager, søndager og 
høytidsdager.

Hvordan utbetales tilleggslønn?
Tilleggene regnes ut for hele arbeidsplanperioden, beløpet 
deles på antall måneder og betales ut som et månedlig 
tillegg. For overtid leveres egen regning.

Hvor mange fridager skal jeg ha?
Normalt skal en prest ha to fridager hver uke. Minimum er 
en hel fridag med 36 timer sammenhengende fri hver uke 
og en frihelg hver måned.

Hvor mange fridager har jeg lov å planlegge  
per uke?
Dette er det i og for seg ingen begrensninger for i gjeldende 
avtaler, men vanligvis skal arbeidet fordeles på fem dager. 
Det viktige er at oppgavene blir utført og at gjennomsnittlig 
arbeidstid blir 35,5 time pr. uke i avregningsperioden. Det 
betyr at man kan planlegge noen uker med flere enn to 
fridager. 

Hvordan får jeg de fem ekstra fridagene?
En prest som har fri sjeldnere enn hver tredje søn- og 
helgedag skal ha fem ekstra fridager uten trekk i lønn. 
Søndager i ferien regnes ikke med. Dermed skal alle som 
jobber mer enn 38 røde dager i året skal ha disse fridagene. 



6

 

Tjenester

Finnes det normtall for hvor mange timer jeg skal sette av  
til en tjeneste?
Nei. Arbeidsplanene skal gi rom for gjennomføring og planlegging av arbeidet, 
og det er prosten og den enkelte prest som sammen må finne ut hvor mange 
timer det er rimelig å planlegge utfra gjeldende forutsetninger.

Hvordan fører jeg en begravelsesdag?
Dette avhenger av hvordan man ordner dette i prostiet. Det viktige er at det 
fremgår av arbeidsplanen når arbeidstaker er til disposisjon. Dersom man for 
eksempel skal kunne ta begravelser kl. 11 og kl. 13, må man føre tiden man vil 
trenge til reise og gjennomføring som bunden tid i arbeidsplanen. Dersom det 
ikke skulle bli meldt begravelser og man ikke har andre forpliktelser i samme 
tidsrom, vil det være mulig å ta ut avspasering eller bruke tiden til andre 
oppgaver.

Hvordan fører en prostiprest arbeidstid ved bakvakt?
Dersom en prostiprest eller en annen prest skal kunne ta  over en gudstjeneste 
eller annen tjeneste ved sykdom eller lignende, må dette utfra avtalen løses på 
en av følgende måter: 
1. Presten planlegger arbeidstid den aktuelle dagen og får mulighet til å 
avspasere dersom det ikke skulle være behov for bakvakten.
2. Prosten legger gudstjenesten inn i arbeidsplanen innen fristen på 14 dager. 
Gudstjenesten inngår da i den ordinære arbeidstiden og gir ikke rett til overtids-
betaling. Dette vil logisk nok ikke fange opp behov for vikartjenester som dukker 
opp på kort varsel.
3. Presten planlegger ikke arbeidstid og får i stedet overtidsbetalt om behovet 
dukker opp.

Er lunsjen arbeidstid?
Ja, det er 20 minutter betalt lunsjpause. 

Leir

Hvilke leirer og helgeturer kan 
får jeg tillegg for?
Ved opplegg der presten er sammen 
med deltagerne over et eller flere 
døgn skal det alltid gis 700 kroner i til-
legg pr. døgn utover normal kompen-
sasjon for arbeid kveld, natt, lørdag, 
søndag og høytidsdager.

Hvor mye tillegg er det  
egentlig på leir?
Arbeid kveld, natt, lørdag, søndag og 
høytidsdager gir alltid timestillegg 
etter satsene i hovedtariffavtalen. Ved 
opplegg der man er sammen med 
deltagerne over et døgn skal presten 

dessuten ha et tillegg på 700 kroner 
pr. døgn. Døgnet regnes fra reisens 
eller oppholdets start, og mer enn seks 
timer inn i et nytt døgn regnes som 
et helt døgn. Dermed er for eksempel 
LysVåken fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 
14 ett døgn og gir 700 kroner, helgetur 
fra fredag kl. 17 til søndag kl. 14 er to 
døgn og gir 1400 kroner, og en leir fra 
mandag kl. 09 til fredag kl. 16. regnes 
som fem døgn og gir 3500 kroner i 
tillegg. 

Kan jeg ha ubunden  
tid på leir?
Ja. Det er ingenting til hinder for å 
regne deler av leiroppholdet som 
ubunden tid. 

Kan jeg ha passiv tid på leir?
Nei. Passiv tid er et begrep fra KAs  
tariffavtaler og finnes ikke i arbeidstids- 
avtalen. Derimot er det arbeidsgivers 
ansvar å sørge for en rimelig balanse 
mellom aktiv og hvilende tjeneste 
under leiroppholdet, på samme måte 
som for fellesrådsansatte.  

Høytider

Hvilke høytidsdager gir  
tillegg?
Det er særlig høytidstillegg 1. og 17. 
mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, lang- 
fredag, påskeaften, 1. og 2. påske- 
dag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. 
pinsedag og 1. og 2. juledag, i tillegg 
til julaften, pinseaften og onsdag før 
skjærtorsdag etter kl. 12. Excel-arket 
regner ut korrekte tillegg.

Hvordan fører jeg arbeidstid  
i påsken?
Som normalt, men arbeidstiden for 
den stille uken og påskehelgen er i 
utgangspunktet ikke ferdig justert 
Excel-skjemaet. Onsdag er halv 
arbeidsdag i staten, og skjærtorsdag 
og langfredag er offentlige fridager. 
Derfor må arbeidstiden reduseres med 
2,5 dager. Teknisk gjøres dette ved å 
trekke 2,5 dag x 5,7 timer/dag = 14,2 
timer fra normert arbeidstid den uken, 
slik at man står igjen med 14,2 timer. 

Hvordan fører jeg arbeidstid 
ved de andre høytidsdagene?
På samme måten som for påsken, ved 
å trekke ned normaltimetallet med 
5,7 timer pr. høytidsdag den aktuelle 
uken.
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Beredskap

Hvordan regnes arbeidstid  
når jeg har beredskap?
Beredskap mellom kl. 17 og kl. 08 og 
i helgene regnes inn i arbeidstiden. 
Antallet beredskapstimer deles på syv 
(noen bispedømmer kan ha avtalt et 
lavere delingstall), og det beregnede 
timetallet regnes inn i arbeidstiden og 
er grunnlag for utbetaling av tillegg. 
Dersom man har beredskap og annen 
tjeneste samtidig, får man lønn for 1 
1/7 time pr. time. 

Beredskap på dagtid?
Prosten har ansvar for at det er 
beredskap for uoppsettelige tjenester 
i sognet til enhver tid. Løsninger på 
dette må drøftes lokalt. Det som er 
viktig, er at det i tidsrommet 08 til 
17 på hverdager ikke er mulig å føre 
beredskapstid. Er man satt opp med 
beredskap i hele eller deler av tids-
rommet mellom 08 og 17, er man til 
arbeidsgivers disposisjon, og man fører 
arbeidstid som vanlig. 

Kan jeg få fritak fra beredskaps- 
ordningen?
Som tidligere har biskopen mulighet 
til å frita enkelte prester fra beredskap 
etter en individuell vurdering.

Kan jeg pålegges beredskap 
utenfor eget prosti?
Nei. Mange bispedømmer vil slå  
sammen prostiene til større beredskaps- 
områder. Deltagelse i beredskap uten-
for eget tjenestedistrikt må regnes som 
frivillig. Det er da ikke nødvendig å 
søke om fritak, kun gi beskjed til prost. 

Rapportering

Hva skal jeg rapportere?
Først og fremst skal presten rappor-
tere medgått arbeidstid. I rapporter-
ingsverktøyet fra departementet kan 
en legge inn antall medgåtte timer for 
hver dag, både bundet og ubundet tid, 
og så regnes pluss- og minustimer ut.

Hva er plusstid?
Plusstid er tiden man har jobbet utover 
oppsatt arbeidsplan uten at prosten 
har pålagt det. Minustid er tilsvaren-
de planlagte arbeidstimer som ikke 
er gjennomført. Plusstid avspaseres 
og minustid arbeides inn. Inntil 45 
plusstimer eller 10 minustimer kan 
overføres fra en avregningsperiode til 
den neste. 

Må jeg rapportere hva jeg 
bruker den ubundne tiden til?
Ikke nødvendigvis, men arbeidsgiver 
har etter avtalen rett til å be om en 
redegjørelse. Da må presten kunne gi 
det.

Hvordan rapporterer jeg 
sykedager?
Rutiner for sykemelding er ikke 
forandret. Når man skal rapportere en 
sykedag, skal medgått tid den aktuelle 
dagen settes lik planlagt arbeidstid 
inkludert ubundet tid.

Avspasering

Hva er avspasering?
Avspasering av oppsamlet plusstid 
skjer ved å ikke arbeide når man har 
planlagt arbeidstid.

Når kan jeg avspasere?
Arbeidstidsavtalen sier at plusstid 
kan avspaseres time for time etter 
forhåndsgodkjenning fra arbeidsgiver. 
PF oppfordrer til fleksible ordninger for 
avspasering når tjenesten tillater det.

Hvordan bør dialogen  
med prosten være?
Arbeidstidsavtalen pålegger presten 
å ta opp med prosten hvordan man 
kan avspasere når det blir mer enn 30 
plusstimer i regnskapet. Særlig viktig 
er det å diskutere dette i god tid før 
avregningsårets slutt 31. januar.

Hvor mange dager kan  
jeg avspasere?
Avtalen gir rom for å avspasere inntil 
24 dager i året, altså nesten fem uker. 
Inntil 170 plusstimer kan altså tas ut 
som hele fridager i løpet av et år.
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Det er en glede å invitere til ny 
runde av «Prest og teolog i praksis»! 
Dette kurset har to deler med hvert 
sitt tematiske tyngdepunkt: 
1. Hva er det å være prest og kirke i 
spenningen mellom tradisjon og ny- 
skapning, mellom globalt og lokalt? 
Hvordan kan jeg best reflektere over, 
artikulere og praktisere pastoral- 
teologi og ekklesiologi i dag? 
2. Hva er teologisk faglighet i prak-
sis? Hvordan fortsetter jeg å lære og 
utvikle kunnskap når jeg er i jobb? 
Hvordan får jeg til en god dialog 
mellom min akademiske faglighet 
og mine pastorale erfaringer?  

«Prest og teolog i praksis» er «fellesemnet» i 

Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi, 

rammeverket for presters etter- og videre-

utdanning. Kurset gir metodiske verktøy til 

alle kurs som gis i mastergraden, inklusive 

masteroppgaven. 

En god investering
Tidligere deltakere har brukt kurset til å be- 

arbeide erfaringer som har vært viktig for 

dem personlig og profesjonelt. Selv om 

emnet inngår som en obligatorisk del i  

masterprogrammet i praktisk teologi, har det 

vist seg nyttig også for deltakere som ikke vil 

gjennomføre en mastergrad. Det har også vist 

seg nyttig for nyansatte prester, og del 1 av 

kurset vil nå utgjøre del 3 i «Innførings- 

programmet for nye prester».

Organisering og gjennomføring
Emnet gjennomføres med to kurssamlinger. 

Det blir en tredagers-samling 26-28 septem-

ber 2016 og en tre til firedagerssamling i april 

2017. Den første samlingen blir «internat» 

(hotell), den andre «campus» (på MF).

Det veksles mellom forelesninger og reflek- 

sjon i grupper, å utarbeide skriftlige for- 

arbeider til samlingene og å gi og motta 

veiledning på disse. Selvstudium av pensum-

litteraturen blir forutsatt.

Kursledere er Fredrik Saxegaard og Linn Sæbø 

Rystad (Det teologiske Menighetsfakultet), 

Stig Lægdene (Kirkelig Utdanningssenter 

Nord), Marianne B. Kartzow (Det teologiske 

fakultet), Merete Thomassen (Det praktisk- 

teologisk seminar), Terese Bue Kessel (VID 

vitenskapelige høyskole), og Per Kristian 

Aschim (Presteforeningen).

Studiekrav
Emnedeltaker skal i løpet av kurset bl.a. 

arbeide med: 

– Litteraturrapport utfra 100 sider av felles-

pensumet (1200-1500 ord). Notatet leveres 

til første samling. 

– Refleksjonsnotat som tar utgangspunkt i 

litteraturrapporten og gruppearbeidet. (1200-

1500 ord). 

– Faglig essay som bearbeider en praktisk- 

teologisk problemstilling ved hjelp av littera-

tur og praktisk-teologisk metode (3000-4000 

ord). (Tema fastsettes i samråd med veileder.) 

Essayet leveres før andre samling.

– I tillegg forutsettes et litteraturstudium på ca 

700 sider.

For å få avsluttende vurdering må kurs- 

deltakeren

– Ha godkjent frammøte på 75 % av under-

visningen

– Få godkjent litteraturrapport, refleksjons- 

notat og faglig essay

Studiekravene godkjennes fortløpende. Emnet 

vurderes til bestått/ikke bestått.

Permisjon og økonomi 
Emnet forutsetter seks ukers arbeidsinnsats. 

Det bør normalt gi grunnlag for minimum 

fire ukers permisjon. Deltakeravgiften på 15 

000 kr dekker opphold og kost på samlingen 

på Granavolden og servering under samlin-

gen i Oslo (inkludert en felles middag) samt 

semesteravgift ved MF. Deltaker må selv 

dekke reise til samlingene, opphold i Oslo og 

pensumlitteratur.

Arrangør
Kurset arrangeres av Det teologiske Menig- 

hetsfakultet i samarbeid med, Misjonshøg-

skolen, Presteforeningen, Kirkelig Utdannings-

senter Nord, Det teologiske fakultet og Det 

praktisk-teologiske seminar. Det administra-

tive ansvaret ligger hos MF.

Søknad 
Søknad (statsansatte prester) registreres 

på www.kompetansekart.no . Kopi av søknad 

sendes til Menighetsfakultetet (MF). Øvrige 

sender søknad tjenestevei til MF v/Sæbø 

Rystad, PB 5144, Majorstuen 0302 Oslo.

Informasjon
For mer informasjon om kurset, vennligst ta 

kontakt med  

Linn Sæbø Rystad,  

linn.s.rystad@mf.no  

telefon 22 59 06 27

Prest og teolog i praksis
Høsten 2016 - våren 2017

Arrangør 
Det teologiske Menighetsfakultet i samarbeid

med, VID Vitenskapelige høgskole (tidl. Misjons- 

høgskolen), Presteforeningen, Kirkelig Utdan-

ningssenter Nord, Det teologiske fakultet og 

Det praktisk-teologiske seminar. 

Antall studiepoeng 
10 stp (Del I - 5 stp. - inngår i Innførings- 

programmet for nye prester, med mulighet 

for å ta del II, 5 stp, i tillegg)

Kompetansekatalog 2016
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Innføringsprogram for nye prester
Hva må til for at prester blir værende i prestetjenesten? En 
rapport fra KIFO i 2009 viste at flere yngre prester vurder-
te å forlate stillingen sin for å ta arbeid utenfor kirken. På 
bakgrunn av dette, satte daværende kirkeminister Rigmor 
Aasrud ned et utvalg som skulle utarbeide en helhetlig plan 
for innføring og oppfølging av nye prester i de første årene av 
tjenesten.

Ett resultat av dette ser vi nå i det Innføringsprogram for nye 
prester går inn i sin siste implementeringsfase. Med oppstart 
høsten 2013 har programmet, som er obligatorisk for alle 
nyordinerte prester ansatt i bispedømmene, forsøkt å gi nye 
prester en god inngang inn i tjenesten.  Et viktig element i 
dette er tre sentrale kurssamlinger som holdes hvert av de 
første årene i prestetjenesten.

I 2016 er første kull klare for kurssamling tre, som også vil 
være første del av en oppdatert utgave av kursemnet Prest  
og teolog i praksis (PTP). 

Prest og teolog i praksis
PTP har vært gjennomført flere ganger, som et samarbeids- 
prosjekt mellom TF, PTS, MHS og TF, nå også med KUN 
som samarbeidspartner. Emnet stiller spørsmål som krever 
refleksjon om egen praksis. Hvordan kan jeg fortsette å lære 
og utvikle kunnskap når jeg er i jobb? Hvordan skape dialog 
mellom akademisk faglighet og pastorale erfaringer? Hva er 
det å være prest og kirke i spenningen mellom tradisjon og 
nyskapning?

Presteforeningens Per Kristian Aschim skrev i Inter  
Collegas 01/2014 om sin erfaring som gruppelærer på kurset 
og konkluderte med at han kom ut fra kurset «både faglig 
og menneskelig beriket». Håpet er nå at også nyordinerte 
prester skal få samme opplevelse som Aschim.

Når det nå tilbys en oppdatert versjon av PTP, endres ikke 
fagets mål og innhold, men formen det gjennomføres i endres 
noe. Kurset organiseres i to deler. For deltakerne i innførings- 
programmet for nye prester inngår første del av kurset i inn-
føringsprogrammet, og gir fem studiepoeng. Disse deltakerne 

kan i tillegg ta kursets del to, dette inngår ikke i innførings- 
programmet, og får da til sammen ti studiepoeng. Kurset vil 
fortsatt være et ti studiepoengs kurs for andre deltakere som 
tar kurset som obligatorisk emne innenfor Erfaringsbasert 
mastergrad i praktisk teologi. 

 

 
 
Målet med endringen
Fra tidlig i arbeidet med å få på plass et innføringsprogram for 
nye prester, har det vært et mål å kunne tilby et poenggivende 
element i tilbudet. Ved å gi de nye prestene mulighet til å 
gjøre dette innenfor rammen av arbeidshverdagen, er håpet at 
det også vil stimulere til mer etter- og videreutdanning i løpet 
av yrkeslivet.

Prest og teolog i praksis utmerker seg som et godt program 
som på en særlig måte knytter fag og praksis tett sammen. 
Her kan prester utvikle et språk og en teknikk for å kunne 
reflektere faglig over egen praksis. Vi håper at det vil gi moti-
vasjon og trygghet til å kunne stå lenge i prestetjenesten. 

Nye og erfarne prester sammen i PTP

Prest og teolog 
   i praksis i ny drakt
Helge Nylenna, rådgiver i Bispemøtet

Hvordan skape dialog 
mellom akademisk faglighet 
og pastorale erfaringer?
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Reformasjonsjubileet i 2017 gir 
anledning til å tenke igjennom 
forholdet til vår lutherske arv. 
Hvordan kan Martin Luther og 
luthersk teologi være en ressurs 
i vår tid? Er arven fortsatt rele-
vant? Hva er verd å ta vare på? 
Hva utfordrer oss? Hva har hatt 
sin tid? I tillegg lurte vi på: Er  
det mulig å skape et videre- 
utdanningstilbud som kan  
tilbys alle landets prester? En 
virkelig storsatsning?

Alle de teologiske lærestedene var 
klare til å lage videreutdanningstilbud 
for prester i forbindelse med reformas-
jonsjubileet. Bispemøtet og Preste-
foreningen kom opp med en idé om et 
prostibasert opplegg som kunne tilbys 
alle landets prester. Kursopplegget 
er utformet i samarbeid mellom Det 
teologiske fakultet, Praktisk-teologisk 
seminar, Menighetsfakultetet, VID 
Vitenskapelige høgskole (Misjons- 
høgskolen), NLA Høgskolen, Preste-
foreningen og Bispemøtet. Den beste 
kirkehistoriske, systematisk-teologiske 
og praktisk-teologiske kompetansen 
i landet på reformasjonen, luthersk 
teologi og kirkeliv er med i utviklingen 
av kurs og kursmateriell.

Tanken har vært å finne fram til temaer 
som er relevante og sentrale i forhold til 
prestetjenesten, og å bryne Luthers teo- 
logi med erfaringer fra praksis og med 
bidrag fra moderne teologi. Det blir 
laget studieopplegg til åtte ulike temaer. 

Temaene er:
a) Om Gud. Det banebrytende ved 
reformasjonen er en radikal vilje til å 
stille spørsmålet om Gud på nye måter: 
Hvem Gud er, hva Gud gjør, hvordan Gud 
åpenbarer seg og hvorfor Gud skjuler 
seg. Kan vi alltid være sikre på å kjenne 
Gud? Vet vi at Gud er bare god, eller er 
den allmektige kilde til alt som skjer, 
både godt og ondt, glede og lidelse? 
Disse spørsmålene blir neppe mindre 
relevante for en reformulering av  
kirkens tro i dag.

b) Dåp og antropologi. Dåpen sto helt 
sentralt i Luthers forståelse av troen og 
kirken. Fallende dåpstall og ny dåpsliturgi 
aktualiserer nytt arbeid med luthersk 
dåps – og kirkeforståelse. I arbeidet med 
denne temakretsen spør vi: Hva frelses 
vi fra og til? Hvordan bør man forstå 
dåpen i lys av synet på mennesket, 
synd/arvesynd og frelse? Hva slags 
dåpsteologi og ekklesiologi kommer til 
uttrykk gjennom våre dåpssamtaler og 
gudstjenester? 

c) Viva vox evangelii. For Luther var 
evangeliet ikke først og fremst noe som 
skulle undervises og forstås, men noe 
som skulle forkynnes og høres. Forkyn-
nelsen var muntlig og hadde karakter av 
å være hendelse og handling. Også Lu-
thers bibeltolkning var preget av en slik 
tilnærming til ordet og språket. Hvordan 
bidro Luther til en fornyelse av bibeltolk-
ning og hermeneutikk? Og hvordan kan 
en luthersk forståelse av det frigjørende 
evangeliet bidra til utvikling av forkyn-
nelsens innhold og form?

d) Døden og de døde. Reformasjonen 
introduserte radikalt nye måter å omtale 
døden og de døde på. Tanken om en 
mellomtilstand ble avvist. Etter protes-
tantisk syn hadde kirken og de gjen- 
levende ikke lenger mulighet til å 
påvirke de avdødes skjebne. I stedet 
vokste det fram nye former for min-
nekultur knyttet til de døde. Hva sier 
Den norske kirkes prester om døden i 
dag - for eksempel ved begravelser? Hva 
slags håp forkynner vi? Hvordan omtaler 
vi de døde? Og hva sier vi om frelse og 
fortapelse?

e) Spiritualitet og mystikk. Reforma- 
sjonen startet med Luthers avlatsteser og 
oppgjøret om boten. Nyere lutherforsk-
ning fremhever at dette oppgjøret må 
forstås ut fra Luthers nære forbindelse til 
mystikken. Tanken om rettferdiggjørelse 
ved tro og ubetinget nåde er preget 
av den mystiske tradisjon. Oppgjøret 
om boten inneholder krasse angrep på 
paven, men den fromhet det springer 
ut av har et betydelig økumenisk  
potensiale. Den er innvevd i en kroppslig 
fromhet uttrykt gjennom bønn, sang 
og sakramenter. Hvordan kan denne 
tradisjonen være i dialog med vår tids 
interesse for ignatiansk fromhet, Taizé, 
moderne lovsang og pilegrimstradisjon?

f) Luther og «de andre». Luthers 
jødeskrifter har i liten grad vært hentet 
frem i norsk sammenheng. Hans angrep 
på jødene og dets virkningshistorie frem-
står som det kanskje mørkeste kapitlet i 
hans forfatterskap. Mange av hans skrift-
er har også tydelig brodd mot «tyrkerne 
og deres lære». Denne delen av luthersk 
tradisjon krever religions- 

Reformasjonsjubileet i 2017 
– og et unikt videreutdanningsløft
Per Kristian Aschim

Kompetansekatalog 2016
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teologisk refleksjon. Hvordan utfordrer 
disse tekstene vårt forhold til vår egen 
tradisjon? Hvordan kan en kritikk av 
Luther og tradisjonen etter ham kaste  
lys over vårt forhold til «de andre»?

g) Familie, kjønn og samliv. Luthers 
reformasjon endret synet på kjønn og 
familieliv. Klostervesenet og sølibatet ble 
avvist og det verdslige kall oppvurdert. 
Ekteskapet gikk fra å være et sakrament 
til å være en verdslig ordning gitt ved 
skapelsen. Disse endringene har brakt 
med seg en ambivalent arv: Opp- 
vurderingen av kallet til ekteskap og 
familieliv kom sammen med snevrere 
kjønnsroller. Hvordan forholder vi oss 
til denne arven i dag? Hvilke teologiske 
ressurser og utfordringer finner vi i 
Luthers tenkning om kjønn, seksualitet 
og familieliv?

h) Reformasjonen og sosial endring. 
Tidlig i reformasjonen lå det an til  
allianser mellom Luther og ulike politiske 
aktører som ønsket omfattende sosiale 
endringer og mer sosial rettferdighet. 
Flere av disse alliansene gikk i oppløs- 
ning med Bondekrigen. Luthersk kristen-
dom ble knyttet stadig tettere til fyrste-
makten, og fikk mer og mer ord på seg 
for å være en religionsform som politisk 
sett legitimerer status quo. Hvordan for-
holder vi oss til denne tvetydige arven i 
dag? På hvilken måte kan kirken forholde 
seg til spørsmål om sosial rettferdighet i 
vår tid? Er toregimentslæren fortsatt en 
nyttig tankemodell i denne sammen- 
hengen?

Til hvert av temaene er det utarbei-
det et fire timers selvstyrt pedagogisk 
studieopplegg bestående av videofore-
lesninger, kollokvier, skriftlige arbeider 
(praksisnotat) og erfaringsutveksling. 

Kursbok
Det utarbeides en antologi til kurset. 
Antologien vil belyse kursets temaer 
med utgangspunkt i nyere forskning. 
Hver temabolk, som skissert over, 
vil bestå av en innledning, utdrag av 
luthertekster, og to til tre nyere teolo-
giske tekster/tekstutdrag som belyser, 
perspektiverer eller problematiserer 
lutherteksten og det aktuelle temaet.

Videoforelesninger 
Kurset er også et nybrottsarbeid hvor vi 
vil utarbeide videoforelesninger, korte 
introduksjoner til temaene, som kan 
spilles av i prostienes studiesamlinger. 
Med dette vil vi prøve ut nye under-
visningsformer i videreutdanningen av 
prester, for å se om videreutdanningen 
kan gjøres mer tilgjengelig og lettere å 
gjennomføre. Det vil også bli fagdager 
i bispedømmene eller for nærliggende 
prostier i samarbeid med tradisjonelle 
forelesninger.

Praksisnotater
Prostiet velger ut minst fem temaer som 
studeres i løpet av kurset, fire timer til 
hvert tema. Alle kursdeltakerne skriver 
praksisnotater knyttet til to temaer. 
Praksisnotatene skal bidra til å knytte 
arbeidet med Luthers teologi og  
moderne teologi til nåtidens praktiske 
utfordringer for prestetjeneste og  
kirkeliv.

Visste du at...
Martin Luther i 1542 
skrev forord til en tysk 
oversettelse av Koranen?
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Arrangør: Det teologiske Menighetsfakultetet, Det teologisk 
fakultet – UiO, Praktisk-teologisk seminar, VID vitenskapelige 
høgskole, NLA Høgskolen og Presteforeningen i samarbeid med 
Bispemøtet

Antall studiepoeng: 5 stp/10 stp

Kurset vil stimulere til fornyende teologisk samtale i prostiene 
fram mot reformasjon-markeringen. Ut fra en refleksjon over 
egen praksis, luthertekster og nye faglige perspektiv utfordres 
deltakerne til et engasjert arbeid med vår lutherske arv: Hva i 
den bør konfronteres og kritiseres? Finnes det glemte ressurs-
er? Hva er det ved denne arven som kan utfordre og inspirere 
morgendagens kirke?  

Periode Høst 2016 – vår 2017 

Kort om kurset
Kurset er en breddesatsning rettet mot prester i Den norske 
kirke. Prostiet utgjør den primære læringsarena. Kurset går over 
fem dagssamlinger, som hver er berammet til fire timer. I til-
legg blir det arrangert to fagdager i bispedømmet/på regionalt 
nivå. Kurset er et videreutdanningskurs på 5 stp, som enkelt kan 
utvides til 10 stp for dem som ønsker det.  Spesialprester kan 
delta i prostiet eller i egne studiesamlinger.

Faglige perspektiv
Studiet tar utgangspunkt i sentrale teologiske spørsmål i 
prestenes praksis og relaterer det til nyere forskning på Luther 
og reformasjonen. Kurset baseres på bidrag fra flere teolo-
giske disipliner (KH/ST/PT). Utvalgte luthertekster presenteres 
sammen med nyere teologiske tekster for å utfordre kirkelig 
praksis som eksempelvis dåp, forkynnelse, sjelesorg, vigsel 
og gravferd. Det er utarbeidet faglig ressursmateriell (antologi 
og nettressurser) innenfor åtte temakretser. Det enkelte prosti 
velger å arbeide med fem av disse. 

Hva lærer du?
Kurset gir kunnskap om sentrale tema i Luthers teologi og 
forståelse for de aktuelle forskningshorisontene knyttet til dem. 
Deltakerne vil lære å arbeide selvstendig med problem- 
stillingene i tekstene og kunne reflektere over disse med 

utgangspunkt i egen praksis. Kurset vil gi økt individuell og 
gruppebasert ferdighet til å knytte forskning til praksis. Kurset vil 
med dette gi økt fortrolighet med de teologiske ressurser den 
reformatoriske arv representerer. 

Gjennomføring
Kursoppstart finner sted i det lokale prostiet i august/septem-
ber 2016. Studiesamlingene ledes av prost, eventuelt av en 
eller flere i kollegiet som utpekes som kurskoordinatorer av 
prost. Det er viktig at kurset disponerer lokaler med lyd- og 
nettilgang (til faglige videointroduksjoner på nett) og gode 
grupperom. I forkant av kursstart vil det bli gitt en innføring 
i hvordan de enkelte samlingene skal gjennomføres. Denne 
innføringen vil finne sted på prostemøte (eller tilsvarende). Det 
er avgjørende at hvert prosti har en eller flere representanter 
på dette møtet. På denne innføringssamlingen vil fagpersoner 
fra lærestedene presentere det faglige opplegget samt dele ut 
undervisningsmateriell.

Foruten prostisamlingene består kurset av to fagdager som 
ledes av fagpersoner fra lærestedene. Hensikten er at disse skal 
ramme inn kurset som helhet (med en supplerende fagdag i 
for- og etterkant av prostisamlingene). Det faglige opplegget 
for disse dagene vil bli utviklet i samråd mellom lærested/
prost/øvrig arbeidsgiver. Det er ønskelig å knytte fagdagene til 
felles samlinger i bispedømmet, eventuelt at to til tre prostier 
sammen arrangerer regionale fagdager.

Arbeidskrav og vurdering
For å gjennomføre kurset med fem studiepoeng, må kursdel-
takeren ha:
a) Deltagelse på 75 % av studiesamlingene
b) Få godkjent to praksisnotat (1000-1200 ord)
c) Skrive en bokrapport på (1500 ord)
d) Alle leser ca. 350 sider litteratur i løpet av kursperioden 
(antologien)

De som vil ta kurset med 10 studiepoeng må i tillegg få godk-
jent et faglig veiledet teologisk essay, eventuelt en prosjekt- 
oppgave (2000 ord), samt lese ca. 300 sider fritt valgt litteratur 
(avtales i samråd med faglig ansvarlig ved lærestedet). Tema 
for teologisk essay må godkjennes av faglig ansvarlig. Kursdel-
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Reformasjon nå: 
Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke
Prostibasert kurs høsten 2016 – våren 2017
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takere som velger prosjektoppgave skriver en tekstgjennom-
gang, temarefleksjon og prekenskisse/-manus til en av de fire 
temasøndagene som Kirkerådet har fastsatt høsten 2017.  
Tema for disse reformasjonssøndagene er: «Nåden 
alene»/«Skaperverket er ikke til salgs»/»Frelsen er ikke til 
salgs»/»Mennesket er ikke til salgs». 

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått og kan inngå i erfarings-
basert master i praktisk teologi. Innleveringsfrist for oppgavene 
avtales med det aktuelle lærestedet. Vi gjør oppmerksom på at 
alle kursdeltakerne må gjennomføre pkt a, b og d uavhengig 
om man ønsker å levere arbeidene til vurdering for å oppnå 
studiepoeng.

Permisjon og økonomi
Emnet forutsetter en til to ukers arbeidsinnsats i tillegg til stud-
iesamlingene. Prost og lokallagsleder må bli enige om hvordan 
permisjonsdager tas ut. Det kan legges til grunn at prostilags-
samlingene, og noe forarbeid og etterarbeid til disse, gjøres in-
nen ordinær arbeidstid. Den som ønsker å ta kurset med 10 stp 
må beregne ekstra tid til arbeid med essay/prosjektoppgave.
Kursavgift kr 1800,- per deltaker. Dette inkluderer semester-
avgift og innkjøp av antologi. Arbeidsgiver må beregne kost-
nader til utgifter til samlinger i prostiet, samt gjennomføring av 
felles fagdager på regionalt plan i bispedømmet.

Søknad 
For enkeltprosti skjer påmelding ved at prosten søker  
deltakelse for sitt prosti gjennom Kompetansekartet til ordi- 
nær søknadsfrist 15. mars 2016. Det er prost som har ansvar  
for å søke om deltakelse på kurset på vegne av kollegafelles- 
skapet. NB! Prostier i bispedømmer som har bestemt at alle  
prostier deltar i kurset, søker ikke gjennom kompetansekartet. 
Bispedømmet ordner kollektiv påmelding.

Ansvarsfordeling i kursperioden
Det enkelte prosti søker ikke om å ta kurset ved en bestemt 
institusjon. Styringsgruppen fordeler prostiene ut fra ressurser 
og kapasitet. Dette innebærer at det i driftsfasen er et lærested 
som har ansvar for å følge opp det enkelte prosti. Dette sikrer 
administrativ, faglig og økonomisk ryddighet. Studiepoeng vil bli 
avlagt ved vedkommende institusjon.

Studiepoeng
Det er av stor betydning at så mange som mulig av kursdel-
takerne er innstilt på å gjennomføre kurset med studiepoeng 
siden det er studiepoengrefusjon som dekker de teologiske 
lærestedenes undervisnings- og veiledningskostnader.

Informasjon
For nærmere informasjon om kurset, kontakt Bispemøtet v/
Inge Westly  iw834@kirken.no

Faglige kontaktpersoner ved fakultet/lærested:
Hallvard Olavson Mosdøl (MF)  hmosdol@mf.no
Brynjulv Norheim (TF/PTS) brynjulv.norheim@tf.uio.no
Kristin Fjelde Tjelle (VID) kristin.fjelde.tjelle@mhs.no 
Bård Eirik Hallesby Norheim (NLA) bard.norheim@nla.no 
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Det teologiske Menighetsfakultet arrangerer i samarbeid 
med godkjent kurssted

Pastoralklinisk utdanning 
(PKU) (20 stp)  
våren 2017
11 sammenhengende uker våren 2017 ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo 

Tid:   9. januar - 24. mars 2017
Kursavgift:  kr. 32 000.-   
Søknadsfrist:  15. mars 2016
Kursledelse:  Sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes, 
  godkjent veilederkandidat i PKU   
  Sykehusprest Bergljot Hauglid, 
  godkjent veileder i PKU
Læringspraksis:  Avdelinger ved Lovisenberg 
  Diakonale Sykehus (LDS)
Bolig:   Det kan søkes om hybel på stedet
Adresse:   LDS, P.b. 4790 Nydalen, 0440 Oslo
Mer informasjon:  Svein Bjarte Mangersnes 
  (SveinBjarte.Mangersnes@lds.no) 
  eller Bergljot Hauglid 
  (BergljotMarieAarbo.Hauglid@lds.no)
  tlf. 23 22 50 00    
   
Søkere registrert i Kompetansekartet søker via dette. Øvrige 
søkere sender søknad på eget skjema tjenestevei til kursstedet 
(LDS). Godkjent søknadsskjema og mer informasjon om PKU og 
søknadsprosedyre fås ved henvendelse direkte til kursleder. 

Det teologiske Menighetsfakultet arrangerer i samarbeid 
med godkjent kurssted

Pastoralklinisk utdanning 
(PKU) (20 stp)  
høsten 2016 - våren 2017
Institutt for sjelesorg, Modum Bad

Tid:   Fem kursdager i uke 38, 42, 46, 5, 10 og 
  17, studieåret 2016-2017, til sammen 30 
  kursdager. Det må påregnes 2 dager til 
  for- og etterarbeid til hver kursuke. Forbehold  
  om endring av kursuker før endelig opptak.
Kursavgift:  kr. 32 000.-   
Søknadsfrist:  15. mars 2016
Kursledelse: Instituttprest Gunnar Fagerli, 
  godkjent veileder i PKU
Læringspraksis:  I hjemmemenighet/egen stilling
Bolig:   Tilbud om rimelig hybel på stedet, 
  kost etter avtale
Adresse:   Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, 
  3370 Vikersund
Mer informasjon:  Gunnar Fagerli, tlf. 32 74 98 30, 
  e-post: gunnar.fagerli@sjelesorg.no. 

NB: Kurset vil være spesielt tilrettelagt for PKU502 og 503, men 
også PKU501 kan søkes

Søkere registrert i Kompetansekartet søker via dette. Øvrige 
søkere sender søknad på eget skjema tjenestevei direkte til 
kursstedet. Søknadsskjema og mer informasjon om PKU og 
søknadsprosedyre fås ved henvendelse til kursstedet. Se www.
sjelesorg.no.

NB: Kopi av søknaden eller utskrift fra Kompetansekartet skal sendes kursleder innen søknadsfristen. Vedleggene sendes kun 
til kursleder (direkte) etter at arbeidsgiver har innvilget permisjon/ anbefalt søknaden.

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er 
utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan 
søke. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertil-
gang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert. 

PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk
 Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet
Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5stp. kortkurs i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et 
tillegg. 

Kompetansekatalog 2016
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FLYTTE UT AV TJENESTEBOLIG?

Vi tilbyr fleksibel og
gunstig boligfinansiering
Mange har allerede benyttet seg av tilbudet!
Prisliste finner du på www.prest.no under
medlemskap – medlemsfordeler.
For mer informasjon og personlig, uforpliktende tilbud, kontakt:
Kai Kyllingstad, kai.kyllingstad@sor.no, tlf. 38 17 37 81
Bente Sørensen, bente.sorensen@sor.no, tlf. 38 17 37 77

www.sor.no | tlf. 09200
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Er PF fortsatt en profesjons-
forening slik vi kjente den? Etter 
departementets omlegging av 
etter- og videreutdanningsvirk-
somheten for prester og nedleg-
gelsen av utdanningsavdelingen 
og fagrådene i PF er det mange 
som spør. Hva er PF nå? «Bare» 
en fagforening?
 
PF er fortsatt både fagforening og 
profesjonsforening. For å sikre dette 
har sekretariatet to avdelinger – en for 
arbeidsliv og en for fag. PFs fagavdel-
ings særlige bidrag skal være å sikre PFs 
rolle som profesjonsforening i dialog 
med arbeidslivsavdelingens særlige 
ansvar for fagforeningsarbeidet. 

Fagavdelingen skal til enhver tid kunne 
svare på spørsmålet: Hva vil det si å 
være prest? Svaret skal bidra innad og 
utad til å sikre prestens profesjonalitet 
på den ene siden, og posisjon i kirken 
på den andre siden. Det skal vi jobbe 
med på flere vis – i det følgende skal jeg 
si litt mer om to av våre sentrale arbe-
idsfelt: Kompetanseutvikling og faglig 
formidling.

Kompetanseutvikling
De siste par åra har to ting skjedd 
samtidig på etter- og videreutdannings-
feltet (EVU): Arbeidsgiver har tatt over 

driftsansvaret for EVU, og færre prester 
søker til de nasjonale videreutdannin-
gene. Vi er ganske sikre på at dette er 
et tilfeldig sammenfall av begivenheter, 
men de fortjener begge omtale.

PF er fornøyd med at arbeidsgiver  
går tyngre inn på EVU-feltet. Det 
skaper et viktig engasjement på arbeids- 
giversida for at vi prester skal få 
drive med fagutvikling i jobben – slik 
vi lovte ordinasjonsdagen. Det har 
skapt endringer i PFs sekretariat og i 
organisasjonen som sådan ved at både 
utdanningsavdelingen og fagrådene er 
blitt borte. Men det tar ikke bort vårt 
engasjement for EVU, det må bare 
finne litt andre former. 

Vi er nå først og fremst en påvirknings- 
agent på vegne av prestenes faglige be-
hov. På den politiske siden skal PF fort-
satt bidra som medbestemmende part i 
arbeidslivet gjennom arbeidet i SEU og 
REU. På den praktiske og faglige siden 
er vi part i kompetanserådet, og deltar i 
kursutviklingsarbeidet der. I tillegg har 
PF et særlig engasjement og ansvar for 
at praksisfeltets stemmer inn i kursut-
viklingen bidrar til at EVU blir relevant 
for presteskapet. 

MEN – og det er et men med store bok-
staver: Uavhengig av hvem som drifter 

EVU, ser vi en utvikling bort fra de 
nasjonale, større, studiepoenggivende 
videreutdanningene. Vi er usikre på 
om dette skal bekymre oss, eller om vi 
heller skal bli utfordret til å tenke nytt. 
PF har lange og sterke tradisjoner for å 
utvikle og støtte opp om store, nasjo-
nale videreutdanninger med rom for 
fordypning. Vi mener fortsatt at denne 
formen for videreutdanning har svært 
verdifulle sider ved seg. Men vi kan 
ikke lukke øynene for en stadig svakere 
søkning. Det vi ser nå er kanskje en ut-
vikling mot bispdømmebaserte fellesop-
plegg hvor alle prestene samles til fagut-
vikling i noe mindre skala enn det å ta 
en tjuepoengs videreutdanning over et 
år eller to. Men det er også mulig at vi 

ser konturene av enda sterkere satsning 
lokalt i prostiene, i forlengelsen av 
prostens fagdager. Fellessatsingen fram 
mot 2017 – studieopplegget «Reformas-
jon nå» er muligens et tegn i tiden? Vi 
følger dette opplegget tett, og vil tenke 
videre ut fra erfaringene med det.

Fagavdelingen er opptatt av å være en 
konstruktiv pådriver i kontakten med 
arbeidsgiver framover, både når det 
gjelder EVUs former og innhold, og 
ikke minst tid og rom for den enkelte. 
Fagutvikling må inn i den enkelte prests 
arbeidsplan, og alle prester skal ha en 

Er PF fortsatt 
        profesjonsforening?

Fagavdelingens leder

Marit Bunkholt

Vi er nå først og fremst en  

påvirkningsagent på vegne 

av prestenes faglige behov
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individuell kompetanseutviklingsplan. 
Vi vil også innad i dialog med med- 
lemmene på forskjellige arenaer stadig 
ta opp diskusjonen om hva som er de 
beste arbeidsformene i EVU framover. 
Vi snakkes!

Faglig formidling:  
Fagavdelingens nettsider
Fagavdelingen redigerer nettsidene «Fag 
og profesjon» på PFs nye nettsider. 
Nettsidene er et redskap for å oppfylle 
vår målsetting om å bidra med faglig 
input inn mot prestene med sikte på at 
de også er aktive i den kirkelige samtalen 
i profesjonsaktuelle spørsmål og at de 
innretter sin tjeneste på en adekvat måte. 
På nettsidene skal man til enhver tid få 
tilgang til relevant og aktuelt fagstoff.

Fagavdelingens ansatte publiserer stadig
nytt stoff på sidene. Vi bidrar med 
rapporter og refleksjoner fra konfer-
anser vi deltar på, bokmeldinger, stoff 
fra tidsskrifter, disputaser og teologiske 
diskusjoner i forskjellige fora. Vi pub-
liserer også artikler og foredrag fra vår 
egen virksomhet.

Forskere og andre fagpersoner inviteres 
til å publisere på nettsidene. Vi håper 
mange kan tenke seg å formidle egen 
forskning og fagutvikling direkte til 
prestene gjennom PFs fagsider, i tillegg 
til at de bruker andre kanaler.

PFs medlemmer kan når som helst  
henvende seg med stoff de ønsker lagt 
ut på sidene. Fagavdelingen redigerer 
sidene som et tidsskrift med praktisk- 
teologisk profil og lav terskel. Vi ønsker 
oss refleksjoner, artikler, forkynnelse, 
bokmeldinger og annet stoff. Vi hen-
vender oss direkte til enkeltmedlemmer 
med ønske om bokmeldinger og annet 
aktuelt stoff. Alle som reiser på konfer-
anser på vegne av PF og med støtte fra 
fagavdelingen leverer faglig refleksjon 
tilbake til nettsidene i etterkant.

Alt stoff fra nettsidene «Fag og profe- 
sjon» publiseres parallelt på Facebook.

Velkommen!

Er PF fortsatt 
        profesjonsforening?

Frie internasjonale stipend 
2016

Presteforeningen utlyser med dette «Frie 

internasjonale stipend» for 2016.

Stipendene har en samlet verdi på kr. 50 000,- 

(maks støttebeløp per stipendiat kr. 20 000,-). 

Presteforeningens sentralstyre tildeler stipendet. 

Sentralstyret har de siste årene prioritert å 

støtte flere søknader med et mindre beløp hver. 

Søkere må være medlem av PF.

Stipendene skal benyttes til formål som på 

ulike måter bidrar til at impulser fra andre 

kirker beriker pastoralteologi / pastoral praksis 

i Norge, enten det dreier seg om studieop-

phold, studiereiser, utvekslingsprogrammer 

eller liknende. Søkerne må legge ved 

prosjektbeskrivelse og budsjett for opplegget. 

Når søknaden gjelder prosjekter som inngår 

i studieopplegg, forventes bekreftelse fra 

veileder.

Les mer på prest.no. 

Søknadsfrist 15.03.2016.

Studentstipend 2016

Er du teologistudent? Har du et spennende 

prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk kon-

feranse eller studietur? Skal du skrive avhan-

dling / spesialoppgave og vil på ekskursjon 

eller studieopphold?

Presteforeningen utlyser med dette student-

stipend til en samlet verdi av kr. 25 000,- 

(maks beløp per stipendiat kr. 10 000,-). 

Stipendet skal styrke den faglige forberedelse 

til prestetjeneste under grunnutdanningen, 

men skal fortrinnsvis gå til aktiviteter utover 

det løpende studietilbudet.

Presteforeningens sentralstyre tildeler stipen-

det. Søkere må være medlem av Preste-

foreningen.

Les mer på prest.no 

Søknadsfrist 15.03.2016.

Studiestøtte fra AKS

Mange lokallag har oppigjennom hatt glede 

av studiestøtte fra AKS. I 2015 gikk antall 

støtteberettigede kurstimer noe ned i forhold 

til tidligere. Vi minner derfor om muligheten 

til å søke studiestøtte. Mange lokallag og 

prostifellesskap har regelmessige studiesam-

linger som er støtteberettigede. 

Støtten gis til etterutdanning og kortere kurs 

som ikke er deler av førstegangsutdanning 

ved høyere utdanningsinstitusjoner. 

For å få studiestøtte må følgende være i 

orden:

- Kurset må ha minst åtte kurstimer og ha 

minst to deltakere

- Innmeldingsskjema med studieplan må 

være innsendt til PF for godkjenning før 

kursstart

- Minst en deltaker må ha deltatt på minst ¾ 

av kurssamlingene

- PF må være arrangør

- Kurset må være offentlig kunngjort og 

åpent. Dette hindrer ikke at kurset primært 

retter seg mot bestemte målgrupper. 

Presteforeningen sørger for godkjenning av 

studieplaner og offentliggjøring av kursene på 

PFs nettsider.

-Kursdeltakerne skal etter gjennomført kurs 

ha kursbevis etter bestemt oppsett.

Støtten er for tiden på kr. 100,- pr. gjennom-

ført studietime, uavhengig av antall deltakere. 

Støtten er den samme enten kurset er med 

lærer eller selvstudium i gruppe. Fysiske sam-

linger kan suppleres med samlinger arrangert 

gjennom elektronisk kommunikasjon. For å 

få kursstøtte må fysiske samlinger utgjøre 

mer enn 50 prosent av totalt antall kurstimer. 

Alle må delta samtidig på de elektroniske 

samlingene.

Ved kursets slutt, må det sendes inn utfylt og 

underskrevet kursrapport og fremmøteliste.

Innmeldingsskjema, kursrapport og frem-

møteliste og skjema for kursdokumentasjon 

er tilgjengelig fra www.prest.no. Der ligger 

også nærmere informasjon.

Kontaktperson i sekretariatet er rådgiver Per 

Kristian Aschim, pa826@prest.no eller aks@

prest.no.
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Teologisk nemnd for Den norske kirke utgir bok om 
folkekirkebegrepet. Foranledningen er at Grunnloven 
etter endringene i 2012 understreker at Den norske 
kirke forblir «Norges folkekirke». «Hva ligger det i 
det?» spør redaktørene. 

Fra min synsvinkel er det like relevant å spørre: Hvorfor skal 
en teologisk nemnd i Den norske kirke prøve å svare på hva 
det ligger i begrepet «folkekirke» i en grunnlovsbestemmelse 
gitt av det norske Storting? Ikke minst i en situasjon hvor det 
skal bli «et tydelig skille» mellom staten og Den norske kirke. 
Er ikke det et juridisk og et politisk spørsmål?

Offisielt kirkelig preg
I motsetning til i boken Kirke nå som Teologisk nemnd utga 
i 2011, er Folkekirke nå rammet inn av en innledningsar-
tikkel ved Kirkerådets direktør og en avslutningsartikkel 
ved Bispemøtets preses. Slik får denne utgivelsen et offisielt 
kirkelig preg. Samtidig er boken en mangfoldig antologi 
med mange ulike stemmer, mange perspektiver og mange 
ulike oppfatninger av hva som måtte kunne ligge i begrepet 
«folkekirke». 

Ingen konsensus
Er det en ting som er klart etter lesningen av boken, er det 
at det ikke er noen konsensus om betydningen av begrepet 
folkekirke i Den norske kirke. Kirkehistorikerne Hallgeir El-
stad og Vidar L. Haanes viser i sine artikler om folkekirkebe-
grepets opphav og utvikling i tysk, nordisk og norsk kontekst, 
at begrepet historisk ble preget i flere ulike betydninger. De 
tre sentrale kirkelederne som skriver i boken, kirkerådsdirek-
tør Jens-Petter Johnsen, preses Helga Haugland Byfuglien og 
biskop Atle Sommerfeldt, synes også å ha ulike oppfatninger 
eller vektlegginger av hva folkekirke betyr.

Hva slags begrep?
Er ordet et teologisk begrep? Neppe. Ifølge Trond Bakkevig 
er folkekirkebegrepet et retorisk begrep. Teologisk tilfører 
det ikke noe mer og annet enn ordet kirke. Hva er det så? 
Et religionssosiologisk begrep? Kanskje. Mest av alt framstår 
folkekirkebegrepet som et politisk og kirkestrategisk begrep, 
et honnørord som mange med ulike politiske og kirkelige 

ståsteder gjerne vil anvende 
for sine formål. Dels an-
vendes begrepet slik av flere 
artikkelforfattere, men i 
mange artikler belyses slike 
bruksmåter av begrepet 
kritisk. 

Lederen av teologisk nemnd, Stephanie Dietrich tar utgang-
spunkt i Dietrich Bonhoeffers kritikk av folkekirkeideologien 
og kommer med et utkast til nytenkning om folkekirke som 
sanctorum communio i lys av Dietrich Bonhoeffers teologi og 
Barmenerklæringen.

Når det gjelder den rettslige betydningen konkluderer jus-
professor Eivind Smith slik: «Passusen vil ganske sikkert bli 
påberopt i debatter både innenfor og om kirken. Men strengt 
juridisk betyr den antagelig lite eller ingen ting.»

Folkekirke og mangfold
Nå er ikke grunnlovens bruk av ordet den eneste foranlednin-
gen for boken. Økende religiøst mangfold og den økumeniske 
horisonten anføres også av redaktørene som gode grunner 
for gjennomtenkning av begrepet nå. Kirkens karakter av 
folkekirke utfordres ved synkende dåpstall og lavere kirkelig 
deltakelse, men også ved at flere står utenfor Den norske 
kirke, etter hvert også uten enhver tilknytning til organisert 
religion eller til livssynssamfunn. 

Boken inneholder artikler om trosopplæring i folkekirken 
(Kristin Graff-Kallevåg), den diakonale folkekirken (Kjell 

Folkekirke – nå?
Bokanmeldelse

Av Per Kristian Aschim

Stephanie Dietrich, Hall-
geir Elstad, Beate Fagerli 
og Vidar L. Haanes (red.): 
Folkekirke nå, Oslo, Verbum 
akademisk 2015
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Nordstokke), menighetsutvikling i et folkekirkeperspektiv 
(Erling Birkedal), folkekirken som misjonerende kirke (Kari 
Storstein Haug), og om folkekyrkja og organisasjonane (Kjetil 
Aano). Spørsmålet er om ikke artikler om gudstjeneste og 
folkekirke, og om de kirkelige handlingenes betydning for 
folkekirken hadde vært vel så sakssvarende? Nedgangen i 
andelen døpte omtales i flere artikler, men analyseres ikke 
nærmere. Den som går mest sosiologisk til verks er Jan-Olav 
Henriksen som skriver om sekularisering som folkekirkens 
tvetydige betingelse.

Folkekirke, samfunnsverdier og nasjonal 
identitet
En særlig utfordring ved folkekirkebegrepet oppstår i forhold 
til spørsmål om samfunnets verdier og nasjonal identitet, ikke 
minst i møte med innvandringspolitikken. At dette ikke er 
nye problemstillinger viser Tore Johnsen fra et samisk per- 
spektiv. Kirken kan ikke avgrenses til et etnisk fellesskap. Det 
er også problematisk å avgrense kirken ut fra statsborgerlige 
eller medborgerlige kriterier som «demos».  Johnsen an-
vender ordet «laos» – gudsfolket – for å få fram kirkens grun-
nleggende tilknytning og dens grenseoverskridende karakter. 

Et lignende anliggende har Sturla Stålsett, men her er syns- 
vinkelen de samfunnsmessig marginaliserte. Også Stålsett 
problematiserer folkekirkelige prosjekter basert på «ethnos» 
og «demos», og foreslår ordet «plebs» som var de borgerne i 
oldtidens Roma som var uten politiske rettigheter, en del av 
befolkningen som var marginalisert til tross for at den kan 
være svært stor. Stålsetts anliggende er klart nok. Men ordet 
«plebs» er ikke et godt ord for å få det fram. Det omfattet for 
eksempel ikke slavene, en enda mer marginalisert gruppe, 
som jeg vil tro Stålsett også vil inkludere. Dessuten bidrar 
ikke blanding av greske og latinske ord for «folk» i ulike 
betydningsvarianter til større klarhet i begrepsforståelsen. 

Også Oddbjørn Leirviks problematiserende artikkel om 
«Olavsarv og Olavsmerke» bidrar til maktkritikk og kritisk 
distanse til folkekirke som nasjonalt identitetsprosjekt. John-
sens, Stålsetts og Leirviks markeringer er viktige i forhold 
til den innvandringspolitiske retorikken hvor en restriktiv 
innvandringspolitikk utgis for å skulle verne om norske 
kristne fellesverdier, og hvor man gjerne vil ha en medgjørlig 
folkekirke (samfunnslim) med på å legitimere prosjektet.

Folkekirken og den konstantinske arven
Knut Alfsvåg skriver nyansert om «Folkekirken og den kon-
stantinske arven». Selv om det ikke kan være et mål å vinne 
tilbake kirkens hegemoniske posisjon i samfunnet, distanser-
er Alfsvåg seg fra en gjendøperinspirert tilbaketrekning til 
en tro som primært individuell etterfølgelse, men også fra en 

sekulær tankegang. Han mener den kristne kirke ikke kan 
«bekjenne sin tro på Gud som himmelens og jordens Skaper 
uten å mene at det i dette ligger et budskap med universell 
appell og relevans». Kirken må forholde seg i samsvar med 
dette også når det gjelder det offentlige og det politiske. 

Det økumeniske
Det økumeniske aspektet ivaretas særlig tydelig av metodisten 
Roar Fotlands utfordring om at det hører til å være folkekirke 
også å være bekjennelseskirke, og at kirkelig sammenheng, 
«konneksjonalisme», kan synes utfordret av en kongregasjon-
alistisk tendens i utviklingen av Den norske kirke. Katolikken 
Else-Britt Nilsen viser hvordan den katolske kirke, som vi 
fort rubriserer som en folkekirke, helst unngår betegnelsen og 
heller ønsker å omtale seg selv som «Gudsfolkets kirke». 

Staten og folkekirken
At staten ikke har trukket seg helt tilbake fra kirkestyret i 
Norge kommer fram i prosjektleder i Kulturdepartementet, 
Irene Tvedt Wangens artikkel om «Folkekirkens to ‘naturer’ 
og statsbudsjettets ekklesiologi». Staten legger fortsatt mål for 
bevilgningene til Den norske kirke. Wangen mener det ligger 
implisitt i statens forståelse av og forventninger til folkekirken 
«en forståelse av dåpen som eneste grunnlag for medlemskap 
og stemmerett i kirken. Det skal ikke stilles krav til medlem-
menes ‘personlige trosforhold’, verken for medlemskap eller 
for å kunne ha stemmerett». 

Sturla Stålsett påpeker at staten selv har innført et tilleggskri-
terium for medlemskap og dermed for kirkelig stemmerett, 
nemlig at man må være borger med lovlig opphold i Norge, 
eller norsk statsborger i utlandet. Det kunne legges til at stat-
lige utlendingsmyndigheters opptatthet av «personlige trosfor-
hold» i saker hvor asylsøkere har konvertert, kan synes å stå i 
en viss spenning til statens eventuelle implisitte forventning til 
Den norske kirke om ikke å kunne stille krav om «personlige 
trosforhold». 

En kunne spørre: Var det ikke Den norske kirkes egen sak å 
definere kriteriene for medlemskap og kirkelig stemmerett? 
Og kan ikke staten uansett senke skuldrene på dette punktet 
ved å lese Kirkemøtets dokumenter om hva man ser som 
grunnleggende for Den norske kirke uavhengig av dens relas-
jon til staten?

Konklusjon
De som forventet en kirkelig avklaring av folkekirkebegrepet i 
denne boken vil bli skuffet. Det ser ikke ut til å være konsen-
sus om begrepets betydning i og for Den norske kirke. Men 
boken kan forebygge visse former for misbruk av folkekirke-
begrepet. Det er dens styrke.
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Omstillingstillitsvalgt har ordet

Medarbeidersamtale som forberedelse
  til virksomhetsoverdragelse

Det nærmer seg
Nedtellingen har begynt! Sannsynligvis har vi prester i Den 
norske kirke mindre enn ett år igjen som statsansatte. Jeg reg-
ner ikke med at så mange prester ligger søvnløse om natten. 
For mange av oss vil det ikke oppleves som en stor endring; 
arbeidet fortsetter som før og vi forholder oss til bispedøm-
mekontor, biskop og prost som tidligere. 

Et helt kapittel i arbeidsmiljøloven er viet arbeidstakernes 
rettigheter ved en virksomhetsoverdragelse. Innledningsvis i 
aml  § 16-1 står det hva kapitlet omfatter: 

(1) Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse 
av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeids- 
giver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig 
enhet som beholder sin identitet etter overføringen.Preste- 
tjenesten, bispedømmekontorene og de sentralkirkelige 
råd er innholdsmessig selvstendige enheter som beholder 
sin identitet etter overføringen. Disse enhetene har så langt 
vært ulike statlige virksomheter som forholdt seg til statlig 
ledelse ved kirkeavdelingen i Kulturdepartementet.

Nå får vi en ny sentral kirkelig arbeidsgiver som tidligere 
ikke har eksistert, og som fortsatt ikke er etablert. Gjennom 
høringer og gjennom vedtak i Kirkemøtet er det avklart at det 
skal opprettes et sentralt kirkelig rettssubjekt som skal være 
ny arbeidsgiver, men rettssubjektet kan først opprettes når 
Stortinget har behandlet forslaget til endringer i Kirkeloven. 
Deretter kan den formelle virksomhetsoverdragelsen finne 
sted. 
I flere år har vi snakket om en «eventuell» virksomhetsover-
dragelse og brukt ordet «hvis» i enhver sammenheng. Selv 
om beslutningen ikke er tatt, må vi regne med at det dette 
blir virkelighet ganske snart. Det betyr også at en del formelle 
forberedelser må gjennomføres allerede nå i vår. 

Forberedelse i 2016 – medarbeidersamtale 
I arbeidsmiljøloven § 16-5 står det:   
(1) Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi 
informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstak-
ernes tillitsvalgte. 
(2) Det skal gis særskilt informasjon om: 

a) grunnen til overdragelsen, 
b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen, 
c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdra-
gelsen for arbeidstakerne, 
d) endringer i tariffavtaleforhold, 
e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne, 
f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike 
rettigheter. 
(3) Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak 
overfor arbeidstakerne, skal dette så tidlig som mulig drøftes 
med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale.

Forberedelsen gjennom de tillitsvalgte i arbeidstaker- 
organisasjonene har allerede pågått et par år. Nå er vi kommet 
til det punktet der arbeidsgiver må informere hver enkelt 
arbeidstaker om den forestående virksomhetsoverdragelsen. 
I aml § 16-6 står det:

Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig in-
formere de berørte arbeidstakere om overdragelse som 
nevnt i § 16-1. Det skal gis særskilt informasjon om forhold 
nevnt i § 16-5 andre ledd bokstavene a til f.

Informasjonen til den enkelte arbeidstaker vil bli gitt gjen-
nom en medarbeidersamtale våren 2016. Departementet har 
medarbeidersamtale med biskopene, biskopene med sine 
proster i hvert bispedømme og prostene har medarbeider-
samtale med alle prester i prostiet. Departementet vil også 
ha medarbeidersamtale med stiftsdirektørene som igjen har 
samtaler med de ansatte på bispedømmekontorene. Det løses 
også på tilsvarende måte i Kirkerådet. 

Denne medarbeidersamtalen skal, så langt det er mulig, gi 
oss informasjon om hva det betyr å få ny arbeidsgiver. Alle 

Ingvild Osberg

  
En del formelle forberedelser 
må gjennomføres allerede 
nå i vår.
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ansatte, også de som har permisjoner eller er sykmeldt, skal 
ha denne medarbeidersamtalen. 

Reservasjonsrett
Vi har rett til å reservere oss mot å bli med ut av staten over 
til den nye kirkelige arbeidsgiveren. Dette blir et av temaene 
i medarbeidersamtalen. Frist for å utøve reservasjonsretten 
er satt til 1. mai 2016.  Konsekvensene av en reservasjon 
er forskjellig for vanlige tjenestemenn og for embetsmenn. 
Tjenestemenn som velger å reservere seg fra å bli med til ny 
kirkelig arbeidsgiver vil bli sagt opp pr. 1. juli 2016. Årsaken 
er at det med unntak av Feltprestkorpset ikke lenger finnes 
noe prestetjeneste eller kirkelig arbeid innenfor staten. Disse 
tjenestemennene vil likevel ha fortrinnsrett til andre statlige 
stillinger i et år, jf. AML §16-3 tredje avsnitt, 

Prester og proster som er embetsmenn kan ikke sies opp. 
Dersom de bruker reservasjonsretten, vil de i utgangspunk-
tet beholde både lønn og tittel. Hvilke oppgaver de kan bli 
gitt, er uklart. Mer informasjon om dette finnes i et notat fra 
advokatfirmaet BAHR datert 27.2.2014 «Utredning av arbe-
ids-og tjenestemannsrettslige problemstillinger ved en virk-
somhetsoverdragelse av prestene». Dokumentet er tilgjengelig 
på regjeringens hjemmesider.

Tariffspørsmål 
Ved overgangen til ny kirkelig arbeidsgiver beholder vi lønna 
vår, men lønnssystemet vil kunne endres. Vi vil ikke lenger 
være omfattet av Hovedtariffavtalen i staten. Etter 2020 er vi 
er ikke lenger garantert pensjon i Statens pensjonskasse, men 
beholder selvsagt våre opptjente rettigheter. Kirkemøtet be-
stemmer hvilken pensjonsordning kirken skal ha i fremtiden. 
Endringer i dette skjer trolig ikke før etter 2020. 

Vi har fortsatt rett til medbestemmelse, men medbestem-
melsen kan organiseres på andre måter. Hos ny kirkelig arbe-
idsgiver er vi ikke lenger omfattet av Hovedavtalen i staten. 
Vi vet heller ikke hva slags ordning for organisasjonsutvikling 
(støtte til arbeid i arbeidtakerorganisasjonene) vi får eller 
hvordan den nye arbeidsgiveren vil legge til rette for etter- og 
videreutdanning. 

Den nye kirkelige arbeidsgiveren vår vil trolig velge KA som 
arbeidsgiverorganisasjon. Det betyr i såfall at vi vil omfattes 
av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i KA-området. Even-
tuelle tilpasninger til dette skal gjøres i forhandlinger etter 
virksomhetsoverdragelsen. 
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Det kan vi forsikre.
Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier gjennom 
gunstige avtaler for både kirker, organisasjoner og privatpersoner. 
Som medlem av Presteforeningen får du de aller beste 
betingelsene på forsikring vi kan tilby.

1000 av dine kolleger har derfor flyttet sine forsikringer til Knif Trygghet.

Som forsikringskunde hos oss bidrar du også til å skape nye, 
varige verdier for deg og den mangfoldige kristne virksomheten. 
Det er fordi vi gir overskuddet tilbake til fellesskapet.

Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring 23 68 39 00

SIKRER VERDIER. 
SKAPER VERDIER.

Vi har regnet på det, og lar
det dryppe enda mer 
på presten.

kniftrygghet.no

Her er noen av fordelene vi tilbyr Presteforeningens medlemmer:

z 20 % rabatt på alle skadeforsikringer
z Spesialrabatt på personforsikringer

z Skredddersydd innboforsikring 

z Egen forsikringspakke for studentmedlemmer

Foto: Dreamstime.com
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Representantskapet
Generalsekretær
Ole-Johs. Huuse
Leder av sekretariatet
huuse@prest.no
911 10 277

Stab
Rådgiver Jon Strøm
Økonomi og medlemsregistrering
jon@prest.no
950 63 727

Arbeidsliv
Advokat Knut Walle-Hansen
Virksomhetsoverdragelse, juridiske 
spørsmål (60% stilling)
knut.walle-hansen@prest.no
948 37 172

Rådgiver Kristian Mollestad
Forhandlinger (40% stilling)
kristian.mollestad@prest.no
990 18 742

Advokat Per Hostad
Forhandlinger, juridiske spørsmål
hostad@prest.no
952 25 800

Rådgiver Hanne Garmann Gullaksen 
Arbeidsliv og informasjonsarbeid  
gullaksen@prest.no
902 11 483

Rådgiver Per Kristian Sætre
Informasjonsarbeid (60% stilling)
per.kristian.saetre@prest.no
957 69 292
 
Fag
Marit Bunkholt
Fagsjef 
bunkholt@prest.no
916 80 886

Rådgiver Per Kristian Aschim
Etter- og videreutdanning
aschim@prest.no
416 19 718

Sentralstyret
LEDER
Martin Enstad 
enstad@prest.no 
996 24 959

NESTLEDER
Anna Grønvik 
gronvik@prest.no 
970 64 642

Ingvild Osberg 
osberg@prest.no 
915 18 367 

Arild Steinsland 
arild.steinsland@sveio.kommune.no 
915 55 580 

Anne Birgitte Bødtker Ruus 
anne.birgitte.ruus@haugesund.kirken.no 
52 80 95 00 / 982 42 071 

Representanter fra lønnsutvalg 
Trygve Tyreid (LFU-FPK)
ttyreid@mil.no
905 35 642 

Anders Møller-Stray (LFU-KA) 
andersms@gmail.com 
990 45 646  

Tim Georg Engelsvold (LFU-Virke)
tge@sjomannskirken.no
+45 28 28 66 34 

Håvard Ervik (LFU-Spekter)
havard.ervik@gmail.com
950 21 421

Torstein Lalim
(representant for prostene)
torlal@skedsmo.kommune.no
995 42 542
 
Astrid Bjellebø Bayegan
(representant for pensjonistene)
abayegan@online.no
909 29 047

Ingvild Bjørnøy Lalim
(representant for studentene)
ingvildlalim@gmail.com
906 79 797 

Stiftsstyrelederne
Trond Løberg (Oslo)
trond.loberg@oslo.kirken.no 
986 49 192
 
Tor Bjørn Andresen Osberg (Borg)
tor.osberg@rygge.kommune.no
69 26 44 81 / 995 27 344

Lars Erlend Kielland (Hamar)
lek@kirken-ringsaker.no 
993 79 921 
 
Ingulf Bø Vatnar (Tunsberg) 
kapellan.domkirken@tonsberg.kirken.no 
33 37 47 23 / 932 18 383 

Hilde Elise Andreassen (Agder og 
Telemark)
hildeelise@sognemenighet.no
478 54 770

Lars Sigurd Tjelle (Stavanger) 
sokneprest.nerbo@haa.kyrkja.no 
51 43 62 10  / 474 51 340

Tom Sverre Tomren (Bjørgvin)
tstomren@hotmail.com
900 49 696

Magne Furuseth (Møre)
magne.furuseth@molde.kommune.no
907 72 560

Tom Elvebakk (Nidaros) 
tom.elvebakk@ntnu.no 
73 59 19 80 / 907 93 950 

Hilde Fylling (Sør-Hålogaland)
hf864@kirken.no
932 09 527 

Leif Olav Bremer (Nord-Hålogaland) 
nh.stiftsstyret.pf@icloud.com 
77 66 73 07  / 970 07 193
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MERETE THOMASSEN  OG  SYLFEST LOMHEIM

Når dere ber
Om liturgisk språk og utforming av 
bønner til gudstjenesten 

KARI VEITEBERG

Jacob Jervell
Et portrett

Har markedsspråket inntatt kirken? Forfatterne går i rette med bønnespråket 
som brukes i Den norske kirke. I den nye gudstjenesteordningen for Den 
norske kirke har lokalmenigheter fått stor frihet til å utforme sine egne 
gudstjenester og forbønner. Denne boka gir nyttige råd til de som skal 
utforme bønnene. Hva kjennetegner et godt liturgisk språk? 

Kr 338,-

Jacob Jervell har gjennom snart to generasjoner uroet kirken med sine 
djerve påstander og tolkninger av Skriften. Boka gir et fargerikt bilde av 
en omdiskutert person i den norske offentligheten. Han har møtt mye 
kritikk i deler av «kristen-Norge», men samtidig er han en høyt respektert 
forkynner og bibelforsker. Både meningsmotstandere og tilhengere 
kommer til orde i boka.
 
Kr 298,-

Kjøp boka i din lokale bokhandel 
eller på www.verbumforlag.no

Bøker til fordypning og vekst

B-blad
Returadresse:
Presteforeningen
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

Nyheter fra Verbum

Bøkene kjøpes på www.bibel.no 
eller i din lokale bokhandel.

TOM ARNE MØLLERBRÅTEN

Tro under tvil
Tanker fra en kristen skeptiker

Møllerbråten tar opp ulike måter 
å tvile på og ulike sider ved det å 
være en kristen tviler. Forfatteren 
mener at tvil er vanligere enn vi 
ofte liker å tro, og målet hans er å 
nærme seg tvilen på samme måte 
som man nærmer seg troen. For 
hvis troen er sann, så må også den 
tåle å granskes.

Kr 298,-

ALF VAN DER HAGEN

Meningen med livet?
Dialoger om tro

Forfatter Alf van der Hagen 
samtaler med Gerd-Liv Valla, 
Henning Hagerup, Geir 
Lippestad, Vigdis Hjorth, 
Shoaib Sultan, Hans Fredrik 
Dahl, Simona Vaduva, Anne 
Kristin Aasmundtveit, Tom 
Egeland, Terje Kvam, Terje 
Nordby, Elisabeth Thorsen, 
Lars Petter Sveen og Erik 
Hillestad. 

Kr 348,-

JOSTEIN ØRUM

De som så ham
40 påskebetraktninger

Dette er en bok om de som 
så Jesus fra Nasaret den 
siste uken han levde. 
Forfatteren følger Lukas-
evangeliets framstilling av 
påskefortellingen. Her 
finner han førti mennesker 
som så Jesus, fra han kom 
ridende inn i Jerusalem, til 
han blir lagt i graven. Og 
videre, da morgenen gryr  
og flere får se ham igjen. 

Kr 298,-

HALVOR MOXNES

Historien om  
Det nye testamentet

Bibelen – og ikke minst Det  
nye testamentet – har spilt  
en sentral rolle i vår kultur i 
mer enn tusen år. I denne 
boka forteller den interna- 
sjonalt anerkjente teologen 
Halvor Moxnes den spen-
nende historien om hvordan 
Det nye testamentet ble til  
og hvordan tekstene er blitt 
lest og brukt fram til i dag. 

Kr 329,-

«Den beste og ærligste boken jeg har lest om tvil. Kombinasjonen  
å være frigjørende om tvil og samtidig på så mange måter tros- 
styrkende, er relativt unik.»  BJØRN ARE DAVIDSEN


