MANDAT
Fagutvalg for pensjonister (FAPE)
Godkjent av representantskapet 12.03.13, revidert 07.06.18
Fagutvalg for pensjonister (FAPE) er Den norske kirkes presteforening (PF) sitt organ for pensjonister
som er medlemmer av PF.
Målsetting
FAPE skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Den norske kirkes presteforening, og ta opp
saker som berører pensjonistenes tjeneste i Den norske kirke.
Oppnevning og funksjonsperiode
Fagutvalget velges av Presteforeningens pensjonistmedlemmer, i henhold til foreningens lover § 11.
Valget gjennomføres elektronisk. Kandidater til utvalget foreslås av det sittende utvalget, i samråd
med aktuell medlemsgruppe og sekretariatet.

Fagutvalget består av inntil fire medlemmer. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert med
minst 40 %, jf. foreningens lover §17. Fagutvalget konstituerer seg selv, og velger medlem og
varamedlem til representantskapet. Sentralstyret informeres om hvem som er valgt.
Valget gjennomføres etter generalforsamlingen og gjelder for en periode med samme varighet som
generalforsamlingsperioden. Fagutvalget har normalt fire møter i året. Utvalget er vedtaksdyktig når
et flertall av medlemmene er til stede.
Utvalget har en kontaktperson i sekretariatet.
Myndighet
FAPE er underlagt sentralstyret og står ansvarlig overfor dem i alle saker av faglig art. De kan på
delegasjon fra sentralstyret eller representantskapet uttale seg på PF sine vegne.
Oppgaver
Fagutvalget skal innenfor rammen av PFs fagpolitiske retningslinjer og strategi- og handlingsplan:
- fremme saker overfor sentralstyret og representantskapet, herunder innspill til strategi- og
handlingsplan
- uttale seg i saker som sentralstyret eller representantskapet ønsker behandlet
- følge opp målsettinger og tiltak for pensjonister i PF
- ivareta pensjonerte presters interesser i Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP)
FAPE skal særlig rette oppmerksomheten mot:
- å gi råd og veiledning til prester som skal avslutte tjenesten som yrkesaktiv
- at pensjonistene blir hørt i relevante saker
- at pensjonerte presters kompetanse og erfaring blir brukt
- å inkludere pensjonister i prestefellesskapet
- å legge til rette for vikartjeneste for pensjonister, herunder gode lønns- og arbeidsvilkår
- å arbeide for en tilnærmet ensartet praksis mellom bispedømmene

