MANDAT
Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)
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Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) er Den norske kirkes presteforening (PF) sitt faglige organ for PF
sine medlemmer blant prester ansatt i helsefeltet; særlig sykehus- og sykehjemsprester.
Målsetting
FAPH skal fremme arbeidet for og blant helseprester i Den norske kirkes presteforening og ta opp saker som
berører helseprestene (i Den norske kirke).
Oppnevning og funksjonsperiode
FAPH oppnevnes av sentralstyret, etter rådgivende valg blant Presteforeningens medlemmer tilsatt som
prester i helsesektoren, i henhold til foreningens lover § 11. Valget gjennomføres elektronisk. Kandidater til
utvalget foreslås av det sittende utvalget i samråd med aktuell medlemsgruppe og sekretariatet.
Oppnevningen vil normalt bestå i at sentralstyret informeres om hvem som er valgt, men styret kan ved behov
overstyre valget for å ta hensyn til kjønnsfordeling eller geografisk spredning.
FAPH har inntil fire medlemmer. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert med minst 40 %, jf.
foreningens lover § 17. Det skal sitte både sykehjems- og sykehusprester i utvalget. Fagutvalget konstituerer
seg selv.
Valg og oppnevning gjennomføres etter generalforsamlingen og gjelder for en periode med samme varighet
som generalforsamlingsperioden. FAPH har normalt fire møter i året. Utvalget er vedtaksdyktig når et flertall
av medlemmene er til stede.
Utvalget har en kontaktperson i sekretariatet.
Myndighet
FAPH står ansvarlig overfor sentralstyret i alle saker av faglig art. De kan på delegasjon fra sentralstyret eller
representantskapet uttale seg på PF sine vegne.

Tariffspørsmål ivaretas av Tariffutvalg Spekter.
Oppgaver
Fagutvalget skal innenfor rammen av PF sine fagpolitiske retningslinjer og strategi- og handlingsplan:
-

fremme saker som er aktuelle for helseprester overfor sentralstyret og representantskapet, herunder
innspill til strategi- og handlingsplan
uttale seg i saker som sentralstyret eller representantskapet ønsker behandlet
bidra til å utvikle og ivareta det kollegiale fellesskapet mellom helseprester nasjonalt og internasjonalt
delta i utforming og gjennomføring av kompetanseutviklings for helseprester
ivareta spesialiseringsordningen for prester i helse- og sosialsektoren
ha søkelys på andre saker av interesse for helseprester

