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⊲ ⊲ KJÆRE MEDLEM I
PRESTEFORENINGEN!
Vi ønsker ditt råd!
Du har nå fått et hefte som beskriver en mulig sammenslåing av Det norske
diakonforbund (DNDF), Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) og Presteforeningen (PF). Denne prosessen har sitt utgangspunkt i Presteforeningens
gjeldende strategi- og handlingsplanen, der det er et delmål for 2017 å «Sette i
gang en prosess for hensiktsmessig organisering på arbeidstakersiden».
Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund har gjennomført samtaler med Presteforeningen på leder/generalsekretærnivå siden oktober 2016, og
en har hatt konsultasjoner med de respektive styrer som har bekreftet at det er
interesse for å utrede videre en sammenslåing av de tre foreningene.
I mars var ledere/generalsekretærer i de tre foreningene enige om en beskrivelse av en mulig organisasjon, som er blitt bekreftet av styrene i organisasjonene. Videre har en arbeidet fram en politisk plattform som ble sluttført i mai.
Foreningenes styrer har stilt seg bak denne som visjon og politiske mål for en
eventuell ny organisasjon. Det siste som er utarbeidet er et utkast til et lovforslag for en ny organisasjon. Det forsøker å beskrive hvordan lovene for en ny
organisasjon kan se ut basert på de to nevnte dokumentene.
Presteforeningens representantskap har flere ganger drøftet prosessen, og bedt
om at det arbeides videre. Når vi nå sender dette heftet ut til alle medlemmer er
det for å sette i gang en samtale fram mot Presteforeningens generalforsamling
i mars 2018, hvor et vedtak om å gå sammen med de to andre organisasjonene
eventuelt vil bli tatt. Før Representantskapet tar stilling til om man ønsker å
fremme denne saken til generalforsamlingen vil vi gjerne høre hva organisasjonen mener. Vi vil ha innspill fra lokallag, stiftsstyrer, lønns- og forhandlingsutvalg og andre utvalg innen 30. september. Vi ber dere derfor sette av tid til å
diskutere dette og gi tilbakemelding på en elektronisk spørreundersøkelse som
går til alle ledere av lag og utvalg. Det store spørsmålet er: Tar vi best vare på
prestene og prestetjenesten ved å danne en ny organisasjon, eller er det bedre å
fortsette som før?
Lykke til med samtalen!
Mvh Ole-Johs. Huuse, generalsekretær
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⊲ ⊲ OM HØRINGEN
Hvem kan avgi høring?
Vi ønsker svar fra lokallag, stiftsstyrer, lønns- og forhandlingsutvalg (LFU) og
fagutvalg i PF.

Hvordan?
1.	

Diskuter dette i lokallagsmøte/stiftstyremøte/LFU-møte/fagutvalgsmøte i løpet av august-september.
2.	 Leder i lokallaget/stiftsstyret/LFU/fagutvalget får tilsendt en elektronisk
spørreundersøkelse. Leder har ansvar for at spørreundersøkelsen blir
besvart innen 30. september.

Høringsspørsmål:
Støtter lokallaget/stiftsstyret/LFU/fagutvalget at man danner en ny organisasjon slik det er skissert i denne høringen? Ja/nei (obligatorisk spørsmål).
Begrunnelse (dersom lokallaget/stiftsstyret/LFU/fagutvalget ønsker å
begrunne svaret).

Frist for levering av høringssvar
30. september 2017 er høringsfrist.
Høringssvarene sammenfattes før Representantskapet behandler saken
i oktober 2017.

Spørsmål angående høringen rettes til
Generalsekretær Ole-Johs. Huuse
huuse@prest.no / 911 10 277
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SKAL TRE BLI EN?
– Hvorfor etablere en ny organisasjon?

> I NTERVJ U MED LED ER I PRESTEFOREN I N G E N MARTI N E N S TAD

Jeg tror en ny organisasjon vil styrke våre medlemmers
mulighet for gjennomslag, både ved tariffbordet og i
påvirkningsarbeidet. Og jeg tror medlemmene og Den
norske kirke har mye å tjene på en organisasjon som
styrker tverrfaglig samarbeid, sier Presteforeningens
leder Martin Enstad.

P

å hvilken måte vil en ny organisasjon gi økt
mulighet for gjennomslag ved tariffbordet?
– Etter virksomhetsoverdragelsen er KA
det største tariffområdet for Presteforeningen. Ved
å bli større øker vår tyngde ved forhandlingsbordet.
De tre organisasjonene – Presteforeningen, KUFO
og Diakonforbundet – representerer i dag hver sine
grupper. En ny organisasjon vil representerer en
større bredde av arbeidstakerne, og dermed styrke
vår legitimitet.

Hvordan vil dette endre vårt interessepolitiske
arbeid?
– Den politiske plattformen viser at de tre organisasjonene er enige i mange viktige spørsmål.
Framtidig arbeidsgiverlinje i Den norske kirke er et
brennbart kirkepolitisk spørsmål. For Presteforeningen er det viktig at det er enighet om at den nye
organisasjonen skal arbeide for en arbeidsgiverlinje, der alle ansatte i kirken er ansatt i rettssubjektet
Den norske kirke. Ingen kan garantere for framtidige vedtak i verken Presteforeningen eller i den nye
organisasjonen. Politikken må tilpasses utviklingen
rundt oss, men prestene vil utgjøre en så stor del av

medlemsmassen at det er vanskelig å se for seg vedtak helt på tvers av prestenes interesser.
Men kan man ikke risikere å måtte kompromisse
med de ulike gruppenes egeninteresse?
– Jeg tror det er en styrke at den nye organisasjonen
må balansere de ulike gruppenes behov og ønsker.
Jeg tror dette vil gi organisasjonens vedtak en større tyngde. Det gir økt legitimitet å representere en
bredde av ansattegrupper. Ingen av de tre organisasjonene har hatt som mål å kun mele sin egen kake,
vi har vært opptatt av helhetshensyn. Dette vil bli
tydeligere i en ny organisasjon.
Hva taler mot å etablere en ny organisasjon?
– Det er både trygt og enkelt for de ulike profesjonene å ha hver sin organisasjon. Der kan man ha
fokus på eget særpreg, ha faglig fellesskap og fagutvikling med de som likner mest på en selv og ha et
talerør for profesjonens egeninteressen. I dag er vi
en organisasjon der nesten alle har cand.theol graden som felles faglig basis, og nesten alle er i aktiv
prestetjeneste eller har nær kontakt med prestetjenesten. Dette vil bli annerledes når flere profe-
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Det er gode grunner til å ville
ha en egen Presteforening. Jeg
tror likevel vi står bedre rustet
til å løse våre kjerneoppgaver
ved å danne en ny organisasjon med et bredere medlemsgrunnlag.

sjoner, ulike utdanninger og ulikt utdanningsnivå
samles i samme organisasjon. Presteforeningen gjør
allerede en god jobb som fag- og profesjonsforening. Å slå oss sammen med to andre organisasjoner vil bety en forandring, og det vil være krevende.
Derfor er det avgjørende viktig å lytte til medlemmenes tilbakemeldinger i denne prosessen. Det er
gode grunner til å ville ha en egen Presteforening.
Jeg tror likevel vi står bedre rustet til å løse våre kjerneoppgaver ved å danne en ny organisasjon med et
bredere medlemsgrunnlag.
Hvorfor er det tverrfaglige en så vesentlig del av
visjonen for en ny organisasjon?
– Arbeidshverdagen for de aller fleste medlemmer
er tverrfaglig. Det er med jevne mellomrom fokus
på konflikter mellom ulike tjenestegrupper. Jeg
tror en felles organisasjon kan bidra til å bygge en
samarbeidskultur der profesjonene både anerkjenner, beriker og utvikler hverandres kompetanse, og
dermed forebygge konflikter. Så skal vi huske at de
aller fleste staber jobber godt sammen. Her vil en ny
organisasjon bare forsterke det som allerede er bra.
I forhold til etter- og videreutdanning så er det ikke
noe nytt for presteskapet at det utvikles og tilbys
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studier med diakonale eller kateketiske perspektiver. Presteforeningens fagavdeling har tradisjon for
å jobbe med disse feltene også, og dette vil kunne
styrkes i en ny organisasjon med større ressurser.
Det skal opprettes egne nasjonale utvalg for både
diakoni, kirkelig undervisning og teologi. De vil
være sentrale for å ta vare på de enkelte profesjonenes kompetanseutvikling og profesjonsidentitet.
Men hvis det tverrfaglige er så sentralt, hvorfor skal
man ikke danne lokallag på tvers av arbeidsgiverlinjene?
– Som fagforening er det vesentlig å ha en organisasjonsstruktur som sammenfaller med arbeidsgivers organisering, slik at vi alltid har tillitsvalgte der
det skal utøves medbestemmelse og forhandlinger.
En forutsetning for å opptre som tillitsvalgt overfor arbeidsgiver er at du er ansatt i virksomheten.
Derfor trenger prestene en lokallagsstruktur som
tilsvarer prostiet og de fellesrådansatte trenger en
lokallagstruktur som tilsvarer fellesrådene.
Hvorfor skal det være ulike stiftslag for rettssubjektet
og de fellesrådsansatte?
– Igjen handler det om å ha en organisasjon som
svarer på arbeidsgivers organisering. Presteskapet
trenger et styre som kan ivareta medbestemmelse og forhandlinger overfor bispedømmet. Mens
stiftsstyret for de ansatte i fellesrådet vil ha fokus på
fagutvikling og støtte til lokale tillitsvalgte. Samtidig er det er selvsagt store muligheter for felles møter, kursing og faglige opplegg mellom de to stiftslagene, og på lokallagsnivå.
Hvordan skal organisasjonen ta vare på de som
jobber på andre tariffområder enn KA?
– Det blir likt det systemet vi har i Presteforeningen per i dag. Alle tariffområder der vi har mer enn
ti medlemmer og forhandlingsrett vil kunne få et
eget lønns- og forhandlingsutvalg. Der hvor det
er naturlig kan man danne lokallag. For eksempel
vil sikkert Sjømannskirken fortsatt ha et lokallag
innenfor tariffområdet Virke, og medlemmer i
helsesektoren kan danne lokallag på foretak- eller
institusjonsnivå.

– Opplagt. Det koster tid og penger å drifte tre organisasjoner. Stordriftsfordelene er mange. Det er
billigere å drifte ett medlemssystem, ett sentralstyre og én generalforsamling enn tre. I stedet for at
tre organisasjoner skal skolere tillitsvalgte i lov og
avtaleverk hver for seg kan denne skoleringen gjøres samlet. En ny organisasjon vil få frigjort både
penger og ansatteressurser til mer skolering, mer
medlemsservice og mer faglig utviklingsarbeid. For
Diakonforbundet og KUFO, som i dag kun har én
ansatt hver, vil et større sekretariat gjøre organisasjonen mindre sårbar.
Hvem kan bli medlemmer av den nye organisasjonen?
– Alle som er vigslet, eller kvalifisert for vigslede
stillinger i Den norske kirke kan bli medlemmer.
Det samme kan alle som har minst en bachelorutdanning og jobber i Den norske kirke eller i kirkelig
virksomhet. Kirkelig virksomhet skal forstås bredt
slik at man fanger opp de organisasjonene og institusjonene der vi har medlemmer i dag. Studenter og
pensjonister kan være medlemmer som i dag. Alle
som i dag er medlemmer i en av de tre organisasjonene beholder selvsagt medlemskapet. Det er et
mål at den nye organisasjonen tiltrekker seg andre
med lang utdannelse som jobber i Den norske kirke
og kirkelige virksomheter. På den måten kan vi bli
enda større enn summen av de tre organisasjonene
til sammen.

Som fagforening er det vesentlig å ha en
organisasjonsstruktur som sammenfaller
med arbeidsgivers organisering, slik at vi
alltid har tillitsvalgte der det skal utøves
medbestemmelse og forhandlinger.

Er det økonomiske fordeler med å slå sammen de tre
organisasjonene?
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OVERSIKT
OVER DEN NYE
ORGANISASJONEN
Generalforsamlingen

Sentralstyret

Stiftslag for ansatte i
rettssubjektet Den norske kirke. Stiftslaget har
eget årsmøte og styre.

Stiftslag for ansatte i
Fellesråd og Menighetsråd. Stiftslaget har eget
årsmøte og styre.

Lønns- og forhandlingsutvalg på andre tariffområder enn KA. Mulighet for årsmøte.

Lokallag i hvert prosti og
på hvert bispedømmekontor. Eget lokallag for
prostene i hvert bispedømme. Lokallagene
har eget styre.

Lokallag for ansatte i
hvert fellesråd, eventuelt større områder. Eget
styre/tillitsvalgt.

Lokallag på det nivået
der dette er naturlig

I

utformingen av ny organisasjon er det to hovedmotiv som har vært viktige:
• Organisasjonen skal ha tillitsvalgte på alle områder der vi har rett til medbestemmelse og forhandlinger.
• Alle medlemmer skal ha en demokratisk mulighet til å påvirke organisasjonens valg, vedtak og
utvikling.
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Lokallag i Kirkerådets
sekretariat
Fagutvalg for proster
Fagutvalg for
pensjonister
Andre råd og utvalg

Lokalt nivå
Lokallagene er det leddet i organisasjonen som er
nærmest medlemmene. Alle lokallag har et eget
styre og en leder, som ivaretar medbestemmelse og
forhandlinger med arbeidsgiver på sitt nivå. Der
hvor det er for få medlemmer til å ha et styre skal
det velges/utpekes en tillitsvalgt.
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For prestene ansatt i rettssubjektet Den norske kirke
vil lokallaget fortsatt bestå av de medlemmene som
arbeider i samme prosti (dagens prostilag). I tillegg
vil det bli mulighet for å danne lokallag på hvert bispedømmekontor og i Kirkerådets sekretariat.
For de som er ansatt i fellesråd/menighetsråd vil lokallaget omfatte alle medlemmer innenfor samme
fellesrådsområde eller et større område.
For prester på andre tariffområder vil behovet og
muligheten for lokallag variere. Mange jobber alene
innenfor sin virksomhet, andre steder vil det være
flere medlemmer hos samme arbeidsgiver. F.eks. kan
det innenfor Spekter være naturlig å danne lokallag
innenfor et helseforetak. På samme måte kan det
innenfor Virke dannes lokallag i Sjømannskirken
etc.
For mer om lokallag; se vedlagte lovutkast §§ 5 og 6.

Regionalt nivå
Bispedømmene
I hvert bispedømme vil det være to stiftslag. Et
stiftslag for medlemmer ansatt i rettssubjektet Den
norske kirke og et stiftslag for medlemmer som er
ansatte i fellesråd/menighetsråd. Begge stiftslag
skal ha et eget stiftsårsmøte og et eget stiftsstyre.
Stiftsstyrene i de to lagene vil ha litt forskjellige
oppgaver.
Stiftsstyret for ansatte i rettssubjektet Den norske
kirke vil ha de samme oppgavene som i dag, og være
de som ivaretar medbestemmelse og forhandlinger
overfor bispedømmet.
Stiftslaget for ansatte i fellesrådene vil ikke ha oppgaver knyttet til medbestemmelse og forhandlinger,
siden motparten i denne sektoren befinner seg på
fellesrådsnivå. Dette stiftsstyret skal følge opp de
lokale tillitsvalgte, oppnevne tillitsvalgte der det
ikke er gjort ved lokale valg, samt utvikle det faglige
fellesskapet for medlemmene.

For begge stiftslag gjelder at de velger styret på et
eget årsmøte, skal bidra til skolering av lokale tillitsvalgte og er det organisatoriske mellomleddet mellom sentralleddet og lokallagene.
For mer om stiftslagene; se vedlagte lovutkast §§ 7,
8 og 9.
Andre tariffområder enn KA
På andre tariffområder enn KA kan det opprettes
Lønns- og forhandlingsutvalget der organisasjonen
har minst ti medlemmer og forhandlingsrett. Oppgavene til Lønns- og forhandlingsutvalgene varierer
mellom tariffområdene, fordi forhandlingsoppleggene er forskjellige. Lønns- og forhandlings
utvalgene er rådgivende organer for sentralstyret
som er sentralt forhandlingsutvalg. Der det er
mulig kan det avholdes årsmøte for tariffområdet.
Der det ikke er mulig med årsmøte skal Lønns- og
forhandlingsutvalget orienterer medlemmene på
deres tariffområde om arbeidet minst en gang i året.
Dette skjer elektronisk.
For mer om Lønns- og forhandlingsutvalg på andre
tariffområder; se vedlagte lovutkast §§ 8.3 og 9.3.

Sentralt nivå
Sentralstyret
Sentralstyret velges av generalforsamlingen for tre
år av gangen. Sentralstyret består av leder, nestleder
og fem medlemmer. Begge kjønn skal være representert med minst 40%. Minst et styremedlem skal ha
en annen arbeidsgiver enn rettssubjektet Den norske kirke, fellesråd eller menighetsråd. Sentralstyret
er ansvarlig for den daglige ledelsen av foreningen,
og forbereder og følger opp generalforsamlingens
vedtak. Sentralstyret er sentralt forhandlingsutvalg,
og ivaretar medbestemmelsen på sentralt nivå.
For mer om sentralstyret; se vedlagte lovutkast § 11
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Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ
og møtes årlig. Generalforsamlingen velger sentralstyre og nominasjonskomite. Generalforsamlingen
vedtar strategi- og handlingsplan, behandler regnskap og budsjett, sentralstyrets årsmelding og fastsetter medlemskontingenten.
Generalforsamlingen vil være sammensatt etter en
delegatmodell. Noen delegater møter i kraft av sine
verv, de fleste velges elektronisk blant medlemmene
innen hver valgkrets. Dette betyr at medlemmene
ikke er avhengig av å kunne møte på årsmøte for å
påvirke sammensetningen av delegasjonen til generalforsamlingen. Med store geografiske avstander innad i valgkretsene er dette en fordel. Det er
to valgkretser i hvert bispedømme, en for hvert
stiftslag. Prostene er en egen nasjonal valgkrets.
Medlemmer ansatt i Kirkerådets sekretariat er egen

valgkrets. Hvert tariffområde utenfor KA er egne
valgkretser. Størrelsen på delegasjonene vil avhenge av antallet medlemmer innenfor hver valgkrets.
I tillegg vil det møte delegater fra studentlagene og
pensjonistmedlemmene.
For mer om generalforsamling; se vedlagte lovutkast § 12.
Andre råd og utvalg
Organisasjonen vil ha et nasjonalt fagutvalg for
proster, og et nasjonalt fagutvalg for pensjonistmedlemmer. Det blir også anledning for sentralstyret til å opprette andre utvalg, slik Presteforeningen
i dag har egne fagutvalg for prester i helsesektoren,
for fengselsprester og studentprester.
For mer om dette; se vedlagte lovutkast § 10.

⊲ ⊲ FAG OG PROFESJON

F
•
•
•

or å ivareta de tre profesjonenes faglige
særpreg foreslås det å opprette tre
nasjonale utvalg:

Utvalg for diakoni
Utvalg for kirkelig undervisning
Utvalg for teologi

UTVALG FOR
DIAKONI

UTVALG FOR
KIRKELIG
UNDERVISNING

UTVALG FOR
TEOLOGI

Diakoni

Kirkelig undervisning

Kirke og lokalsamfunn

Kirke og skole

Bibelfag, historisk og
systematisk teologi

Frivillighet/-ledelse

Religionspedagogikk

Homiletikk (prekenlære)

Barne- og
ungdomsteologi

Kristen spiritualitet

Ekklesiologi (læren om
kirken)

Ledelse

Sjelesorg

Arbeidsveiledning

Kirke og samfunn

Kirkeordning

Profesjonsetikk

Religionsdialog

I tillegg foreslås det å opprette et tverrfaglig
utvalg.
Disse utvalgene skal særlig ivareta kompetanse
utvikling for de ulike profesjonene, og slik
bidra til å opprettholde profesjonsidentitet.
Fordelingen av fagområder mellom utvalgene
er tentativ.
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Liturgikk
Økumenikk

TVERRFAGLIG UTVALG

Ny organisasjon? / Presentasjon

⊲ ⊲ FAKTA OM FORENINGENE

DEN NORSKE KIRKES
PRESTEFORENING

DET NORSKE
DIAKONFORBUND [DNDF]

KIRKELIG
UNDERVISNINGSFORBUND

Stiftet 13. oktober 1900 som Den
norske Kirkes Presteforening

Stiftet 14. oktober 1915 som De Norske
Diakoners Broderforbund

Stiftet 09.06.1972 som Den norske
kirkes kateketforening

2228 medlemmer (1.1.2017)

496 medlemmer (1.1.2017)

Ca. 380 medlemmer

1594 yrkesaktive medlemmer (1.1.2017)

336 yrkesaktive medlemmer (1.1.2017)

350 yrkesaktive medlemmer (2016)

Organiserer
• yrkesaktive prester i Den norske
kirke
• teologiske kandidater som er medlemmer av Den norske kirke
• teologiske kandidater som er
medlem av andre trossamfunn (etter
vedtak i Sentralstyret)
• pensjonerte eller ikke-yrkesaktive
prester og teologiske kandidater
• teologistudenter

Organiserer
• vigslede diakoner i Den norske kirke
• personer som har utdanning som
kvalifiserer for diakontjeneste i Den
norske kirke
• ansatte i organisasjoner og institusjoner som arbeider med diakonale
utfordringer
• pensjonister eller ikke-yrkesaktive
som har tilhørt de tre ovenfor nevnte kategorier
• studenter ved diakonale utdanningsinstitusjoner

Organiserer
• vigslede kateketer
• ansatte i kirkelig undervisningsrelatert stilling
• pensjonister
• studenter
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Sjekk medlemsopplysningene!
Vi ber dere om å sjekke
medlemsopplysningene deres.
Dette gjør dere på «Min side» på www.prest.no.
Dere må logge inn med medlemsnummer og fødselsdato.
Husker du ikke medlemsnummeret ditt,
så send en epost til pf@prest.no
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NY ORGANISASJON
Vurderinger i forbindelse med en eventuell sammenslåing /opprettelse
av ny organisasjon bestående av Presteforeningen (PF), Diakonforbundet
(DNDF) og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO).
De tre foreningene har gjennomført samtaler på leder/generalsekretærnivå i oktober og november 2016,
og hatt foreløpige konsultasjoner med sine styrer som har bekreftet at det er interesse for å utrede videre
hvordan en sammenslåing skulle kunne finne sted, hvilke konsekvenser en ser for seg av dette og en mulig
tidsplan. I januar og februar 2017 har det vært fortsatte drøftinger på leder/generalsekretærnivå, og dokumentet har vært til foreløpig behandling i organisasjonenes styrer. Etter møte på leder/generalsekretærnivå
2. mars anses dette dokumentet for ferdig.

⊲ ⊲ VISJON
Visjonen for å etablere en ny organisasjon er å bringe de vigslede profesjonene og de med lengre utdanning
i kirkelige virksomheter sammen for å bygge tverrfaglig fellesskap til beste for tjenesten og kirken. En felles
forening gir både mulighet og ansvar for å bygge en samarbeidskultur i arbeidsfellesskap, staber og fag
foreningssammenhenger som igjen vil styrke fellesskap i menigheter og i kirken.
En større forening vil også gi økte krefter i forhandlinger og overfor arbeidsgiver og arbeidsgiverforening
når det gjelder å ta vare på og styrke medlemmenes rettigheter og arbeidsvilkår. Samtidig vil en samling av
krefter og sekretariater også kunne effektivisere arbeid og derigjennom kunne gi økte ressurser til profe
sjonenes tydeliggjøring og den faglige utvikling.
En ny organisasjon trenger en ny formålsparagraf som tar vare på de tre organisasjonenes doble identitet
både som faglig og åndelig felleskap og som fagforeninger.
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⊲ ⊲ MOMENTER I FORHOLD TIL
DAGENS SITUASJON
1.

Medlemskap

Det er naturlig og nødvendig å understreke ved en eventuell sammenslåing at alle som i dag er medlem i en
av foreningene skal kunne fortsette å være medlem i den nye organisasjonen.
PF har som krav at en skal være teolog eller prest i Den norske kirke.
DNDF har som krav kvalifiserende utdanning eller vigsling til diakon.
KUFO har krav om tilsatt i kateketstilling, vigsling eller tilsatt i kirkelig undervisningsrelatert stilling.
DNDF og KUFO tar opp medlemmer som er i stilling, selv om de ikke har kvalifiserende utdanning.
PF tar opp ordinerte som medlemmer uansett hvilken utdanning de har. Alle foreninger har åpning for at
sentralstyret kan innvilge medlemskap for andre etter søknad.
En ny organisasjon må ta stilling til hva slags krav det skal stilles til de som vil melde seg inn. I tillegg til å
være åpen for de som ville ha søkt medlemskap i en av de tre foreningene, vil en også måtte vurdere om en
skal henvende seg til en utvidet gruppe av langtidsutdannede tilsatt i kirkelige virksomheter. Foreningene
har allerede i dag både ledere, administrativt personale og andre som medlemmer, og det ville gi den nye
organisasjonen ytterligere tyngde hvis den var åpen for alle med lengre utdanning som arbeider i kirkelige
virksomheter.
Hvis en velger å være en forening for kirkelige akademikere må en velge kombinasjonen kompetansekrav
og kirkelig stilling (i litt vid forståelse).
Hvis en velger krav om utdanning på minst masternivå for medlemskap vil det bety at en lukker organisasjonen for mange som i dag ville kunne være medlem i en av foreningene. Selv om en via overgangs
ordninger vil kunne ta vare på alle nåværende medlemmer, ville et slikt krav fort føre til en opplevelse av at
det er a og b medlemmer. Vi vil fraråde dette.
Vi anbefaler at følgende er krav til medlemskap:
• De som er vigslet til stilling i DnK
• De som fyller kravet til å være vigslet (uavhengig av tilsetting)
• De som har utdanning på minst bachelornivå og som er tilsatt i kirkelig virksomhet
Det betyr at det i stort åpner for de som nå er medlemmer i foreningene.
I tillegg åpner det for andre grupper med lengre utdannelse som er tilsatt i kirken og kirkelige virksomheter.
Kirkelig virksomhet må i denne sammenhengen forstås bredt og skal fange opp bredden av institusjoner og
organisasjoner der de tre fagforeningene i dag har medlemmer.

2.

Tariff/medbestemmelse

De tre foreningene har det til felles etter 1. januar 2017 at hovedtyngden av deres medlemmer arbeider i
virksomheter som er organisert i Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA)
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De tre foreningene har høsten 2016 forhandlet med KA om nye tariffavtaler. Da har en forhandlet som tre
ulike foreninger sammen med flere andre arbeidstakerorganisasjoner med medlemmer i det nye rettssubjektet DnK. Selv om en startet som ulike organisasjoner ble det fort til at organisasjonene stod sammen og
utøvde felles press mot KA. Det ga gode resultater.
Det er vanskelig å si om det å være en organisasjon ville kunne gitt et enda bedre resultat, men trolig ikke.
Det er nok heller ingen grunn til å tro at det ville gitt noe dårligere resultat. Samholdet som var større enn
de tre var nok det viktigste bidraget.
En positiv konsekvens av en sammenslåing vil være at en ny organisasjon vil være blant de største i DnK
(både før og etter at en arbeidsgiverlinje er innført). Det vil gi fortrinn i forhold til medbestemmelse, rett
til å være i partssammensatte grupper og rett til å utpeke ombud og representanter. Det er grunn til å tro at
«den store organisasjonen» også vil bli regnet som en viktig og seriøs premissleverandør nettopp fordi den
har medlemmer både på fellesrådssiden og i rettssubjektet. Det vil også være grunn til å tro at en god tillitsvalgtopplæring (se senere) vil gi bedre medbestemmelse begge steder. Hovedavtalen for KA-området opererer med tillitsvalgte som er fellestillitsvalgte (for flere organisasjoner) eller områdetillitsvalgte (overfor
flere arbeidsgivere/virksomheter). En områdetillitsvalgt (der det er laget avtale om det) kan representere
tilsatte i flere virksomheter. Dette åpner for å kunne yte bedre service overfor medlemmer som er alene
eller få i en virksomhet. Opplæring av tillitsvalgte må ta høyde for dette.
Det er også grunn til å tro at vår innflytelse på andre tariffområder (Virke, Spekter, Kommune hvor vi hver
for oss har vært små) vil styrkes noe fordi vi nå representerer flere medlemmer. Det er krevende for en liten
forening å sette seg inn i mange tariffavtaler, og ressurskrevende å representere de få overalt hvor det skal
kreves og forsvares rettigheter. En litt større organisasjon som kan spre arbeidet på noen flere medarbeidere og tillitsvalgte vil kunne opparbeide større kompetanse, og bedre muligheten for å ivareta også disse
medlemmene.
For å få en god medbestemmelse er det viktig å ha tillitsvalgte som har fått god opplæring. Tillitsvalgt
opplæring er krevende, og gjøres i våre sammenhenger ofte for ganske små grupper. Det vil opplagt være
en mulighet å kople flere tillitsvalgte på de samme kursene. Dette vil være særlig tydelig innenfor DnK,
hvor en kan ha opplæring og kursing på tvers av de to arbeidsgiverlinjene. Det er de samme avtalene som
danner utgangspunktet for begge arbeidsgiverlinjene, og det er god grunn til å tro at det som nå er av for
skjeller pga forskjellig utgangspunkter vil bevege seg mot større likheter i framtiden.

3.

Unio

Det er PF og DNDF som er medlemmer i Unio i dag. PF er den 3.dje minste organisasjonen i Unio, og
mangler ca 550 medlemmer på å gå forbi Norsk Radiografforbund (2811 medl). Ved å slå sammen de tre
foreningene vil den nye organisasjonen ha ca 3100 medlemmer. Det vil ha lite å si for styrkeforholdet innad
i Unio og vår påvirkningskraft der. En vil fortsatt være i fellesordningen som samler de mindre foreningene.
Den blir ledet av Akademikerforbundet som samler over 4500 medlemmer. En sammenslåing vil øke vår
styrke i noen forhandlingsutvalg, men vi vil fortsatt være blant de små/minste. Endringen overfor KR og
KA er drøftet over.
Når det gjelder medlemskontingent og økonomi så vil en sammenslåing bety besparelser, selv om KUFOs
medlemmer ikke har vært medlemmer i Unio. Hver forening betaler en fastkontingent + en kostnad pr
yrkesaktive medlemmer. Regnestykket ser slik ut for 2016:
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Fastledd

Medlemmer

Kostnad/
medlem

Sum
medlemmer

Totalt nå

Totalt felles

KUFO

0

350

118

41 206

0

41 206

PF

297 374

1 672

118

196 845

494 219

494 219

DNDF

297 374

342

118

40 264

337 638

40 264

831 856

575 688

Summer

Samlet ville det gi en årlig besparelse på kr 256 169.

4.

Kirkepolitikk og samfunnspåvirkning

Det er vanskelig å måle foreningenes påvirkningskraften i kirken og i samfunnet. Foreningene har alltid
forsøkt å sannsynliggjøre deres medlemmers berettigelse i kirken og legge til rette for at yrkesgruppen skal
gis best mulig vilkår for å utføre «oppdraget» som de har. Det er grunn til å tro at uttalelser innad i kirken
som «snakker opp» yrkesgruppene og innlegg om kirkepolitikk vil bli lyttet enda mer til fordi de nå kommer fra en organisasjon som ikke bare snakker èn yrkesgruppes sak.
De tre foreningene har nok noen ganger hatt forskjellig syn i enkeltsaker, men i det store og hele er likhetene større enn forskjellene. Og den prosess som skal til for å finne en måte å uttrykke seg på når det er
flere meninger er en god øvelse som kanskje heller burde foregå «på kammerset» enn i andres påsyn hvor
forskjeller vil bli brukt til å spille foreningene ut mot hverandre.
Påvirkningen i samfunnet for øvrig vil som nå være avhengig av hvilke spørsmål en uttaler seg om, om en
uttaler seg om en sak hvor samfunnet er interessert i vår mening, og om vår mening er relevant og avgitt på en
forståelig måte. Det vil også være avgjørende om avsenderen bli gjenkjent. Det vil sette krav til at en finner
et forståelig/gjenkjennelig navn for den nye organisasjonen som presse og offentlighet forbinder med kirke
og kirkelige yrkesgrupper.

5.

Tverrfaglig fagavdeling

En tverrfaglig fagavdeling i en ny organisasjon skal være ledende på de faglige problemstillingene som kirkelige ansatte forholder seg til i sin hverdag. Avdelingen skal innad og utad bidra til å sikre medlemmenes
profesjonalitet på den ene siden, og posisjon i kirken på den andre siden.
Som dagens fagavdeling i Presteforeningen vil fagutvikling, formidling og kompetanseutvikling være sentrale ansvarsområder. De ansatte i fagavdelingen må holde seg oppdatert, utvikle og formidle med tanke på
bidrag til høringer o.l., formidling gjennom nettsidene og i andre aktuelle fora.
Historisk har det vært flere eksempler på faglig samarbeid. Den tidligere Kateketforeningen hadde to
medlemmer i PFs fagråd for kateketikk. Diakonforbundet har hatt et medlem i PFs prosjektgruppe for
Etikk og Samfunn (PRES). Man har i lang tid stått sammen i et engasjement for arbeidsveiledning, og de
tre organisasjonene er alle opptatt av profesjonsetikk. Senest i 2016 har de tre organisasjonene, sammen
med Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, hatt et felles prosjekt knyttet til ressursheftet
«Kirkens samtaler med barn og ungdom – taushetsplikt og profesjonelt skjønn».
En felles og tverrfaglig fagavdeling har to åpenbare og viktige gevinster: Det skapes en intern tverrfaglighet
på profesjons- og fagforeningsnivå, og fagavdelingen vil besitte bredere kirkelig kompetanse og interesse-
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felt – til representasjon, arbeidsfordeling, høringer og utredninger. Den interne tverrfagligheten kan bidra
til økt fokus på tverrfaglig samarbeid i kirken, og gjennom organisasjonsstrukturen for øvrig sikres et reelt
tverrfaglig samliv som kan smitte over på det lokale samarbeidet.
Kateketers/undervisningsmedarbeideres, diakoners og presters selvforståelse som profesjoner binder oss
sammen. Vi skal alle arbeide selvstendig i en organisasjon preget av samarbeid mellom ansatte og frivillige,
og trenger å holdes godt faglig ved like. Hver av profesjonene har sin andel i den kirkelige arbeidsfordelingen,
samtidig som ansvarsområdene delvis overlapper hverandre. Vi står både sammen og hver for oss i det kirkelige arbeidsfellesskapet. Tilsvarende vil en felles fagavdeling både måtte arbeide med felles og særskilte
problemstillinger.
Til en viss grad kan en felles fagavdeling bidra til felles kompetanseutvikling. Den nye organisasjonen må
også ta vare på de forskjellige yrkesgruppenes behov for profesjonsbasert etter- og videreutdanning.
For å ivareta de tre profesjonenes faglige særpreg foreslås det å opprette tre nasjonale utvalg:
• Utvalg for diakoni
• Utvalg for kirkelig undervisning
• Utvalg for teologi
I tillegg foreslås det å opprette et tverrfaglig utvalg.
Disse utvalgene skal særlig ivareta kompetanseutvikling for de ulike profesjonene, og slik bidra til å
opprettholde profesjonsidentitet. Behovet for faglig kollegafellesskap og kompetanseutvikling er primært
arbeidsgivers ansvar å ivareta, men fagforeningen som profesjonsforening skal bidra til at det ivaretas. Det
foreslås derfor ikke å bygge en gjennomgående struktur i foreningen fra lokalplan og opp, men opprette
organer som sikrer at dette ivaretas på nasjonalt nivå.
Sett fra PF sin side vil dette først og fremst framstå som en utvidelse av interessefelt og styrking av bredden
på kompetansen i fagavdelingen. For KUFO og DNDF vil dette innebære en klar styrking av det faglige
arbeidet og tilbudet til medlemmene.
Hvis man sammenlikner fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke så er det i dag ulike tilbud om
kompetanseutvikling. Tradisjonelt har de ansatte i staten, nå rettssubjektet Den norske kirke, hatt langt
bedre vilkår for kompetanseutvikling og faglig fordypning enn de ansatte i fellesrådene. Innenfor de andre
tariffområdene er det store forskjeller i muligheten for etter- og videreutdanning. Dette henger sammen
med ulike prioriteringer hos de ulike arbeidsgiverne. Etableringen av en felles fagavdeling vil ikke av seg
selv endre på dette, men det vil gi en mulighet til at man i større grad enn i dag kan bidra til kompetanse
utvikling også for de fellesrådsansatte.

6.

Økonomi

Den samlede omsetning for de 3 foreninger er i 2016 ca 16,7 millioner kroner. (DNDF ca 2 mill, KUFO ca 2,3
mill og PF 12,4 mill). Av dette er ca 1,4 millioner OU-midler. Resten er hovedsakelig medlemskontingent.
Foreningene har i dag forskjellig kontingent, hvor PF er rimeligst, og KUFO dyrest. Det vil være sannsynlig
at den nye organisasjonen velger en kontingentsats som ligger like over PFs kontingent. Det har også vært
ulike former for støttemedlemskap, medlemskap med begrensede rettigheter og dobbeltmedlemskap med
andre foreninger. Dette vil en måtte finne felles løsninger på.
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Foreningene har i 2016 hatt 10 tilsatte og en ser for seg at de tilsatte fortsetter i den nye organisasjonens
sekretariat. Det er grunn til å tro at mange arbeidsoppgaver vil kunne effektiviseres ved å samordne, og at
en del merkantile funksjoner som nettsted, medlemssystem, kursing og møtevirksomhet vil kunne bety betydelig besparelse. Dette bør kunne gi økte krefter til tillitsvalgt- og medlemsservice. De små foreningens
sårbarhet i forhold til antall tilsatte og sykdom, ferier etc, vil også minske ved at et større sekretariat takler
dette bedre. Det bør også kunne bety en bedret kommunikasjon og fagutvikling (se tidligere).

7.

Tillitsvalgte og frikjøp

De tre foreningene har alle sett at foreningenes sentrale tillitsvalgte trenger tid og rom for å kunne utføre
de oppgaver de har blitt valgt til å utføre. Det har en løst ved å sørge for frikjøp. Her har arbeidsgivere
bidratt forskjellig. Arbeidsgiver har frikjøpt PFs tillitsvalgte med hjemmel i hovedavtalen, mens det ikke
finnes noen ordning for sentralt frikjøp hos fellesrådene/KA. Frikjøp fra arbeidsgiver vil ikke være knyttet
til vervet som organisasjonstillitvalgt, men til vervet som (hoved)tillitsvalgt i virksomheten. Den nye organisasjonen må sørge for at dens sentrale tillitsvalgte har nødvendige ressurser til å utøve vervene uavhengig av hvilken arbeidsgiver de har.

8.

Sekretariat

Det vil være viktig at også sekretariatet tar vare på fag og profesjon og gjør den nye organisasjonen gjenkjennelig for alle medlemmer. Det legges til grunn at de tilsatte i de tre sekretariatene arbeider i det nye
sekretariatet, og dermed også overfører og sikrer kompetanse om kirkelig undervisning, diakoni, prestetjeneste og ledelse.
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⊲ ⊲ DEN NYE ORGANISASJONEN
En mulig skisse til utforming av denne.

1.

Overordnede føringer

Det skal i alle organer være minst 40% av begge kjønn.
En nasjonal fagforening må gjennom sin organisasjon ivareta to sentrale hensyn:
• Det enkelte medlem må kunne påvirke organisasjonens vedtak og utvikling gjennom å delta på
medlemsmøter, fremme forslag, stille som kandidater eller stemme på kandidater man mener
ivaretar egne synspunkter.
• Føre forhandlinger og ivareta medbestemmelse for medlemmene gjennom organisasjonens
tillitsvalgte og ansatte.

2.

Lokalleddet

Hva man forstår som organisasjonens lokalledd, og hvilke oppgaver som er lagt til dette leddet varierer mellom de tre organisasjonene. Vi ønsker at den nye organisasjonen skal ha lokallag. Ingen av de tre organisasjonene bruker dette som betegnelse i dag. Lokallaget omfatter de medlemmene som hører til i et avgrenset
område der man har medbestemmelse og eventuelt forhandlinger med arbeidsgiver. I rettssubjektet Den
norske kirke, der man utøver medbestemmelse på tre nivåer, så er lokallaget på det laveste av disse nivåene.
Den tillitsvalgte kan ha forskjellige funksjoner/oppgaver utover det å ivareta medbestemmelse og evt forhandlinger ovenfor arbeidsgiver. Det er særlig aktuelt at man på lokallagsnivå også tar initiativ til faglige
samlinger/studier. Dette vil ofte skje i samarbeid med arbeidsgiver, og kan gjerne skje på tvers av flere lokallag og i samarbeid med flere arbeidsgivere. Man kan f.eks se for seg felles fagdag som både prost, kirkeverge
og lokallaget i både fellesrådet og lokallaget for prostiet står sammen om. Lagene kan fungere forskjellig, og
de har ikke krav på tilskudd på økonomi fra den nye organisasjonen.
Lokallagene vil se forskjellige ut innenfor ulike tariffområdet, men innenfor Den norske kirke vil de også se
ulike ut fordi fellesrådene er lokale organisasjoner med medbestemmelse/forhandlinger på ett nivå, mens
rettssubjektet Den norske kirke har fordelt dette på tre nivå. Under følger en oversikt som viser mangfoldet
i lokalleddet i en slik organisasjon.
KA-sektoren
Kirkelig fellesråd
• Lokallaget for ansatte i kirkelig fellesråd vil bestå av alle medlemmer som er ansatt i samme
kirkelig fellesråd.
Ved avtaler om områdetillitsvalgt
• KA har en mulighet i sin hovedavtale om felles tillitsvalgt – områdetillitsvalgt – på tvers av
virksomheter, når arbeidsgiverne inngår en avtale om dette. Ved slike samarbeidsavtaler mellom
arbeidsgiverne vil alle våre medlemmer inngå i et felles lokallag.
Rettssubjektet Den norske kirke
• Lokallaget for menighetsprestene (utenom prostene) bestå av alle medlemmer som arbeider i
samme prosti (dagens prostilag).
• Lokallaget for de ansatte på bispedømmekontoret vil bestå av alle medlemmer som arbeider på
samme bispedømmekontor.
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• Lokallaget for de ansatte i Kirkerådet vil bestå av alle medlemmer som arbeider i Kirkerådet.
• Lokallaget for prostene vil bestå av alle proster som arbeider i samme bispedømme.
Andre tariffområder
• I de andre tariffområdene må man organisere lokallag i virksomhetene ut fra hensiktsmessighet
i forhold til å ivareta medbestemmelse og forhandlinger.
Studentene
• Studentene danner lokallag på hvert studiested. Der samme utdanningsinstitusjon har campus
i ulike byer kan det dannes et lokallag i hver by/campus.

3.

Regionleddet

Stiftslag innenfor tariffområde KA
Det er to stiftslag i hvert bispedømme fordi vi fortsatt har to arbeidsgiverlinjer.
Stiftslaget for de som er tilsatt i fellesråd og menighetsråd danner en valgkrets, og stiftslaget for de som er
tilsatt i rettssubjektet Den norske kirke danner en annen. På årsmøter velger medlemmene i valgkretsene et
stiftsstyre for sin valgkrets på inntil 4 medlemmer.
• Stiftsstyret for de ansatte i fellesråd/menighetsråd ivaretar faglige interesser for medlemmene,
er støtte for de lokalt tillitsvalgte, og oppnevner tillitsvalgte der det er behov for det.
• Stiftsstyret for rettssubjektet Den norske kirke er forhandlingsutvalg ovenfor bispedømmet på
vegne av de ansatte i rettssubjektet Den norske kirke. Forhandlingsutvalget ivaretar medbestemmelse og forhandlinger ovenfor bispedømmet.
Stiftsstyrer i begge valgkretsene forbereder og arrangerer stiftsårsmøter, lager årsmelding, gir uttalelser og
behandler saker forelagt fra organisasjonen sentralt eller av regional interesse. Styrenes aktivitet belastes
organisasjonens økonomi.
Alle medlemmer i et stift velger innenfor sin valgkrets ved elektronisk valg representanter til generalforsamlingen. Det regionale leddet i organisasjonen (stiftsstyret eller en valgkomite valgt på stiftsårsmøtet)
er nominasjonskomite for de som skal velges elektronisk som utsendinger. Innenfor en gitt frist har alle
medlemmer i valgkretsen anledning til å nominere kandidater som sammen med nominasjonskomiteens
forslag er de det kan velges blant. Stiftsstyrelederne er automatisk representant til generalforsamlingen.
Lokallaget i Kirkerådet vil i forbindelse med generalforsamlingen bli behandlet som et stiftslag, og lokallagslederen som stiftstyreleder.
Andre grupper innenfor tariffområde KA
Proster velger ved elektronisk valg et sentralt utvalg på inntil 4 medlemmer. Utvalgets aktivitet belastes
organisasjonens økonomi. Hvis man på sikt får et visst volum av andre ledermedlemmer, f. eks kirkeverger,
må man vurdere om det skal opprettes liknende ordninger for denne gruppen.
Andre tariffområder
Medlemmer på andre tariffområder (Virke, Spekter, LFU-feltprester, Kommune) har anledning til å velge
et lønns- og forhandlingsutvalg på inntil 4 medlemmer for tariffområdet hvis de er mer enn 10 medlemmer
på området. Lønns- og forhandlingsutvalgenes aktivitet belastes organisasjonens økonomi.
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Pensjonistutvalg
Pensjonistmedlemmene velger ved elektronisk valg et sentralt utvalg på inntil 4 medlemmer. Utvalgets
aktivitet belastes organisasjonens økonomi.

4.

Generalforsamling

Generalforsamlingen bør være etter en delegatmodell og avholdes hvert år. Den består av
• sentralstyret
• stiftsledere
• ledere av lønns- og forhandlingsutvalg
• leder av lokallaget i KR
+ Delegater valgt ved elektronisk valg fra følgende valgkretser
• stiftslagene (2 i hvert stift)
• prostene
• KRs sekretariat
• hvert av de øvrige tariffområdene
I alt ca 70 delegater. Størrelse på delegasjonene bestemmes av antall medlemmer i stiftet/tariffområdet
eller laget. 2 er minste representasjon (inkl leder), medlemstall over 70 gir 3 delegater, over 100 4 delegater,
og over 140 5 delegater. I tillegg kan hvert studentlag med styre kan sende 2 delegater til GF. Pensjonistutvalget er delegater til GF.
Generalforsamlingen velger sentralstyre (leder og nestleder i eget valg) og 4 vararepresentanter, nominasjonskomite og behandler årsmelding fra sentralstyret, saker lagt fram av sentralstyret og strategi- og handlingsplan.

5.

Sentralstyret

Sentralstyret velges for 3 år, og består av 7 personer, hvor minst 3 yrkesgrupper skal være representert med
minst 1 person, og minst 2 tariffområder skal være representert. Det skal være minst 40 prosent av begge
kjønn i styret, og det skal søkes geografisk spredning på medlemmene. Sentralstyret er ansvarlig for den
daglige ledelse av organisasjonen, oppnevner sentralt forhandlingsutvalg og ansetter generalsekretær. Sentralstyret møtes minst 6 ganger i året, og er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer møtes. Generalsekretær deltar i møtene og er styrets sekretær.

6.

Sekretariatet

Generalsekretær tilsetter og leder et sekretariat som er dimensjonert etter økonomi og behov definert av
generalsekretær og sentralstyre. Sekretariatet skal inneha både arbeidslivskompetanse, forhandlingskompetanse og en bred fagkompetanse.

22

Ny organisasjon? / Høringsdokumenter

⊲ ⊲ TIDSPLAN
For å kunne få til en så stor endring i foreninger med så mye tradisjon og historie er det viktig med gode
og inkluderende prosesser. Det må være prosesser som sikrer eierskap til ideen og skaper entusiasme og
forventing til en ny organisasjon. Dette skapes ved at forslaget om sammenslåing blir tatt opp både i besluttende organ, i regionale og lokale organer, men også informert om og hørt hos alle medlemmer. Denne
prosessen er startet og foregår våren/forsommeren 2017.
Vedtak må skje på generalforsamling i alle tre organisasjoner. Da disse er spredt ut over en periode på ti
måneder vil dette ta noe tid. Dette er i seg selv et gode da det gir mulighet for at saken behandles på en
inkluderende og god måte.
KUFO har sin generalforsamling i juni 2017, deretter følger DNDF som avholder GF oktober 2017. PF har
så sin generalforsamling mars 2018. Det er naturlig at saken behandles på de enkeltes generalforsamlinger.
Samtidig vil det sannsynligvis bli nødvending å avholde en ekstraordinær generalforsamling i KUFO og
DNDF siden deres GF kommer noe tidlig i forhold til endelig vedtak. Ved å avholde en ekstraordinær
generalforsamling for disse våren 2018 vil alle tre organisasjoner kunne behandle saken ut fra et felles forslag.
Det vil være rimelig å sette offisiell registrering og etablering av organisasjonen til 01.01.2019. En opprettelse
som bygger på vedtak i alle tre generalforsmalingene våren 2018. Samtidig vil en etter et evt felles vedtak
kunne begynne å utvikle organisasjonen allerede fra sommeren 2018.
Det vil være viktig å fastsette organisasjonskart og gjennomføre de valg som er naturlig slik at nytt felles
styre også kan være på plass innen 01.01.19. Om dette krever en egen felles generalforsamling/stiftelsesmøte
må derfor utredes. Dette må det tas hensyn til i vedtak i organisasjonene slik at overgangen og opprettelsen
skjer etter gode demokratiske regler og prinsipper. Det må vurderes hvordan et vedtak om prosess kan innarbeides i vedtaket om å slå sammen organisasjonene.

KUFO
GF

DNDF
GF

Pf
GF

Ekstraordinær GF
KUFO og
DNDF

Offisiell
registrering og
etablering av ny
organisasjon

juni 2017

oktober 2017

mars 2018

våren 2018

01.01. 2019.
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POLITISK PLATTFORM
FOR NY ORGANISASJON
⊲ ⊲ VISJON
Et tverrfaglig fellesskap:
Visjonen for å etablere en ny organisasjon er å bringe de vigslede profesjonene og de med lengre utdanning
i kirkelige virksomheter sammen for å bygge tverrfaglig fellesskap til beste for tjenesten og kirken.
Visjonen er å skape en forening som tar ansvar for å bygge en samarbeidskultur i arbeidsfellesskap, staber
og fagforeningssammenhenger som igjen vil styrke fellesskap i menigheter og i kirken.

Et sterkt forhandlingsfelleskap:
Visjonen med å bygge en større forening er å gi økte krefter overfor arbeidsgiver og arbeidsgiverforening
når det gjelder å ta vare på og styrke medlemmenes rettigheter og arbeidsvilkår.

Et identitetsutviklende fellesskap:
Visjonen er å ta vare på de tre organisasjonenes identitet både som åndelig felleskap, profesjonsfellesskap
og som fagforeninger.
Vi har som mål å være en aktiv stemme i kirke og samfunnsdebatt, og bidra til å styrke og utvikle Den norske
kirke slik at den kan nå lenger i sitt kall som Norges folkekirke.

⊲ ⊲ LØNNSPOLITIKK
Kompetanse og ansvar skal lønne seg. Kirken må ha et lønnsnivå for de langtidsutdannede som gjør den til
en attraktiv arbeidsplass, og rekrutterer dyktige medarbeidere. Det må sikres at kompetanse gir en lønns
utvikling i kirken som er på linje med samfunnet for øvrig.

⊲ ⊲ VIGSLING
Organisasjonen henvender seg særlig til de vigslede profesjoner i kirken. Den livslange forpliktelsen som
ligger i vigslingen må bli løftet fram, verdsatt og lagt til rette for. Kompetansekravene for å bli vigslet må
ikke svekkes. Biskopens tilsyn må gjelde for alle vigslede uavhengig av arbeidsgiverlinje, og biskopen må ha
adekvate redskaper for å drive et motiverende og aktivt tilsyn.
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⊲ ⊲ FAGUTVIKLING
Vigslede og andre langtidsutdannede medarbeidere må sikres kompetanseutvikling. Både gjennom på
virkningsarbeid og gjennom arbeidet i fagavdelingen i sekretariatet skal den nye organisasjonen bidra aktivt til profesjonsutvikling. Det er et mål at at biskopen har en sentral rolle i etter- og videreutdanning for
alle de vigslede. Foreningene vil kreve planer og tiltak som sikrer kompetanseutvikling for alle vigslede og
langtidsutdannede. Kirkens ledere må gis anledning til å utvikle og styrke sin lederkompetanse.
Foreningen vil bidra til å ivareta de ulike profesjonenes faglige identitet og behov for faglig kollegafellesskap og kompetanseutvikling gjennom nasjonale utvalg for diakoni, kirkelig undervisning og teologi, samt
et tverrfaglig utvalg.

⊲ ⊲ KIRKEORDNING
Det må utvikles en kirkeordning som gir de vigslede selvstendighet, tillit og ansvar slik at deres faglighet
og kompetanse brukes og utvikles. Den lokale kirkes må ledes av ansatte med høy kirkefaglig kompetanse,
fortrinnsvis vigslede medarbeidere. Tilsettingsnivå må sikre fleksibilitet og faglige enheter som tar vare på
de ansatte, deres kompetanse og kompetanseutvikling. Det er et mål at Den norske kirke har èn arbeids
giverlinje, og at alle ansatte skal være ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.

⊲ ⊲ SAMFUNNSENGASJEMENT
Kirken skal være tilstede, synlig og relevant i samfunnet Som fagforening vil vi kjempe for enkeltmennesket
gjennom kollektive løsninger og ikke akseptere at den enkelte blir stående alene i asymmetriske arbeidsrelasjoner. Som organisasjon med diakonale tradisjoner vil vi bruke vår stemme for å peke på og løfte
enkeltmennesker og grupper som samfunnet ikke ser. Vi vil ha et særlig engasjement for menneskeverd,
menneskerettigheter, miljø- og klimaspørsmål, nasjonal og global solidaritet og ikke-diskriminering. Gjennom Unio-fellesskapet blir vår stemme sterkere, og vi vil bruke vårt medlemskap for å øve innflytelse på
samfunnsutviklingen.

⊲ ⊲ KOMMUNIKASJON
Organisasjonen må ha en kommunikasjonsstrategi som sikrer oss synlighet og at vi blir hørt. Vi må sikre
en kommunikasjon med alle medlemmer og tillitsvalgte som skaper samhold og tillit til at vi er deres
organisasjon. Opplæring og påvirkningsmuligheter må sikres for de tillitsvalgte på alle nivåer.
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LOVER FOR
§ 1 Navn og formål
Foreningens navn er ………………………………………… forkortet………………...
Formålet er å danne et tverrfaglig fellesskap for de vigslede profesjonene og de med lengre utdanning i kirkelige virksomheter. Formålet er videre å danne et sterkt forhandlingsfellesskap og drive
identitetsutvikling for de ulike faggruppene. Vi vil bygge en samarbeidskultur i arbeidsfellesskap,
staber og fagforeningssammenhenger for å gi økte krefter overfor arbeidsgiver og arbeidsgiverforening for å ta vare på og styrke medlemmenes rettigheter og arbeidsvilkår.
Vi har som mål å være en aktiv stemme i kirke og samfunnsdebatt, og bidra til å styrke og utvikle
Den norske kirke slik at den kan nå lenger i sitt kall som Norges folkekirke.

§ 2 Medlemskap
Medlemmer kan være:
a.	 De som er vigslet til stilling i Den norske kirke
b.	 De som fyller kravet til å være vigslet (uavhengig av tilsetting)
c.	 De som har utdanning på minst bachelornivå og som er tilsatt i kirkelig virksomhet
d.	 De som ved stiftelsen er medlemmer av en av de tre foreninger som har slått seg sammen til
denne forening
e.	 Pensjonister og andre som har vært yrkesaktive medlemmer av denne forening eller en av de
tre foreningene som har slått seg sammen til denne forening.
f.	 Studenter som deltar i studieprogram med sikte på tjeneste som prest, diakon, kateket eller
annen kirkelig tjeneste.
g.	 Sentralstyret kan etter søknad innvilge medlemskap for personer som ikke kommer inn
under bestemmelsene i punktene a) til f ) over.
Medlemskap avgjøres av Sentralstyret. Innmelding og utmelding skjer skriftlig til foreningens sekretariat. Medlemskap betinger at kontingenten er betalt, jf § 3.
Medlemmer som melder seg inn i foreningen mens de er en del av en personalsak har ikke krav på
rådgivning i denne saken.
Medlemskapet kan ikke sies opp under pågående tarifforhandlinger, mekling eller arbeidskonflikt.
Et medlem som handler i strid med foreningens mål eller lover kan ekskluderes.
Medlemmet skal kunne uttale seg, eksklusjonen skal være skriftlig begrunnet og vedtaket krever 6/7dels flertall i Sentralstyret.
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Medlemskapet opphører for den som ikke har betalt sin kontingent det siste året, etter at vedkommende er underrettet skriftlig og kontingentforholdet ikke er brakt i orden innen tre måneder etter
at underretning har funnet sted.
Medlemmer som også har medlemskap i en annen fagforening og har sine tariffrettigheter (hovedmedlemsskap) hos dem, kan ikke velges og har ikke stemmerett i foreningens organer.

§ 3 Kontingent
Sentralstyret fastsetter årlig medlemskontingent. Det kan vedtas ulike kontingentsatser for ulike
grupper. Kontingenten skal som hovedregel innkreves ved trekk i lønn.
Ved mottatt skriftlig utmelding vil kontingenten stoppes senest 2 måneder etter utløpet av den
måneden oppsigelsen mottas. Utmelding har for øvrig virkning straks utmeldingen er mottatt.

§ 4 Organer
Foreningen har følgende organer:
a.	Lokallag
b.	 Stiftsårsmøte/årsmøte for tariffområdene
c.	 Stiftsstyre/Lønns- og forhandlingsutvalg
d.	Fagutvalg
e.	 Sentralstyre
f.	 Generalforsamling

§ 5 Lokallag
1. For tilsatte i Rettssubjektet Den norske kirke
1.1.	Prostiene
Foreningens medlemmer tilsatt i rettssubjektet Den norske kirke utgjør lokallaget innenfor
det prostiet der de har tjenestedistrikt.
1.2.	 Rettssubjektet Den norske kirke – bispedømmekontorene
De tilsatte på bispedømmekontorene utgjør lokallag på hvert bispedømmekontor.
1.3.	 Rettssubjektet Den norske kirke – Kirkerådet
De tilsatte i Kirkerådet utgjør et lokallag.
1.4.	 Prostene i bispedømmet utgjør et eget lokallag for proster.
2. For tilsatte i kirkelige fellesråd og i menighetene
Foreningens medlemmer tilsatt i menighetsråd eller fellesråd utgjør lokallag for vedkommende fellesråd
eller for et større område.
3. For tilsatte i andre tariffområder
Sentralstyret kan godkjenne lokallag i andre tariffområder, og kan gi nærmere retningslinjer for
hvilke krav som stilles for opprettelse av lokallag.
4. Studenter
På hvert studiested der det er studentmedlemmer kan det etableres et lokallag for studenter.
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5. Faglag
Sentralstyret kan gi nærmere retningslinjer for hvilke krav som stilles for opprettelse av faglag.
Sentralstyret godkjenner nye faglag.
Felles for lokallagene:
a.	 Lokallagene velger leder og styre. Lokallagenes medlemmer har stemmerett og kan foreslå
kandidater.
b.	 Avholder møte minst én gang hvert halvår.
c.	 Behandler andre saker forelagt av organisasjonen.
d.	 Behandler saker av lokal interesse.
e.	 Forvalter egen økonomi og avgir årlig regnskap til lønns- og forhandlingsutvalget i eget
tariffområde.
f.	 Fungerer som studieenhet.

§ 6 Styret i lokallaget
Lokallagene har et styre bestående av leder og inntil to medlemmer valgt for to år om gangen.
Styret:
a.	 Forestår lagets virksomhet og forbereder årsmøtet.
b.	 Ivaretar forhandlinger og medbestemmelse etter gjeldende avtaler.

§ 7 Stiftslag
Det er to stiftslag i hvert bispedømme, én for tilsatte i rettssubjektet Den norske kirke og én for tilsatte
i fellesråd/menighetsråd.

§ 8 Stiftsårsmøte/årsmøte for tariffområdet
1. For tilsatte i rettssubjektet Den norske kirke
I hvert bispedømme avholdes årsmøte for tilsatte i rettssubjektet Den norske kirke.
Dette kalles Stiftsårsmøte i rettssubjektet.
Stiftsårsmøtet velger dirigent og visedirigent til å lede møtet. Det velges også referenter som skriver
referat fra møtet og to protokollunderskrivere som godkjenner referatet.
Alle medlemmer tilsatt i rettssubjektet Den norske kirke som tilhører lokallag innen bispedømmet
skal inviteres til sitt stiftsårsmøte, der de har stemmerett.
Stiftsårsmøtet
a.	 Velger Stiftsstyre som er Lønns- og forhandlingsutvalg.
b.	 Behandler årsmelding fra Stiftsstyret
c.	 Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område.
d.	 Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene.
e.	 Behandler saker forelagt av Sentralstyret
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt Stiftsstyre 2 måneder før årsmøtet finner sted.
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Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet finner sted. Medlemmer
har rett til å foreslå kandidater til stiftsstyret. Det sittende styret gjør denne retten kjent for medlemmene minst 14 dager før valget. Nominasjonslisten sendes medlemmene. Medlemmene skal gjøres
oppmerksom på retten til å supplere listen med nye kandidater senest 5 dager før valget avholdes.
2. For tilsatte i fellesråd og menighetsråd
I hvert bispedømme avholdes årsmøte for tilsatte i fellesråd/menighetsråd. Dette kalles Stiftårsmøte
fellesråd/menighetsråd.
Stiftsårsmøtet velger dirigent og visedirigent til å lede møtet. Det velges også referenter som skriver
referat fra møtet og to protokollunderskrivere som godkjenner referatet.
Alle medlemmer tilsatt i menighetsråd eller fellesråd innen bispedømmet skal inviteres til sitt
stiftsårsmøte, der de har stemmerett.
Stiftsårsmøtet
a.	 Velger Stiftsstyre
b.	 Behandler årsmelding fra Stiftsstyret
c. Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område.
d.	 Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene og legger til rette for faglig fellesskap.
e.	 Behandler saker forelagt av Sentralstyret
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt Stiftsstyre 2 måneder før årsmøtet finner
sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet finner sted. Medlemmer har rett til å foreslå kandidater til stiftsstyret. Det sittende styret gjør denne retten kjent for medlemmene minst 14 dager før valget. Nominasjonslisten sendes medlemmene. Medlemmene gjøres
oppmerksom på retten til å supplere listen med nye kandidater senest 5 dager før valget avholdes.
3. Andre tariffområder
Det kan avholdes årsmøter for andre tariffområder der hvor det er mulig. Hvis det ikke avholdes
årsmøter skal det elektronisk gis informasjon til medlemmer i tariffområdet, og det skal sendes årlig rapport til Sentralstyret om aktiviteten. Valg skal avholdes elektronisk.

§ 9 Stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg
1. I rettssubjektet Den norske kirke
For medlemmer tilsatt i rettssubjektet Den norske kirke skal det velges et stiftsstyre i hvert bispedømme, dette kalles Stiftsstyre rettssubjektet. Stiftsstyret for rettssubjektet er Lønns- og forhandlingsutvalg.
Stiftsstyret består av leder og inntil tre medlemmer som alle velges for en periode på to år om gangen. Tilsatte i rettssubjektet med tilhørighet i bispedømmet har stemmerett og kan velges.
Stiftsstyret:
a.	 Opptrer som forhandlingsutvalg i forhold til parter på dette nivå og ivaretar
medbestemmelsesretten på dette nivå i henhold til inngåtte avtaler.
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b.	
c.	
d.	
e.	

f.	

Forbereder og gjennomfører stiftsårsmøter.
Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret.
Behandler andre saker av interesse for medlemmene.
Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra foreningen, som skal være
tilstrekkelige til aktiviteten. Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og
utbetalinger, samt fører regnskap.
Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet/ årsmøte for tariffområdet.

2. Fellesråd og menighetsråd
For medlemmer tilsatt i fellesråd og menighetsråd skal det velges stiftsstyre i hvert bispedømme.
Dette heter Stiftsstyre fellesråds- og menighetsrådstilsatte.
Stiftsstyret består av leder og inntil tre medlemmer som alle velges for en periode på to år om gangen.
Tilsatte i fellesråd og menighetsråd med tilhørighet i bispedømmet har stemmerett og kan velges.
Stiftsstyret:
a.	 Forbereder og gjennomfører stiftsårsmøter eller andre årsmøter for tariffområdene.
b.	 Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret.
c. Behandler andre saker av interesse for medlemmene og legger til rette for faglig fellesskap.
d.	 Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra foreningen, som skal være tilstrekkelige til aktiviteten. Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og utbetalinger, samt fører
regnskap.
e.	 Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet for tariffområdet.
f.	 Stiftsstyret FR skal se til at det opprettes lokallag/tillitsvalgt på lokalt avtalte områder. Stiftsstyret FR kan etter dette om nødvendig oppnevne tillitsvalgt der dette ikke er gjort lokalt.
3. Andre tariffområder
Det kan etter godkjenning fra Sentralstyret velges et lønns- og forhandlingsutvalg innenfor hvert
arbeidsområde med felles lønns- og arbeidsvilkår hvor foreningen har minimum 10 medlemmer og
forhandlingsrett.
Lønns- og forhandlingsutvalget skal sørge for årsmøte, eller gi elektronisk informasjon til medlemmer i tariffområdet. Det skal sendes årlig rapport til Sentralstyret om aktiviteten. Valg skal avholdes
elektronisk.
Det velges et eget lønns- og forhandlingsutvalg for statlig tilsatte prester i Feltprestkorpset.

§ 10 Andre råd og utvalg
Fagutvalg for proster
Lokallagene for prostene velger elektronisk et sentralt fagutvalg for proster på inntil 4 medlemmer.
Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi.
Fagutvalg for pensjonister
Pensjonistmedlemmene velger ved elektronisk valg et sentralt utvalg på inntil 4 medlemmer.
Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi.
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Sentralstyret kan også opprette utvalg for andre grupper og oppnevne medlemmer til disse. Underutvalgsstrukturen skal gjennomgås minst én gang i hver generalforsamlingsperiode.

§ 11 Sentralstyre
Sentralstyret velges for 3 år og består av leder, nestleder og fem medlemmer. Alle skal ha personlig
vara. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % i styret. Minst ett av medlemmene skal ha
en annen arbeidsgiver enn rettssubjektet Den norske kirke og menighetsråd/fellesråd.
Sentralstyret møtes minst fem ganger årlig og er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer møter.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Generalsekretær deltar i Sentralstyret, men uten stemmerett. Fagsjef og forhandlingssjef tiltrer ved
behandling av saker som angår sine kompetanseområder, men uten stemmerett. Sentralstyrets møter
ledes av leder, og av nestleder i tilfelle leder har forfall.
Sentralstyret:
a.	 Er ansvarlig for den daglige ledelse av foreningen og ansetter generalsekretær.
b.	 Følger opp Generalforsamlingens vedtak og rapporterer årlig til Generalforsamlingen om de
tiltak og prioriteringer som er gjort.
c.	 Forbereder ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
d.	 Opptrer som sentralt forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesretten på dette nivå i
henhold til inngåtte avtaler.
e.	 Vedtar detaljert budsjett innenfor rammebudsjett vedtatt på Generalforsamlingen.
f.	 Gir supplerende bestemmelser for å utfylle foreningens lover i den grad dette ikke er i strid
med vedtak i Generalforsamlingen.
g.	 Oppretter og nedlegger underutvalg, fastsetter mandat og oppnevner medlemmer til disse.
h.	 Behandler aktuelle saker for foreningen og dens medlemmer.
Dersom leder finner å måtte tre ut av sitt verv i valgperioden overtas vervet av nestleder. Ved behov
for ny nestleder velges denne av Sentralstyret blant Sentralstyrets faste medlemmer, etter at dette er
supplert med vararepresentant. Dersom et fast medlem trer varig ut av sitt verv erstattes denne av
vararepresentant.

§ 12 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for
virksomheten.
Sammensetning og valg av generalforsamling
Generalforsamlingen består av:
1.	Sentralstyret
2.	
Leder for:
a.	 Stiftsstyrene i hvert bispedømme
b.	 Fagutvalget for proster
c.	 Lokallagsstyret i Kirkerådet
d.	 Leder for lønns- og forhandlingsutvalg for andre tariffområder med mer enn
10 medlemmer
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3.	

Øvrige delegater:
a.	 Inntil 2 delegater fra hvert studentlag med styre
b.	 To pensjonister oppnevnt av Pensjonistutvalget
4.	
I tillegg til leder, medlemmer valgt elektronisk fra følgende valgkretser:
a. Tariffområdet KA
Rettssubjektet Den norske kirke har følgende valgkretser:
		
- Hvert bispedømme
		
- Kirkerådet
		
- Prostene
Tilsatte i menighetsråd/fellesråd har egne valgkretser i hvert bispedømme.
b. Andre tariffområder
Utenfor tariffområdet KA utgjør hvert tariffområde med mer enn 10 medlemmer
en nasjonal valgkrets.
Antall delegater
Antall delegater fra hver valgkrets valgt ved elektronisk valg avgjøres av revisorbekreftede tall på hovedmedlemmer pr. 1. januar i det året generalforsamlingen avholdes:
20–40 medlemmer:
41–80 medlemmer:
81–110 medlemmer:
111–140 medlemmer:
Mer enn 140 medlemmer:

1 delegat
2 delegater
3 delegater
4 delegater
5 delegater

Nominasjonskomiteer for valgkretsene før det elektroniske valget er:
- For tilsatte i rettssubjektet Den norske kirke; Stiftsstyret rettssubjektet Den norske
kirke, henholdsvis det sentrale Fagutvalget for proster eller lokalstyret i Kirkerådet
- For fellesråds- menighetsrådsstilsatte; Stiftsstyret for fellesråds- og menighetsrådstilsatte.
For de andre tariffområdene utgjør Lønns- og forhandlingsutvalget nominasjons
komite for sin valgkrets før det elektroniske valget.
Alle hovedmedlemmer har rett til å foreslå delegater for nominasjonskomiteene, inntil 5 dager før nominasjonsvalget. Nominasjonskomiteene gjør denne retten kjent for
medlemmene minst 14 dager før nominasjonsvalget, ved hjelp av elektronisk kommunikasjon eller på annen hensiktsmessig måte.
For alle valgkretser gjelder:
Det skal søkes å nominere minst to flere enn det er delegatplasser på generalforsamlingen.
Det skal være minst 40% av hvert kjønn blant de nominerte.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen møtes ordinært en gang hvert år. Sentralstyret kan med minst 5/7 flertall
innkalle til ekstraordinær generalforsamling eller utsette ordinær generalforsamling i inntil 6
måneder når vektige grunner taler for det.
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Ekstraordinær generalforsamling skal finne sted dersom minst 1/4 av de yrkesaktive medlemmene
har undertegnet krav om det.
Generalforsamlingen velger dirigent og to visedirigenter til å lede sine forhandlinger samt to
protokollunderskrivere og tre desisorer.
Generalforsamlingen behandler:
a.	 Valg hvert 3.dje år av leder, nestleder, 5 medlemmer til Sentralstyret og personlige
varamedlemmer (I alt 7 + 7 personer), samt revisor. Nødvendige suppleringer eller
endringer i mellom-årene.
b.	 Foreningens regnskap og rammebudsjett.
c.	Medlemskontingent.
d.	 Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode.
e.	 Strategi- og handlingsplan for kommende periode.
f.	 Saker lagt fram av sentralstyret.
g.	 Valg av nominasjonskomité.
Lokallag, lønns- og forhandlingsutvalg og stiftsstyrer kan anmelde saker til behandling på generalforsamlingen. Frist for anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted, med unntak
av lovendringer, jf § 17.
Valg av leder, nestleder og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen består av tre medlemmer.
Alle medlemmer har overfor nominasjonskomiteen og på generalforsamlingen rett til å foreslå
kandidater til vervene.
Medlemmer som velges etter bokstav a) og g) velges for en periode på tre år. Samtlige kan gjenvelges, men leder kan kun gjenvelges én gang. De valgte medlemmene tiltrer sine verv når generalforsamlingen er avsluttet.
Vedtak fattes med simpelt flertall av avgitte stemmer med unntak av lovendringer, jf. § 15. Ved
stemmelikhet har dirigent dobbeltstemme.

§ 13 Likestilling
Det skal tilstrebes at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i foreningens valgte organer, og i råd og utvalg nedsatt av Sentralstyret, jf § 4 og eget krav til Sentralstyret i § 11. Det skal også
tilstrebes at kjønns- og likestillingsperspektivet blir ivaretatt, belyst og profilert på ulike nivåer og
områder av foreningens virksomhet.

§ 14 Signatur
Leder og generalsekretær i fellesskap, eller leder og nestleder i fellesskap, har signaturrett for
foreningen.

§ 15 Uravstemning
Rådgivende uravstemning kan avholdes etter vedtak i Sentralstyret eller når et flertall av lønns- og
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forhandlingsutvalgene ber om det, jf § 8. Uravstemning kan også gjennomføres om dette kreves av
foreningens hovedsammenslutning.

§ 16 Sekretariat
Generalsekretær tilsetter og leder et sekretariat som er dimensjonert etter økonomi og behov
definert av generalsekretær og sentralstyre. Sekretariatet skal inneha både arbeidslivskompetanse,
forhandlingskompetanse og en bred fagkompetanse.

§ 17 Endringer
Forslag til endring av foreningens lover må være sendt Sentralstyret minst 6 måneder før ordinær
generalforsamling. Forslaget skal være forelagt medlemmene minst 1 måned før generalforsamlingen
og krever 2/3 flertall ved avstemning på generalforsamlingen.
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⊲ ⊲ SEKRETARIAT

⊲ ⊲ REPRESENTANTSKAPET

GENERALSEKRETÆR

SENTRALSTYRET

STIFTSSTYRELEDERNE

Ole-Johs. Huuse
Leder av sekretariatet

Leder Martin Enstad

Inger Anne Naterstad (Oslo)

enstad@prest.no
996 24 959

ian@ulrik.uio.no
934 51 379

huuse@prest.no
911 10 277

Nestleder Anna Grønvik

Tor Bjørn Andresen Osberg (Borg)

STAB

gronvik@prest.no
970 64 642

tor.osberg@rygge.kommune.no
69 26 44 81 / 995 27 344

Rådgiver Jon Strøm
Økonomi og medlemsregistering

Ingvild Osberg

Stig Johnsbrådten (Hamar)

osberg@prest.no
915 18 367

sokneprest@os.kirken.no
971 29 711

Arild Steinsland

Ingulf Bø Vatnar (Tunsberg)

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

kapellan.domkirken@tonsberg.kirken.no
33 37 47 23 / 932 18 383

Forhandlingssjef Kristian Mollestad
Lønn og tariff

Anne Birgitte Bødtker Ruus

kristian.mollestad@prest.no
990 18 42

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

Liv Espeland Jettestuen
(Agder og Telemark)

Advokat Knut Walle-Hansen
Virksomhetsoverdragelse, juridiske
spørsmål (60 % stilling)

REPRESENTANTER FRA
LØNNSUTVALG

knut.walle-hansen@prest.no
948 37 172

Tom Krager (LFU-FPK)

jon@prest.no
950 63 727

ARBEIDSLIV

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

Rådgiver Hanne Garmann Gullaksen
Arbeidsliv og informasjonsarbeid

tkrager@mil.no
938 96 828

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

Odd Inge Tangen (LFU-Virke)
odd.inge.tangen@sjomannskirken.no
+45 26 11 16 32

(I permisjon)

Rådgiver Emil Skartveit
Informasjonsarbeid
emil.skartveit@prest.no
480 45 097

FAG
Fung. fagsjef Per Kristian Aschim
Etter- og videreutdanning
aschim@prest.no
416 19 718

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)

liv.espeland.jettestuen@notodden.kirken.no
991 58 627

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

Stein Karstensen (Møre)
stein.karstensen@me.com
984 16 585

Bjørn Hesselberg (Nidaros)
bjorn.theodor.hesselberg@ntebb.no
404 12 481

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

Jon Arne Tandberg (NordHålogaland)
jon.arne.tandberg@hammerfest.kommune.
no
970 35 282

abayegan@online.no
909 29 047

Marte Holm Simonsen
(representant for studentene)
martesimonsen@gmail.com
991 01 664

35

MEDLEMSKAP OG MEDLEMSTILBUD
I PRESTEFORENINGEN
Presteforeningen kjemper for medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår og er opptatt av å sikre rettferdig lønn,
trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.
Våre tillitsvalgte på lokalt, regionalt og nasjonalt plan,
samt ansatte med ulik fagkompetanse i sekretariatet
sørger for å ta vare på medlemmenes rettigheter.

MEDLEMSTILBUD

Gjennom Presteforeningens og Unios avtaler har vi
også tilgang på en lang rekke fordeler og rabatter på
alt fra boliglån til hotellovernatting og sportsutstyr.
Her er noen av våre fordeler og rabatter.

FORSIKRING, KNIF

SPAREBANKEN SØR

LEILIGHET, LONDON

Knif Trygghet tilbyr spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt
og personforsikring til gunstige
priser. Våre studentmedlemmer
får en spesialtilpasset pakke til kr
890,- som inkluderer innbo, reise
enkeltperson, og ulykke.

Gjennom avtalen får Presteforeningens medlemmer gunstige lån
og gode vilkår på innskudd og
sparing.

PF tilbyr sine medlemmer et sted å
bo under studie- og fritidsopphold
i London. Interesserte kan benytte
PFs hybelleilighet i Den norske
sjømannskirken i byen.

15 % PÅ RETTFERDIGE KLÆR
Det er inngått avtale mellom Fair &
Square og Presteforeningen som
gir våre medlemmer 15 % rabatt. Ta
kontakt med sekretariatet for kode.

KORT
Medlemmer får Esso-kort med 50
øre literen i rabatt gjennom vårt
medlemskap i Unio. Kortet gir også
rabatt på bilvask.
Cresco Unique-konto er et tilbud
med god sparerente fra første
krone, gebyrfrie varekjøp over hele
verden og inntil 75 000 kroner i
kreditt til lav rente.

Les mer om våre medlemstilbud på www.prest.no/kategori/medlemsfordeler
og www.unio.no/no/unios-medlemsprodukter

STREK
Medlemmer av Presteforeningen
får STREK, som er et kirkelig reportasje- og fordypningsmagasin, til
redusert pris.

