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Delegater 
1. Akali, Mark 

2. Alpermann, Matthias 

3. Amble, Tor Magnus 

4. Andal, Hege Merethe 

5. Andersen, Berit M. 

6. Andreassen, Hilde Elise 

7. Angell, May Line 

8. Askvik, Egon 

9. Aune, Nils Åge 

10. Aurdal, Torgils 

11. Austbø, Aslaug 

12. Berg, Per Oskar 

13. Berger, Kjell Ivar 

14. Birkeland, Jon Atle 

15. Bjune, Knut 

16. Bjørnerud, Berit 

17. Bjørnstad, Skule 

18. Blomstrøm, Erik 

19. Boge, Kjersti Brakestad 

20. Bolstad, Jo Inge 

21. Bolstad, Oddgeir 

22. Braadlie, Geir 

23. Brakestad, Bjørn 

24. Bremer, Leif Olav 

25. Bruun, Odd Bjarne 

26. Bryne, Jarle 

27. Bækken, Inger 

28. Danielsen, Gustav 

29. Drangsholt, Leif Kristian 

30. Dyrhol, Rolf 

31. Ellinggard, Stein 

32. Ellingsen, Gunnar 

33. Elvebakk, Åslaug 

34. Engelsvold, Tim Georg 

35. Engmark, Njål 

36. Engnes, Trond 

37. Enstad, Martin 

38. Erdal, Audun 

39. Eriksen, Tor Egil 

40. Ervik, Håvard 

41. Fleischer, Morten 

42. Furuseth, Magne 

43. Fæster, Carl-Ove 

44. Gjone, Lars Kristian 

45. Gjøen, Inger Johanne 

46. Grasto, Nina 

47. Grindland, Tor 

48. Grossmann, Andreas 

49. Grutle, Leif Endre 

50. Grønvik, Anna 

51. Grønvold, Jens Bjelland 

52. Gullaksen, Alexander Garmann 

53. Günther, Trond Gunnar 

54. Hadland, Glenn 

55. Hammervold, Bjørn Ivar 

56. Hansen, Bjørn Magne 

57. Haraldsen, Bjørn-David 

58. Hardang, Arnstein 

59. Haugland, Godtfred 

60. Hauglum, Ole 

61. Heimli, Ronny 

62. Hesselberg, Bjørn 

63. Hetlevik, Eivind-Bjørnar 

64. Hol, Lars Martin 

65. Holmeide, Margrete 

66. Holte, Irene Wenaas 

67. Hummelvoll, Linn Strømme 

68. Håkonseth, Arne Bernt 

69. Håland, Hans Christian 

70. Ingebretsen, Jan Egil 

71. Isaksen, Hans Markus 

72. Jensen, Arne 

73. Johnsbråten, Vivi Schwencke 

74. Jusnes, Ann-Helén Fjeldstad 
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75. Kielland, Jan Christian 

76. Kielland, Lars Erlend 

77. Kjeilen, Arild 

78. Kjølsvik, Terje 

79. Knutsen, Arild 

80. Kolvik, Kyrre 

81. Kona, János 

82. Koren, Vemund 

83. Korssjøen, Jan 

84. Kroken, Anne Line 

85. Kvamsøe, Arne Dag 

86. Kvamsøe, Frode 

87. Kvåle, Signe Elisabeth 

88. Larssen, Olav Arnt 

89. Lauvhjell, Arne 

90. Lillejord, Svein Andreas 

91. Lockertsen, Birgit A. B. 

92. Lunde, Erlend 

93. Lunde, Ola Viker 

94. Mangersnes, Svein Bjarte 

95. Masvie, Gunnar 

96. Mathisen, Øystein 

97. Milje, Dag Tormod 

98. Mindestrømmen, Gunnar 

99. Monstad, Øyvind 

100. Mæland, Leni 

101. Møller-Stray, Anders 

102. Nedrelid, Johannes 

103. Nesse, Gunnar 

104. Nilsen, Leif W. 

105. Nilsen, Steinar 

106. Noddeland, Erik 

107. Nordbrønd, Odd Erling Vik 

108. Nordengen, Tom Egil 

109. Nordkil, Arnt-Håkon 

110. Nymo, Harald 

111. Olsen, Runar H. 

112. Oma, Olav J. 

113. Osberg, Ingvild 

114. Osberg, Tor B. Andresen 

115. Ottersen, Roald-Einar 

116. Ous, Jens Petter 

117. Paus, Eileen 

118. Punsvik, Anton 

119. Rasmussen, Gaute Øgreid 

120. Remmen, Øyvind Monstad 

121. Rian, Ingrid 

122. Risung, Kristian Finn 

123. Rugland, Åse 

124. Rustad, John 

125. Ruus, Anne Birgitte B. 

126. Rygh, Knut 

127. Ryland, Børge 

128. Røen, Ingebrigt 

129. Saaghus, Beint 

130. Sakseid, Geir 

131. Salthe, Asbjørn 

132. Seilskjær, Terje 

133. Simensen, Simen 

134. Skartseterhagen, Kjell A. 

135. Skeide, Frode 

136. Skjauff, Nils Christian 

137. Skjælaaen, Torbjørn 

138. Skoglund, Anne B. 

139. Slørdal, Bodil 

140. Solhaug, John-Daniel 

141. Sommerseth, Rolf 

142. Standal, Reidar 

143. Steinsland, Arild 

144. Stensrød, Kristin 

145. Støle, Kristian 

146. Sunde, Harald K. 

147. Svanholm, Bergljot 

148. Sveia, Hans-Ole 

149. Tischendorf, Maren Flotve 

150. Tjøstheim, Rolf Arne 

151. Torgauten, Stina Frøvoll 

152. Tveit, Geir Ola 

153. Ulseth, Fredrik 

154. Urianstad, Anniken 
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155. Vaags, Inger Johanne 

156. Vatnar, Ingulf Bø 

157. Wang, Øystein 

158. Watsend, Bjørn 

159. Wenaas, Johan Arnt 

160. Wennesland, Hans Jørgen 

161. Westnes, Stein Bjarne 

162. Wigum, Frode 

163. Wilhelmsen, Per Willy 

164. Winsnes, Camilla 

165. Zakariassen, Knut 

166. Øien, Christian de Jong 

167. Østhus, Ole Dagfinn 

168. Ådnanes, Reidar 

169. Ådneram, Karsten 

170. Aagaard, Åse Kristin Nøkling 

171. Aannerød, Terje 

172. Aasbø, Reidar. 

Deltakere 
231. Bondevik, Halfdan Tschudi 

232. Borch, Even 

233. Bredvei, Roar 

234. Daae, Kristin Holen 

235. Dæhlin, Dag 

236. Eide, Lars Petter 

237. Espedalen, Marit Isaksen 

238. Floberg, Ragnhild Eikeland 

239. Fonk, Terje 

240. Hagesæther, Ole D. 

241. Høyland, Inge 

242. Johnsen, Grethe Lystad 

243. Johnsen, Jorunn M. 

244. Lalim, Torstein 

245. Morvik, Astrid Sætrang 

246. Petersson, Ragnar 

247. Rasmussen, Rolf Armand 

248. Schjøth, Hans Erik 

249. Slungård, Dagfinn 

250. Sørensen, Sigfred 

251. Sørensen, Øyvind Taraldset 

252. Theodorsen, Svein Arne 

253. Thomassen, Dagfinn 

254. Totland, Jan Ove 

255. Aarset, Gerd Anne 

 

Sekretariat 
Huuse, Ole-Johs. 

Aschim, Per Kristian 

Dahlen, Ragna 

Gullaksen, Hanne Garmann 

Hostad, Per 

Kaufman, John 

Strøm, Jon 

Walle-Hansen, Ruth-Line 

Westly, Inge 

Zakariassen, Kari 

 

Vi takker for bidrag fra våre samarbeidspartnere:
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 0  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

Saksliste 

Følgende saksliste er satt opp: 

Sak 0  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 1  Konstituering 

 Valg av: 

 Dirigentskap 

 Desisjonsutvalg 

 Redaksjonskomité 

 Protokollunderskrivere 

 Tellekorps 

 Godkjenning av forhandlingsreglement 

Sak 2  Aktuell orientering 

Sak 3  Melding om foreningens virksomhet 2009-2011 

Sak 4  Verdidokument for Presteforeningen 2012-2015  

Sak 5  Revisjon av PFs lover 

Sak 6  Streik som kampmiddel 

Sak 7  Boligsak 

Sak 8   Arbeidstid 

Sak 9  Kirkeordning 

Sak 10  Valg: 

Leder 

Nestleder 

3 medlemmer til Sentralstyret 

Nominasjonskomité 

Revisor 
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

Sak 1  Konstituering 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å velge dirigentskap, desisorer, 

redaksjonskomité, referenter og tellekorps ifølge forslaget, og gjøre følgende vedtak: 

Forslag til forhandlingsreglement godkjennes. 

Representantskapets forslag: 

Til dirigentskap foreslåes: 

Martin Enstad (leder) 

Anna Grønvik 

Torbjørn Skjælaaen (LFU-Spekter) 

 

Til desisjonsutvalg foreslåes: 

Ann-Helén Fjeldstad Jusnes 

Arild Kjeilen 

Ingebrigt Røen 

 

Til redaksjonskomité foreslåes: 

Svein Bjarte Mangersnes 

Bergljot Svanholm 

 

Valg av underskrivere av protokoll: 

Ingrid Rian 

Jens Bjelland Grønvold 

 

Til leder av tellekorps foreslåes: 

Hilde Elise Andreassen 

Lars Kristian Gjone 
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Forslag til forhandlingsreglement for GF 2012: 

1 Lederen åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene frem til dirigentskap er 

valgt. 

2 Dirigentskapet leder forhandlingene. Dirigenten kan gi medlemmer av 

Representantskapet og sekretariat ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål 

eller gi saksopplysninger. Forslag om å begrense antall talere, avslutte debatten eller 

sette strek for talerlisten, skal voteres over straks, uten debatt. 

3 Generalforsamlingen behandler saker som er fremmet av Representantskapet. 

4 Forslag til kandidater til valg skal fremmes skriftlig, påført navn til forslagsstiller, og 

må foreligge før presentasjon av kandidatene på generalforsamlingens første dag. 

5 Forslag til resolusjoner skal fremmes skriftlig, påført navn til forslagsstiller, og må 

foreligge før forhandlingene er avsluttet på generalforsamlingens første dag. 

6 Endringsforslag skal foreligge skriftlig ved forhandlingenes start på 

generalforsamlingens annen dag. 

7 Dirigenten kan oversende innkomne forslag til redaksjonskomiteen, som i samarbeid 

med forslagsstilleren kan bearbeide forslagstekstene før votering. 

8 Votering skal foregå ved håndsopprekking, men et hvert medlem kan kreve skriftlig 

votering. Alle valg utenom konstitueringen skal skje skriftlig. 

9 Alle vedtak fattes med vanlig flertall. Blanke stemmer regnes ikke som avgitt. Ved 

stemmelikhet skal dirigentskapet bestemme at det skal foretas ny votering. Ved 

fortsatt stemmelikhet, blir dirigentens stemme avgjørende. Dette gjelder ikke ved 

valg. Får ingen av lederkanditatene mer enn 50 % av stemmene, skal det være 

omvalg mellom de to kandidater som fikk høyest stemmetall.  
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 2  Aktuell orientering 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

Saksfremlegg: 

Sentralstyret skal iflg § 12 i Lover for Den norske kirkes presteforening legge fram en rapport fra 

siste periode. Dette gjøres i hovedsak gjennom Meldingen om foreningens virksomhet (sak 3), 

men gjøres også gjennom en orientering om det som er skjedd siden meldingen ble skrevet og 

fram til Generalforsamlingen. Orienteringen gis muntlig av sentralstyret og generalsekretær. Det 

gis anledning til oppklarende spørsmål. 
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 3  Melding om foreningens virksomhet 2009-2011 

 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Melding om foreningens virksomhet 2009-2011 tas til etterretning. 

 

 

Presteforeningens verdidokument: 

 

Presteforeningens fremste oppgave er å ivareta landets prester og andre medlemmer, styrke og 

videreutvikle prestetjenesten og arbeide for gode rammebetingelser i tilknytning til dette.  

Foreningen vil fremme fellesskap, solidaritet og samarbeid mellom medlemmene, ha en 

hensiktsmessig organisering og kompetente tillitsvalgte, samt skape arenaer for påvirkning overfor 

lovgivende og bevilgende myndigheter.  

 

Sentralstyret legger frem melding om foreningens virksomhet 2009-2011. 

I henhold til Lover for Den norske kirkes presteforening § 10 pkt. b, er Sentralstyret ansvarlig for å 

følge opp vedtatt strategi- og handlingsplan og rapportere årlig til Representantskapet om de tiltak og 

prioriteringer som er gjort. Denne meldingen bygger på årsrapporten for perioden september 2009 til 

desember 2010 utøket med virksomheten i 2011.  

Generalforsamlingen i 2009 vedtok et verdidokument som ble lagt til grunn for Representantskapets 

behandling av og vedtak om strategiplan med hovedmål og delmål for 2010-2012 våren 2010. Etter 

dette ble det laget en tiltaksplan for 2010 og 2011. Det er strategiplanen som ligger til grunn for og er 

rammen for meldingen. 

Sentralstyret har i 2009-10 hatt 10 møter (hvorav 2 nettmøter) og behandlet 95 saker. Styret la ett av 

møtene til Geneve hvor det ble gitt innføring i arbeidet i Kirkenes Verdensråd. Det har også vært 

møter under Kirkemøtet 2010 og Unios årskonferanse 2010. Sentralstyret har i 2011 hatt 7 møter 

hvorav 1 var telefonmøte, og behandlet 66 saker. Også i 2011 var ett av møtene under Kirkemøtet i 

Tønsberg og ett var kombinert med Unios årskonferanse.  

Representantskapet har i 2009-10 hatt 4 møter og behandlet 40 saker. Det er også avholdt 

Landskonferanse på Gardermoen med 58 deltakere med Den gode ledelse og Pastoralt lederskap som 

temaer. Representantskapet har i 2011 hatt 3 møter og behandlet 29 saker. Møtet i mars var lagt til 

Barcelona. I juni 2011 var det Landskonferanse med 60 deltakere og Kirkeordning som tema. 

Fokus i arbeidet har vært å skape involverende prosesser i forhold til gjennomføring av de mål som er 

satt for denne perioden. Styret har også hatt en aktiv rolle i offentligheten gjennom kronikker, 

avisinnlegg, TV- opptreden, webartikler og intervjurespons med journalister. 

Det er etablert en fast ordning med to faste møter med kirkestatsråden pr år. Sentralstyret har møtt i 

Kirke, undervisnings og forskningskomiteen i Stortinget og hatt egne møter med representanter fra 

ulike partier.  
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Sentralstyret har vært representert på begge kirkemøtene under hele møtet og vært aktiv pådriver i 

saker som angår prestetjenesten. Det er også faste møter med Bispemøtets AU, Kirkerådets ledelse og 

stiftsdirektørene samlet. 

Sentralstyret har også vært representert på samtlige årsmøter i ulike fagutvalg og hatt egne samlinger 

for prostefaglagslederne. Denne samlingen er etablert som en årlig ordning. 

Sekretariatet er blitt tilført ny kompetanse gjennom 4 nye medarbeidere. 2 som startet opp høsten 2009 

og 1 våren 2010. Ny studierektor og rådgiver i utdannelsesavdelingen, og ny rådgiver/advokat i 

arbeidslivsavdelingen. Høsten 2011 begynte enda en ny rådgiver i arbeidslivsavdelingen som også er 

informasjonsmedarbeider. Dette har styrket vår samlede kompetanse, og bidrar til at Presteforeningen 

fremstår som en profesjonell fagforening og en viktig premissleverandør i Den norske Kirke. En av 

våre trofaste tilsatte sluttet også ved oppnådd aldersgrense i 2011, og vi er takknemlige for den innsats 

hun har lagt ned for Presteforeningen. 

Fordi strategiplanen danner bakgrunn for rapporten, fanger den ikke opp alt arbeidet i sekretariatet. 

Blant annet har arbeidslivsavdelingen tatt hånd om en rekke personalsaker (32 i 2009-10 og 33 i 2011) 

og andre rådgivningssaker. Disse er til tider svært tidkrevende. Utdanningsavdelingen bruker 

tilsvarende mye tid på saksforberedelser til kompetanseråd og sentralt etterutdanningsutvalg, 

oppfølging av fagråd og Akademisk studieforbund. Ved siden av dette bruker sekretariatet mye tid på 

informasjon (Inter Collegas og nettsted), medlemskontakt og henvendelser om lønn, rettigheter, 

etterutdanning, kurs og kompetansekartet. 

Arbeidet i 2010 ble preget av omlegging av medlemssystem, e-post system og 

saksbehandlingsverktøy. Siste fase i omleggingen var at vi tok i bruk nytt publiseringsverktøy og ny 

hjemmeside i februar 2011. Til sammen innebærer denne omleggingen en effektivisering av arbeidet i 

sekretariatet, og en høyere kvalitet på medlemsinformasjonen. Presteforeningens sekretariat har også 

parkert fasttelefonene og ble trådløst kontor i desember 2010.   

Det er et positivt, endringsvillig og kreativt arbeidsmiljø i sekretariatet med svært lavt sykefravær. Det 

er grunn til å være glad for trofaste medarbeideres engasjement og gode arbeid til beste for alle 

medlemmer. 

Medlemstall i Presteforeningen: 

20.04.2009: 2586 

01.12.2011: 2594 

 

--- 

 

 

Forvaltning av verdier. 

Presteforeningen er medeier i Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, hvor Presteforeningen leier kontorer i 8. 

etasje. Vi gikk opprinnelig inn som eier sammen med OVF med inntil kr 5 000 000.- fordelt på 

eierandel og ansvarlig lån i et AS og et kommandittselskap. 

  

I 2007 ble ansvarlig lån konvertert til egenkapital. Vi solgte i 2008 andeler for kr 1 943 927.-, og 

betalte samtidig inn kr 254 208.- til kommandittselskapet. De frigitte midlene ga Presteforeningen 

anledning til å innfri lån vi hadde. Bygget kostet i 2003 kr 130 mill. I 2007 ble det verdivurdert til kr 

221 mill. Fordi det stadig er blitt foretatt oppgraderinger ved siden av at området bygget ligger i blir 
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mer og mer attraktivt er det grunn til å tro at verdien i dag er nær kr 300 mill. Det betyr at 

Presteforeningens innsats i bygget har forrentet seg godt. 

 

Presteforeningens fond for etterlatte etter prester i tjeneste har som formål å yte hjelp til etterlatte 

ektefeller etter prester i tjeneste, som etter prestens død kommer i en akutt vanskelig livssituasjon. Det 

kan i særlige tilfeller ytes hjelp ved uførhet som hindrer videre tjenesteutøvelse som prest. Hjelpen 

ytes som økonomisk støtte primært i form av kortsiktig lån (inntil 2 år) – eller på en annen relevant 

måte – ved hjelp av midler fra fondet. Det kan i særlig tilfelle ytes langsiktig lån, dog ikke ut over 5 år. 

Det kan lånes ut inntil kr. 100.000,- til hver søker som er berettiget og som i en overgangsfase har 

behov for økonomisk bistand. Det har i denne perioden vært svært få spørsmål vedrørende lån fra 

fondet, og det er pr i dag ingen lån som løper. 

  

Fondet ledes av et styre som består av generalsekretær og leder i Den norske kirkes presteforening, 

samt et medlem valgt for 2 år av Sentralstyret i Den norske kirkes presteforening. Fondet har pr 

01.01.12. en egenkapital på ca kr 2 600 000.-. 

 

Fondet kan også i særlige tilfeller, og etter særskilt vedtak i styret, yte støtte til tiltak av forebyggende 

art og generell informasjon innenfor samme formål. 

 

Stiftelsen Prester i Arbeid (PiA) er et fond som skal benyttes til personlig og faglig utvikling av 

prester i tråd med intensjonene for stiftelsen. Sentralstyret har sett klar sammenheng mellom fondets 

statutter og den virksomhet som drives av Presteforeningen særlig gjennom deler av etter- og 

videreutdanningsprogrammet. Det er brukt noe av fondet for å yte støtte til etterutdanningsvirksomhet 

som har hatt merforbruk. Sentralstyret, supplert med domprost Olav Dag Hauge, ble oppnevnt som 

styre for fondet. Fondet disponerer ca kr 795 000.- 

 

 

1. Presteforeningen krever en markant forbedring av medlemmenes lønnsnivå 

og arbeidsvilkår. 

Hovedmål 3 års-perioden: Prester og teologer har et lønnsnivå og en lønnsutvikling som 

rekrutterer og beholder medarbeidere. 

Det har i perioden vært arbeidet systematisk for å styrke lønnsnivået og lønnsutviklingen. 

De sentrale forhandlingsutvalgene har behandlet overordnede og detaljerte tariffkrav og har i den 

anledning lagt stor vekt på behovet for høyere lønn for å rekruttere og beholde prester i arbeidet.  Som 

hovedutfordring har det vært vist til at prester har for dårlig lønnsutvikling gjennom yrkeskarrieren.  

Overordnede og detaljerte krav i anledning hovedtariffoppgjøret har vært utformet med sikte på å 

komme i rette med dette.  

Det har vært gjennomført tariffhøringer overfor alle foreningens tillitsvalgte i anledning 

hovedtariffoppgjørene i 2010 og 2012. Disse høringene har vært utformet av Presteforeningens 

sekretariat og har vært ledsaget av elektronisk spørreundersøkelse. Resultatene av høring og 

spørreundersøkelse har vært en viktig del av grunnlaget for forhandlingsutvalgenes arbeid med 

utforming av krav. 
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Ved hovedtariffoppgjøret i 2010 og mellomoppgjøret i 2011 ble det på våre tariffområder gjennomført 

forhandlinger som var samordnet gjennom vår hovedsammenslutning. Presteforeningens medlemmer 

har ved de framforhandlede resultater fått del i de generelle tillegg og avsetninger til lokale oppgjør 

som er blitt gitt. Våre medlemmer har følgelig fått sikret sin reallønnsvekst på linje med andre 

arbeidstakere innen samme tariffområde. 

Ved siden av ovennevnte fikk Presteforeningen ved hovedtariffoppgjøret 2010 gjennomslag for flere 

viktige krav: 

Gjennom statlige justeringsforhandlinger er det oppnådd strukturelle endringer med tanke på 

avlønning av kapellaner og prostiprester. Disse ble per 1. juli 2010 overført til en ny lønnsramme med 

stige som sikrer automatiske lønnsopprykk. I forbindelse med overføringen fikk kapellaner og 

prostiprester ett ekstra lønnstrinn som ledd i oppgjøret.  

I KAs tariffområde ble sikringsbestemmelsen som garanterer prester i den sentrale lønnskode 5226 

lønn på linje med statlige kapellaner opprettholdt i en forbedret form.   

I helseforetakene er det i stor utstrekning fremforhandlet gode vaktordninger og ordninger for 

belønning av spesialiteten for praktisk prestetjeneste i helse- og omsorgssektoren.   

Mellomoppgjøret 2011 ble gjennomført innenfor moderate økonomiske rammer. Det ble i anledning 

dette oppgjøret ikke gjennomført justeringsforhandlinger i staten eller iversatt andre særskilte tiltak 

overfor våre medlemmer på de respektive tariffområder. 

Presteforeningens sentrale lønns- og forhandlingsutvalg, ved siden av Sentralstyret som er sentralt 

forhandlingsutvalg i statlig sektor, har i perioden arbeidet fortløpende med spørsmål i anledning tariff 

og lønn. De er: 

 

Lønns- og forhandlingsutvalg i Feltprestkorpset (LFU-FPK) 

Hovedtillitsvalgt for prester i forsvaret har deltatt fast i drøftningsmøter, forhandlinger, 

planleggingsmøter, arbeidsgrupper og kontaktmøter med Feltprestkorpset. Tillitsvalgte sitter også i 

Innstillingsrådet i FPK og har deltatt i arbeidsmiljøutvalget og lønnsforhandlinger. LFU-FPK har vært 

aktive ved lokale lønnsforhandlinger  

 

Lønns- og forhandlingsutvalg på KA-området (LFU-KA) 

(For fellesrådstilsatte). Lønns – og forhandlingsutvalget for KA-sektoren har vært i funksjon i hele 

perioden. Utvalget har arbeidet fortløpende med spørsmål i anledning tariff og lønn.  Det har vært 

arbeidet med innspill til og utforming av krav i anledning tariffrevisjonene. Konflikthåndtering og 

beredskap fikk sterkt fokus i anledning planlegging av en mulig streik i tariffområdet. Utvalget har 

evaluert tariffoppgjørene. Utvalget har dessuten arbeidet med andre spørsmål i tilknytning til lønns- og 

arbeidsvilkår for prestene i tariffområdet. 

Utvalget har arbeidet for å legge til rette for økt lokal aktivitet og det bør nevnes at det i periden er 

etablert et nytt faglag i området Oslo-Hamar-Borg.   

 

Lønns- og forhandlingsutvalg på Spekterområdet (LFU-Spekter) 

(For de offentlige helseforetak). Lønns- og forhandlingsutvalget for Spekters tariffområde har vært i 

funksjon i hele perioden Utvalget har arbeidet fortløpende med spørsmål i anledning tariff og lønn. 

Det har vært arbeidet med innspill til og utforming av krav i anledning tariffrevisjonene.  Utvalget har 

deltatt i utforming og gjennomføring av tillitsvalgtsamlinger i forkant av tariffoppgjørene. Utvalget 
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har satt et særlig fokus på belønning av Spesialiteten for praktisk prestetjeneste i helse- og 

omsorgssektoren og på utforming av gode beredskapsordninger. 

Utvalget har evaluert tariffoppgjørene og har ut over dette arbeidet med en rekke spørsmål i 

tilknytning til lønns- og arbeidsvilkår for prester i helsesektoren. 

 

Lønns- og forhandlingsutvalg på VIRKE-området (LFU-VIRKE, tidligere HSH.) 

( For blant annet privat spesialisthelsetjeneste og frivillige organisasjoner). Det har foregått en prosess 

med sikte på å få etablert et lønns- og forhandlingsutvalg for VIRKES tariffområde. Denne prosessen 

er ennå ikke helt i mål. Det har likevel vært betydelig aktivitet på området.  Det har i den anledning 

vært avholdt to samlinger/kurs henholdsvis i 2010 og 2011. Presteforeningen sentralt har også hatt 

separate møter med tillitsvalgte innenfor tariffområdet med tanke på oppfølging av særskilte saker. 

Tariffområdet har dessuten vært representert i Representantskapet i hele perioden. 

 

Delmål 2010: Omforent lønnspolitikk er utarbeidet for de aktuelle forhandlingsområder.  

Statens lønnssystem forutsetter at det finnes en felles omforent lønnspolitikk som utformes lokalt.  

Tillitsvalgte i stiftene har arbeidet med dette og slik lønnspolitikk foreligger nå i svært mange av 

bispedømmene. På de øvrige tariffområder finnes ingen klar tariffestet forpliktelse til å arbeide med en 

omforent lønnspolitikk og en er avhengig av at de lokale parter setter utfordringen på dagsorden.  Våre 

tillitsvalgte arbeider kontinuerlig med dette innenfor de rammer som eksisterer med hensyn til 

medlemsinteresser og tariffavtaler. 

 

Delmål 2010: Alle tariffområder har nødvendig forhandlingsbistand. 

Hva angår sentrale forhandlinger gjennomføres disse på vegne av de sentrale forhandlingsutvalgene av 

Presteforeningens sekretariat. På dette området har Presteforeningens medlemmer følgelig nødvendig 

forhandlingsbistand. 

Spekters tariffområde – de offentlige helseforetak - er i særstilling idet våre medlemmer får sine lønns- 

og arbeidsvilkår i sin helhet fastsatt gjennom avtaler som fremforhandles lokalt av våre tillitsvalgte i 

det enkelte helseforetak.  Dette systemet fungerer for tiden bra med et godt utbygget tillitsvalgtapparat. 

Når det gjelder stiftene er forhandlingsbistanden vel etablert og godt fungerende gjennom stiftsstyrene.  

I de øvrige tariffområder er det store variasjoner med hensyn til om det finnes lokale tillitsvalgte som 

kan forhandle på vegne av medlemmene. Der tillitsvalgtapparatet ikke er tilstrekkelig gis bistand fra 

sekretariatet, ved assistanse fra annet tariffområde eller ved forhandlingsfullmakt til tillitsvalgt i Unio. 

Sekretariatet har informert, tilbudt bistand, utformet krav, forhandlet eller sørget for fullmakter der det 

lokale apparat ikke har kunnet håndtere forhandlinger. 

For å styrke forhandlingsarbeidet ble det gjennomført samlinger for tillitsvalgte i stiftene i forkant av 

de lokale forhandlinger. I 2010 var samlingen i sin helhet viet de lokale forhandlinger. I anledning 

lokale forhandlinger i 2011 ble deler av stiftstyreledersamling brukt til gjennomgang av temaer 

tilknyttet lokale forhandlinger. 

Det har videre vært gjennomført samling for tillitsvalgte i forkant av forhandlingene i helseforetakene 

i 2010 og 2011. 
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Det har også vært gjennomført samlinger for tillitsvalgte forut for lokale forhandlinger i KAs 

tariffområde.  

Det foreligger et tilbud om forhandlingsbistand i alle tariffområder. Fordi noen områder er små og 

fordi tillitsvalgtapparatet ikke makter å fange opp alle forhandlinger har vi fremdeles et 

forbedringspotensiale og det må arbeides videre med dette. 

Delmål 2010: Sammenhengen mellom kompetanse og lønn er kartlagt. 

Presteforeningens tilgjengelige statistikker (se nærmere nedenfor) og tallmateriale indikerer at 

kompetanse belønnes for svakt. En utfordring er blant annet at lønnssystemene i oftest er utformet på 

en slik måte at det er stilling og ikke ervervet kompetanse som ligger til grunn for lønnsfastsettelsen. 

 

Delmål 2010: Ledere tjener mer enn dem som blir ledet. 

Det har vært arbeidet med problemstilling i tilknytning til lønn for ledelse. Nødvendigheten av å 

belønne ledelse kom tydelig til uttrykk i Presteforeningens overordnede krav i anledning 

hovedtariffoppgjøret 2010. I statlig tariffområde i 2010 ble domproster tilgodesett gjennom 

justeringsforhandlingene, dette i forlengelse av innfrielse av Presteforeningens krav om et ekstra 

lønnstrinn til prostene i 2008. 

I anledning lokale forhandlinger har det fra sentralt hold vært minnet om hensynet til ledelse og dette 

er fulgt opp av våre tillitsvalgte under forhandlinger. 

 

Delmål 2011: Lønnstatistikk for alle grupper er fremskaffet 

Det innhentes i henhold til interne rutiner lønnstatistikker for statlig tariffområde etter gjennomførte 

lokale forhandlinger. 

I 2010 ble det for første gang gjennomført en lønnsundersøkelse for Spekters tariffområde. 

I forkant av tariffrevisjonen 2012 vil det bli gjennomført lønnsundersøkelse for medlemmer på alle 

tariffområder. 

 

Delmål 2011: Ingen prester skal ha dårligere lønnsbetingelser enn statlige ansatte prester. 

I påvente av tilstrekkelig tallmateriale er det ikke grunnlag for å trekke omfattende konklusjoner med 

hensyn til dette.  

Presteforeningens lønnundersøkelse for Spekters tariffområde i 2010 indikerer at prester i offentlige 

helseforetak i gjennomsnitt ikke er dårligere avlønnet enn statsansatte prester. 

 

Delmål 2011: Menighetsprester er fullt kompensert for ekstraarbeid i eget tjenestedistrikt. 

Presteforeningen varslet på kontaktmøte i departementet i 2011 oppsigelse av Vikaravtalen med krav 

om nye forhandlinger med sikte på å styrke hjemmelsgrunnlaget for særskilt kompensasjon for 
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ekstraarbeid i eget tjenestedistrikt samt oppjustering av satsene. Vårt varsel ledet til at departementet 

åpnet for drøftelser med tanke på praktiseringen av avtalen og i håp om å løse Presteforeningens 

anliggende med dette.  

I etterkant av kontaktmøtet har Presteforeningen utdypet behovene skriftlig. Det har deretter vært 

gjennomført drøftelser. Vi avventer for tiden departementets tilbakemeldinger. Avtalen blir sagt opp 

dersom drøftelsene ikke fører til at våre ønsker blir tilstrekkelig tilgodesett. 

 

Delmål 2011: Det er inngått særavtale om spesialisering innen alle 

forhandlingsområder. 

Innenfor de offentlige helseforetakene er det flere steder etablert ordninger med særskilt godtgjøring 

for spesialisering for prester inne helse- og omsorgssektoren. 

På de øvrige tariffområder, med stillingsbaserte lønnssystemer, har det ikke vært mulig å forfølge 

ønske om særavtaler om spesialisering på samme måte. Det har likevel kontinuerlig vært arbeidet med 

å sette søkelyset på den høye grad av etterutdanning/spesialisering i presteskapet og forventningen om 

at dette skal gi lønnsmessig uttelling. 

 

Delmål 2011: Prosters begynnerlønn er hevet betraktelig 

Ved tariffoppgjøret i staten i 2008 ble prostespennet hevet i bunnen og alle proster fikk ett lønnstrinn 

ekstra. I 2010 ble domprostene tilgodesett med ett ekstra lønnstrinn. Det har dessuten vært fokusert på 

behovet for lønnsmessig å tilgodese ledelse under de lokale forhandlinger. 

Hovedmål 3 års-perioden: Det utdannes tilstrekkelig nye teologer og prester til å møte 

samfunnets behov. 

Delmål 2010: Det er fremskaffet data om framtidig prestemangel  

Av tall innhentet fra etatsstatistikken fremgår at antallet prester som går av er doblet fra 2008 til 2009. 

I en rapport fra 2009 som baserer seg på tall fra statens sentrale tjenestemannsregister viser at andelen 

ansatte i presteskapet over 55 år ligger i underkant av 40 %. Presteskapet er dermed blant 

yrkesgruppene i staten med høyest andel ansatte over 55 år. Rapport fra NIFU STEP fra 2008 

fremskriver en mangel på prester og teologer på 30 % i 2030. KIFO beskrev situasjonen som alvorlig, 

men geografisk betinget, i sin rapport om rekruttering ved årsskiftet 2009-2010. 

 

Tall innhentet fra NSD-DBH viser at antallet som har begynt på profesjonsstudiet er: 

  2011 2010 2009 2008 2007 

TF 7 15 14 17 16 

MF 47 40 44 37 35 

MHS 11 15 9 9 11 

Sum 65 70 67 63 62 
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Delmål 2011: Det er publisert data og skapt oppmerksomhet omkring framtidig prestemangel 

 

Presteforeningen var representert ved Gunnhild Nordgaard Hermstad (medlem) samt Inge Westly (for 

kompetanserådet) og John Kaufman (sekretær) i en arbeidsgruppe nedsatt av FAD med oppdrag å 

tegne ut et innføringsprogram for nye prester de første fem årene av tjenesten. FAD erfarer at det er for 

mange unge prester som slutter etter få år i tjenesten, noe som bidrar til prestemangel, og det foreslåtte 

innføringsprogrammet har som mål å bidra til at de som ordineres velger å fortsette i prestetjenesten. 

Rapporten fra arbeidsgruppen ble ført i pennen av John Kaufman. Gjennom arbeidet i denne gruppen 

har Presteforeningen bidratt til å skape oppmerksomhet omkring fremtidig prestemangel. 

Utfordringene med prestemangel er også løftet frem en rekke ganger i debatten om ny kirkeordning.  

 

Hovedmål 3 års-perioden: Det er tilgang på kvalifisert prestetjeneste for alle kirkens 

medlemmer. 

Delmål 2010: Ingen  

 

Som oppfølging av arbeidet i departementets rekrutteringsutvalg samarbeider PF om ulike tiltak, blant 

annet med å bygge relasjoner til prester i Island og Tyskland med tanke på rekruttering. Det arbeides 

også med et prosjekt for å etablere nettverk for prester med bakgrunn fra utlandet og gjøre nytte av 

disse i forbindelse med rekruttering. 

 

Delmål 2011: Det er kartlagt hvor mange prestestillinger som betjenes av ikke-ordinerte 

Denne kartleggingen har ikke funnet sted i 2011. 

På forespørsel fra FAD er det gjennomført en spørreundersøkelse blant prester i Norge med utenlandsk 

bakgrunn. Rapporten fra denne undersøkelsen skrives i desember 2011 og vil bidra til å bedre vår 

kunnskap om hvordan vi bedre kan rekruttere prester fra andre land. 

 

Hovedmål 3-årsperioden: Prestetjenesten er tilpasset den enkeltes livsfase. 

Delmål 2010: Behovet for livsfasetilpasset tjeneste er kartlagt. 

Det har vært gjennomført spørreundersøkelse om livsfasetilpassing blant medlemmene. 

FASE har arbeidet med spørreundersøkelse i alle bispedømmer for å bevisstgjøre dem på og kartlegge 

arbeidet for nytilsatte prester, samt seniorpolitikk. 

Det har vært holdt OU-kurs i stiftene om livsfasepolitikk. Temaet har også vært omhandlet i Inter 

Collegas  

Det arbeides kontinuerlig med livsfasespørsmål  i FASE.  

Delmål 2011: Det er etablert høy bevissthet hos arbeidsgiverne om utfordringene i de ulike 

livsfaser. 

Presteforeningen har deltatt i en arbeidsguppe i departementet som har sett på og kommet med forslag 

til tiltak overfor nytilsatte. 
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Hovedmål 3-årsperiode: Medlemmenes arbeidsgivere arbeider systematisk med sine 

ansattes trivsel. 

Delmål 2010: Det er iverksatt tiltak for trivsel på arbeidsplassen. 

Gjennom vernetjenesten lokalt, regionalt og i det sentrale arbeidsmiljøutvalg i FAD arbeides det med 

spørsmål omkring psykososialt arbeidsmiljø og trivsel. 

Arbeidsplassundersøkelsen bidrar i den anledning til å belyse/avdekke utfordringer. HMS-arbeidet har 

høy prioritet og vernetjenesten jobber systematisk.  

PF har hatt godt samarbeid med vernetjenesten på alle nivåer. 

Vernetjenesten er ytterligere utbygget gjennom at det i flere stift er blitt flere verneombud ved siden av 

det regionale ombud.   

Det sentrale hovedverneombud driver et systematisk koordinerende arbeid overfor verneombudene og 

avholder årlig konferanse for vernetjenesten.   

Det er i 2010 inngått ny særavtale om vernearbeidet med kirkedepartementet der fagforbundet 

TeoLOgene har fått observatørplass i sentralt arbeidsmiljøutvalg. 

 

Hovedmål 3-årsperiode: Prester har samme antall arbeidsdager per årsverk som andre 

arbeidstakere. 

Under Presteforeningens generalforsamling i 2009 ble det reist spørsmål om forholdet mellom antall 

arbeidsdager for prester sammenliknet med antallet for øvrige ansatte.   

Presteforeningen varslet i kontaktmøte med departementet våren 2011 oppsigelse av særavtalen om 

menighetspresters fridager.  Departementet inviterte da til drøftelser som eventuelt kunne lede til en 

praktisering av avtalen i tråd med Presteforeningens behov.  Presteforeningen konkretiserte i forkant 

av drøftelsene våre krav skriftlig. Drøftelser har deretter vært gjennomført og Presteforeningen 

avventer en tilbakemelding fra departementet.   

Dersom ikke drøftelsene fører fram, blir avtalen i løpet av kort tid sagt opp med sikte på full 

reforhandling.  

 

Hovedmål 3-års periode: Kirken har en boligordning som fungerer godt for presten, 

prestefamilien og tjenesten  

Det har i denne perioden ikke vært store endringer av forvaltningen av boligordningen. 

Samarbeidet med OVF er godt. 

Boligforvaltningen drøftes med departementet og OVF i enkeltmøter og i kontaktmøter.  

Departementet har deltatt på Presteforeningens boligkonferanser sammen med OVF. 
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Det er fremdeles et etterslep på vedlikehold og oppfølging av en del boliger. Fortsatt er det for mange 

prester som føler på en frustrasjon knyttet til forhold rundt presteboliger.  

 

 Delmål 2010: Å oppnå en ensartet ordning for alle tjenesteboliger 

Det har ikke skjedd noe gjennombrudd på dette området, men det er et tema som tas opp i ulike fora. 

På den årlige boligkonferansen blir det drøftet og utvekslet erfaringer om ulike ordninger som kan 

skape en mer enhetlig forvaltning.  

Presteforeningen har fastholdt at prester bare skal forholde seg til arbeidsgiver og ikke boligeier i 

boligspørsmål. 

Delmål 2010: Å sikre en boligstandard som er i samsvar med Presteforeningens krav til 

presteboliger 

 

Det er i praksis Presteforeningens standardkrav som legges til grunn både for OVFs boliger og for de 

kommunale. Fortsatt er det også viktig at boligene tilpasses den enkelte bruker i den grad det lar seg 

gjøre. I større byer og i bynære områder er det vanskelig å oppfylle standardkravene. 

Delmål 2010: At arbeidsgiver tar ansvar for alle tjenesteboligene 

Presteforeningen er tydelig på og arbeider strategisk for å synliggjøre og bevisstgjøre at det er 

bispedømmene som er arbeidsgivere og dermed har ansvar for boligene. 

Departementet uttaler tydelig at boligen er en del av ansettelsesforholdet. 

Det er lagt opp til gode rutiner i de fleste bispedømmene i forbindelse med presteskifter og disse 

arbeides det kontinuerlig med. Prostene er blitt sterkere involvert i anledning boligskifter, hvilket er 

positivt. 

Delmål 2010: Å sikre en boligordning som er rekrutterende 

Dette er en av begrunnelsene for at Representantskapet på sitt møte i juni 2010 opprettet et nytt 

boligutvalg og vedtok mandatet for dette. Utvalget skal vurdere dagens ordning, foreta analyser og 

komme med forslag til eventuelle alternative modeller 

I anledning utvalgarbeidet er det gjennomført en brukerundersøkelse. 

Boligutvalget har avgitt sin innstilling. Utvalget foreslår å opprettholde boligordningen i forbedret og 

mer fleksibel form. Dette kommer opp som sak på Presteforeningens generalforsamling i mars 2012. 

Delmål 2010: Ensartede fritaksregler fra boplikten i alle bispedømmer 

Bestemmelsene om fritak fra boplikten praktiseres noe ulikt. Det kan synes som om 

bispedømmerådene følger en noe mer lempelig praksis hva angår de kommunale bolige enn OVF gjør 

for sine boliger. 

 

Presteforeningen har tatt dette opp i de sammenhenger der det er et naturlig tema og jobber 

kontinuerlig med saken. 

 

2. Presteforeningen vil arbeide systematisk for å forbedre rammebetingelsene 

for presters virksomhet. 
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Hovedmål 3-årsperiode: Det er gode modeller for samvirke mellom prestetjeneste og 

rådsstruktur. Prester ledes i faglige spørsmål av andre prester. 

 Delmål 2010: Det er etablert god dialog med relevante kirkelige og politiske organer med hensyn 

til fremtidig kirkelig organisering  

 Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med kompetanse innenfor teologi og kirkeordning som har arbeidet 

prinsipielt med spørsmålene om fremtidig kirkeordning. Det er gjennomført jevnlige møter med 

kirkerådet, kirkestatsråd, leder for stortingets kirkekomité, m.fl. om innhold og fremdrift i arbeidet. 

Delmål 2011: Presteforeningen har godt gjennomarbeidede faglige standpunkter for en 

fremtidig kirkeordning, samt avklart hvorvidt organisasjonen ønsker/anbefaler én 

arbeidsgiverlinje eller ikke 

PFs kirkeordningsgruppe la fram sin innstilling for Sentralstyre og Representantskapsmøte på 

forsommeren 2011. Utredningen kom til at det ikke er prinsipielle grunner for å gå i mot et felles 

arbeidsgiveransvar i kirken, men pekte på viktige hensyn som bør ivaretas ved utforming av en ny 

kirkeordning. Sentralstyret overleverte utredning med hovedanbefalinger til Kirkerådet med 

henstilling om at synspunktene ble tatt med i det videre utredningsarbeid. Arbeidet med 

kirkeordningsspørsmålene har også gjort at PF er invitert inn for å redegjøre for sine synspunkter i 

ulike sammenhenger, blant annet med et hovedinnlegg fra PFs leder under Kirkerådets 

kirkeordningskonferanse i Trondheim i oktober 2011.  

Hovedmål 3-årsperiode: Soknepresten er pastoral leder for menighetsrådets 

virksomhetsområde. 

 Delmål 2010: PF har utarbeidet en plan for bevisstgjøring av sokneprestens lederrolle. 

Ledelseserfaring fra pensjonister og prester med ansettelse utenfor kirken er integrert. 

Det er ikke utarbeidet egen plan for bevisstgjøring av sokneprestens lederrolle, men saken er fulgt opp 

gjennom arbeidet i kirkeordningsgruppa, det var hovedtema på Landskonferansen, og i påfølgende 

nummer av Inter Collegas. Spørsmålet sto også sentralt i uttalelse til Kirkedepartementet om forslag til 

nytt visitasreglement.  

Bevisstgjøring på soknepresters ledelseserfaring er fulgt opp gjennom FAPE. Det er kontakt med 

ressurspersoner om temaet, og det planlegges kontaktmøter for å etablere nettverk i de aktuelle 

gruppene. 

 

Delmål 2011: Kirken har en felles forståelse av sokneprestens lederrolle 

Forståelsen av presters og soknepresters lederrolle er særlig drøftet i utredningen fra PFs 

kirkeordningsgruppe som er sendt til alle medlemmer, Bispemøtet og det valgte Kirkerådet. I 

forbindelse med kirkeordningsarbeidet har sentralstyret også bedt Kirkerådet om å utrede en modell 

for fremtidig organisering av ledelsesfunksjonene i soknet hvor rollene mellom sokneprest og daglig 

leder er nærmere avklart, og hvor plattformen for begge stillingers ledelsesutøvelse er tydeligere 

definert enn i dag. Forståelsen av de pastorale lederroller er jevnlig tema i kursene som utlyses i regi 

av Kompetanserådet. Læringsmål og tilhørende rolleforståelse som fremkommer i disse kursene er 
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presentert på konferanse om fremtidig lederutvikling i kirken i november 2011 i regi av KA, KR og 

Bispemøtet.  

  

Hovedmål 3-årsperiode: Ingen medlemmer utsettes for diskriminering med særlig fokus på 

alder, kjønn og seksuell identitet. 

Delmål 2010: PF uttrykker klart at vi som fagforening forsvarer alle medlemmers rettigheter. 

Det arbeides med disse problemstillingene i organisasjonen, blant annet i FAKL og FASE.  

FAKL har arbeidet med sak for Sentralstyret vedrørende homofile og lesbiskes arbeidsforhold i 

vigslete stillinger. 

FAKL har opprettet ytterligere kontakt med NKTF for samarbeid og veiledning. 

I enkeltsaker følges diskrimineringsspørsmål opp overfor medlemmene gjennom sekretariatets bistand 

og arbeid.  Det er en tydelig uttalt holdning at alle medlemmer skal ytes bistand i denne typen saker. 

Denne holdningen kommuniseres også i våre kurs, samlinger osv. 

 

Hovedmål 3-årsperiode: Prestekollegaer har et godt faglig og sosialt fellesskap. 

 Delmål 2010: Velferdsmidler og bevilgninger til REU er trappet opp 

Tillitsvalgte på prosti- og stiftsnivå har stilt krav om at det avsettes midler til velferd og 

etterutdanning. Dette er blitt prioritert i bispedømmene og nivået synes nå å være på tidligere nivå 

etter år med innsparinger.  

Delmål 2010: Fagutviklingsbudsjett for andre enn menighetsprester er sikret 

 Spørsmålet er tatt opp i møte med KA, og er videre fulgt opp gjennom arbeidet i de aktuelle lønns- og 

forhandlingsutvalgene.  

 

Hovedmål 3-årsperiode: Bevilgningene til prestetjeneste er økt, særlig på grunn av 

merarbeid som følge av aktuelle reformer. 

 Delmål 2010og 2011: Det er realvekst i bevilgningene til prestetjenesten på alle 

tariffområder. 

Behovet for økte ressurser til prestetjenesten er tydeliggjort for bevilgende myndigheter på de ulike 

tariffområder – blant annet i forhold til kirkestatsråd med søkelys på prestenes rolle innenfor 

trosopplæringsreformen og utviklingen av fremtidens folkekirke. Bevilginger på budsjettpost til 

presteskapet er økt med 5. mill kr for 2011.  

I et trangt budsjett for 2012 var det positivt at det ikke ble nedgang i bevilgningene til kirken og at 

rekrutteringsmidlene ble opprettholdt.  
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Hovedmål 3-årsperiode: GF 2012 tar stilling til om PF skal arbeide for at menighetsprester 

skal ha regulert arbeidstid. 

Delmål 2010: Det er planlagt forsøk med regulert arbeidstid for menighetsprester. 

Spørsmålet om forsøk med arbeidstid er drøftet i sentralt kontaktmøte med departementet.  Vi har 

imidlertid ikke lykkes i å få aksept for forsøk med arbeidstid i utvalgte prostier. 

Temaet arbeidstid er behandlet i Inter Collegas.  

Arbeidstid har vært emne for en rekke OU-kurs i stiftene. 

Arbeidstid som tema var omhandlet i tariffhøringen forut for oppgjøret i 2010.  

Det er publisert og sendt ut artikler/notater som omhandler arbeidstid med oppfordring til debatt om 

dette. 

Arbeidstid kommer opp som sak på Presteforeningens generalforsamling i 2012. 

 

Hovedmål 3-årsperiode: Gjeldende tjenesteordninger er evaluert.  

Delmål 2010: Saken er drøftet med arbeidsgiver. 

Spørsmål i tilknytning til tjenesteordningene er jevnlig til diskusjon blant annet i kontaktmøter og i 

andre møter med de sentrale arbeidsgivermyndigheter. 

Som en del av den interne organisasjonsmessige prosess har deler av tjenesteordningene vært 

gjenstand for behandling og diskusjon gjennom OU-kurs for representantskapet ”Forholdet mellom 

soknepresten som leder av prestetjenesten i soknet og prostens ledelse i prostiet. 

Statsråden varslet i sin tale til Kirkemøtet 2010 at prostereformen vil bli evaluert. Den endelige 

drøftelse med arbeidsgiver samt evalueringen gjenstår og må følges opp. 

 

Hovedmål 3-årsperiode: Det er utarbeidet personalpolitisk plan i alle virksomheter. 

Det har vært fokusert på betydningen av god personalpolitikk i flere faglig-politiske sammenhenger i 

Presteforeningen.  Dette gjelder både spørsmål om hvordan arbeidsgiver forvalter sin arbeidsgiverolle 

og hvilke ressurser som stilles til disposisjon, arbeidsmiljøet og andre arbeidsplassrelaterte spørsmål.  

Vernetjenesten arbeider også systematisk med deler av problemstillingene gjennom HMS-arbeidet. 

 

Hovedmål 3-årsperiode: Det er gjennomført en organisatorisk prosess om bruk av streik 

som kampmiddel.  

Det har vært et sterkt fokus på problemstillinger i forhold til bruk av arbeidskamp. Rettslige og etiske 

spørsmål i tilknytning til dette har vært belyst i ulike sammenhenger og samlinger i Presteforeningens 

regi.   
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Delmål 2010: Streik er tatt opp i OU-kurs. 

Det har vært holdt to OU-kurs for representantskapet der streik har vært tema.  

Presters holdninger til streik har også vært behandlet i anledning kurs om tariffrevisjonen i KA. 

Det er gjennomført OU-kurs om bruk av streik som kampmiddel i bispedømmene. Det er også 

gjennomført kurs om streik ved andre samlinger for tillitsvalgte.  

Det er sendt ut et debattnotat om streik som kampmiddel med anmodning om at det behandles i alle 

lokallag og forhandlingsutvalg. 

Streik er behandlet Inter Collegas. Her er også oppfordringen om å benytte debattnotat og diskutere 

saken gjentatt. 

 

3. Presteforeningen vil motivere til kompetansebygging samt faglig fellesskap 

og utvikling 

Hovedmål 3-årsperiode: I Presteforeningen er det høy bevissthet om teologiske studenters 

situasjon. 

Studentarbeidet i Presteforeningen er gitt høy prioritet i perioden.  Det er oppnevnt en arbeidsgruppe 

som skal se på studentenes arbeidsvilkår. Det er gjennomført besøk til studiestedene. Det er reetablert 

studentlag på Misjonshøyskolen. 

Det er tatt inn studentstoff i Inter Collegas og på nettsiden til PF. 

Leder i Presteforeningen møter studentrepresentanter og studentlag i ulike sammenhenger, studentene 

er representert i Presteforeningens Representantskap og Hanne Garmann Gullaksen fra sekretariatet 

har i 2011 deltatt ved karrieredag for teologer på MF.  

Hovedmål 3-årsperiode: Presters og andre teologers kompetanse er i større grad anerkjent i 

samfunnet. 

Kirkens og teologenes kompetanse ble benyttet og anerkjent etter de tragiske hendelsene sommeren 

2011. 

Tematikken om presters kompetanse ble fulgt opp gjennom REU-konferansen som PF arrangerer hvert 

andre år, hvor aktuelle parter involvert i presters videreutdanning blir innkalt. I 2011 var temaet for 

konferansen ”Trenger verden teologi?”.  

 

Delmål 2010: Presteforeningen har økt fokus på presters kompetanse.  

Presters utvidete kompetanse er også i 2010 fokusert i mediene på ulike måter, blant annet gjennom 

innlegg på web og i aviser. 

 

Delmål 2011: Presteforeningen har initiert nettverk for prester som ikke er i prestetjeneste 
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Alle som ordineres i Den norske kirke registreres i Kompetansekartet, som eies av FAD og driftes av 

Presteforeningens sekretariat. Frem til nå har biskopene og prostene kun fått frem en oversikt over 

prester ansatt i eget bispedømme, hhv. prosti gjennom Kompetansekartet. Dette blir nå justert slik at 

biskopene og prostene vil kunne få frem en oversikt over alle ordinerte bosatt i sitt bispedømme, hhv. 

prosti. Dette vil gjøre det enklere for biskopene og prostene både å initiere til møtepunkter og nettverk 

med prestene som ikke er i prestetjeneste og til å gjøre bruk av de til enkeltoppdrag. 

 

Hovedmål 3-årsperiode: Presteforeningen er premissleverandør for et bredt etter- og 

videreutdanningstilbud for prester i prestetjeneste. 

 

Før vi går inn på delmålene for de enkelte år, er det på sin plass å referere kort fra fagrådenes 

virksomhet.   

Fagrådene  

Fagrådene står stadig sentralt i Presteforeningens satsing på etter- og videreutdanning som 

initiativtakere, faglige ressurser og samarbeidsparter for kurs i regi av fakultetene og 

Kompetanserådet. Arbeidet i det enkelte fagråd preges av status for annen kursvirksomhet som også 

tilbys på det enkelte fagområde. Det innebærer blant annet at der hvor de store nasjonale 

reformprosesser fyller rommet med behov for bredt anlagte opplæringstiltak, kan det paradoksalt nok 

være noe vanskeligere å komme til med tilpassete tilbud for noen få. I det lengre perspektivet er det 

liten tvil om at det vil være behov for kurs på de ulike områder, og at fagrådene har en rolle både i 

forhold til gjennomføring av enkeltkurs, fagutvikling i samspill med de teologiske fagmiljø, og et 

langsiktig arbeid med å utvikle mulige spesialiseringsprogram for prester. Det er vedtatt nye 

retningslinjer for fagrådene i 2011 og gjennomført årlige møter mellom sentralstyre og fagrådsledere i 

perioden. Fagråd for Pastoralutvikling har ikke vært i aktivitet siden 2009, men vil bli oppnevnt på 

nytt første halvår 2012.  

Noen hovedpunkter fra de enkelte fagråd:  

Liturgikk – fagrådet har medvirket til gjennomføringen av det tverrfaglige kurset ”Mellom alter og 

orgel” som har gitt viktige impulser til den videre satsningen på kurs innenfor gudstjenestereformen. 

Nye prostibaserte kurs forberedes som en oppfølging etter første fase av implementeringen innenfor 

gudstjenestereformen.  

Sjelesorg – mens det fortløpende arbeidet med PKU ivaretas i samarbeid med MF og PKU-

institusjonene, har fagrådet fremdeles ansvaret for utdanning og godkjenning av PKU-veiledere. Våren 

2011 ble den norske PKU-utdanningen ekvivalert med den amerikanske CPE-utdanningen, noe som 

styrker grunnlaget for samarbeid og faglig utveksling.  

Homiletikk – fagrådet har to ganger medvirket i, og forbereder nå tredje gangs gjennomføring av det 

prostibaserte kurset ”kunsten å snekre en preken” i samarbeid med MF. I tillegg forberedes et 20 

poengs fordypningskurs i samarbeid med Praktisk teologisk seminar (PTS).  

Kateketikk – fagrådet har i perioden forberedt kurs innen trosopplæringsfeltet i samarbeid med PTS 

som ikke har fått tilstrekkelig mange påmeldte. Et nytt kurs særlig myntet på prester, vil gjennomføres 

i 2012. Fagrådet har målbåret synspunkter på vegne av presteskapet i møter og bidratt til 

høringsuttalelser om trosopplæringsreformen.  
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Spiritualitet – fagrådet har medvirket i gjennomføringen av oppfølgingskurset ”Åndelig veiledning II” 

i samarbeid med MF som ble fullført våren 2011. Nytt kurs har vært planlagt i samarbeid med 

Misjonshøgskolen men fikk ikke tilstrekkelig påmeldte.  

Arbeidsveiledning – fagrådet har medvirket i gjennomføringen av treårig arbeidsveilederkurs som 

avsluttes høsten 2012. På bakgrunn av antall og snittalder på nåværende veilederstab har fagrådet vært 

en pådriver for oppstart av nytt arbeidsveilederkurs, mens Bispemøtet og departementet har hatt en noe 

mer avventende holdning til dette. 

 

 Delmål 2010: Den største delen av midler til videreutdanning kanaliseres til kompetanserådets 

kurs. Det tilrettelegges for lokale kurs av mindre omfang. 

850.000 kr ble i 2010 mottatt fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som 

grunntilskudd til å utvikle og administrere etter- og videreutdanning, og kr. 1.330.000 er mottatt til 

selve kursdriften som administreres gjennom Kompetanserådet. 16 kurs har pågått eller er startet opp i 

løpet av 2010 i samarbeid med de teologiske lærestedene, med til sammen 380 deltakere. 13 kurs er 

utlyst, hvorav 10 gjennomføres og 3 er avlyst på grunn av manglende påmelding. Ett prostibasert 

prekenkurs er startet opp med 50 deltakere og 4 prostier involvert. Ett bispedømmebasert kurs med 50 

deltakere er lagt opp som studietur til Midtøsten i samarbeid med MF. I dialog med arbeidsgiversiden 

(SEU) er gudstjenestereform, trosopplæringsreform og tiltak for nytilsatte definert som 

satsingsområder innen etterutdanningen. 

Plan og kalender for gjennomføring av lokale kurs med støtte fra AKS ble utviklet og lagt på 

nettsidene.  

Delmål 2011: Alle prester har tilgang på metodisk kompetanseutvikling gjennom en 

kompetanseplan utarbeidet i samarbeid med arbeidsgiver 

900.000 kr ble i 2011 mottatt fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som 

grunntilskudd til å utvikle og administrere etter- og videreutdanning, og kr. 1.330.000 er mottatt til 

selve kursdriften som administreres gjennom Kompetanserådet. Innenfor masterprogrammet har det i 

løpet av 2011 har i alt 19 kurs pågått, med til sammen opp under 400 deltakere. 10 kurs er utlyst i 

2011, hvorav 8 gjennomføres og 2 er avlyst på grunn av manglende påmelding.  

Kurstilbudet til presteskapet er utviklet i Kompetanserådet med utgangspunkt i føringer som gis i 

Sentralt etterutdanningsutvalg hvor departementet, bispemøtet, fagforeningen teOLogene og PF er 

representert.  

Presteforeningen har i 2011 deltatt aktivt i utviklingen og gjennomføringen av et kurslederkurs i 

forbindelse med innføringen av Gudstjenestereform. Kurset arrangeres i samarbeid mellom 

Presteforeningen, KA, Kirkerådet og Musikernes fellesorganisasjon, samt Menighetsfakultetet, Det 

praktisk-teologiske seminaret, Misjonshøgskolen og Musikkhøgskolen. Kurset gjennomføres høsten 

2011 og våren 2012. 

Det lokale arbeidet med metodisk kompetanseutvikling og kompetanseplaner er fokusert gjennom 

besøk fra PF og kompetanserådet til prostemøtene i de enkelte bispedømmer. Ved utgangen av 2011 er 

9 av 11 prostemøter besøkt. 
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Sekretariatet, ved Utdanningsavdelingen, har innhentet kompetanseplaner fra bispedømmekontorene, 

slik at vi kan få en oversikt over hvordan de enkelte bispedømmer prioriterer kompetanseutvikling for 

sine prester. 

Arbeidet med kompetanseplaner ble tatt opp som tema på REU-konferansen i 2011.  

 

Hovedmål 3-årsperiode: Det er ordninger for finansiering, permisjon og vikar som gjør 

jevnlig etter- og videreutdanningstilbud til en integrert del av medlemmenes 

ansettelsesforhold. 

 Delmål 2010: Det er gjennomført en undersøkelse blant medlemmene om behov for etter- og 

videreutdanning. 

Undersøkelse om behov for etter- og videreutdanning er under planlegging, og vil bli gjennomført 

første halvår 2012.  

Delmål 2011: Prestenes tidsbruk i forhold til etter- og videreutdanning er kartlagt. En 

prosentvis del av lønnsmassen på virksomhetsnivå settes av pr prestestilling pr år til 

kompetanseutvikling 

Kartleggingen av prestenes tidsbruk i forhold til EVU (2011) har ikke blitt gjort. Gjennom deltakelse i 

Kompetanserådet, hvor både Leder, Rektor og en rådgiver fra sekretariatet sitter, har man likevel 

opparbeidet en oversikt over både behov og tidsbruk. Ettersom sekretariatet administrerer 

søknadsprosessen til videreutdanningskurs gjennom Kompetansekartet, ser man hva slags kurs som 

prestene søker på (og dermed behovene). Videre ser man hvor mange det er som søker og hvor mange 

som får støtte fra REU, og man kan se hvor lange studiepermisjoner det søkes på og innvilges. 

Det arbeides i overgangen 2011-2012 med å kartlegge prosentandelen av lønnsmassen som de ulike 

bispedømmer setter av til kompetanseutvikling. 

Hovedmål 3-årsperiode: Prester med ulike syn i teologiske stridsspørsmål har avklarte 

premisser for tjenestelig samarbeid og fellesskap. 

 Delmål 2010: Det er skapt rom for samtaler om teologiske spørsmål 

Dagsseminaret ”Enhet og enighet” i regi av FAKL ble gjennomført 31. oktober 2011 ved MF. 

Seminarets målsetting var å skape rom for samtaler om teologiske stridsspørsmål. Temaet var dermed 

ikke stridsspørsmålene i seg selv, men de mer overordnede spørsmål om hvordan disse kan håndteres 

slik at mennesker med ulike syn kan møte hverandre og samarbeide. Seminaret resulterte blant annet i 

et dobbeltsidig oppslag i Vårt Land om temaet. Arrangørene er blitt oppfordret til å holde seminaret 

flere steder i landet. 

Delmål 2011: Det er gjennomført drøfting med bispemøtet. Dialogkurs ”Lær og lytt og forstå” 

er videreført 

Drøftingen med bispemøtet og dialogkurset har ikke funnet sted.  
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Hovedmål 3-årsperiode: Utdanningstilbudet for tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen 

knyttet til aktuelt lovverk og avtaler er styrket.  

Elektronisk læringsprogram er ferdigstilt. 

Det legges stor vekt på OU-kurs sentralt og regionalt. Det er i den anledning gjennomført et stort antall 

kurs for tillitsvalgte i stiftene. Stiftsstyreledere samles til erfaringsutveksling og kompetanseheving i 

etterkant av representantskapsmøtene. 

Det er videre gjennomført OU-kurs i anledning sentrale samlinger for representantskap, 

stiftsstyreledere og på landskonferanse. 

Det er forøvrig holdt kurs/samlinger for tariffområdene KA, VIRKE og Spekter. 

 

Hovedmål 3-årsperiode: Ledere på alle nivå har den nødvendige kompetanse for å utøve et 

godt lederskap. 

 Delmål 2010: Kurset ”Læring og ledelse” med 15 deltakere er gjennomført i samarbeid med MF 

Kurset er gjennomført etter plan med gode evalueringer.  

Delmål 2011: Behovet for ledelsesutvikling er kartlagt. Nytt PLU-kurs er startet opp 

KA og Kirkerådet arbeider har mottatt midler fra FAD for å arbeide med endringsledelse i kirken. 

Rektor i Presteforeningen er i kontakt med gruppen som arbeider med dette og har deltatt i samlingene 

som så langt har funnet sted. 

Fagråd for pastoralutvikling reoppnevnes våren 2012. 

Nytt PLU-kurs er under planlegging og ligger i treårsplanen til Kompetanserådet. Kurset har ikke 

startet opp i 2011. 
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 3  Melding om foreningens virksomhet 2009-2011 

Vedlegg: MEDLEMMER AV STYRENDE ORGANER, FAGRÅD OG FAGUTVALG 

 

SENTRALSTYRET- valgt på GF 2009 

 

Gunnar Mindestrømmen, leder  

Anne B. Skoglund, nestleder  

Leif Endre Grutle 

Kyrre Kolvik 

Svein Bjarte Mangersnes 

Øyvind Taraldset Sørensen, varamedlem 

Anna Grønvik, varamedlem 

 

REPRESENTANTSKAPET 

 

Sentralstyret 

 

Nina Kristine Niestroj  Oslo, til desember 2010 

Roald-Einar Ottersen   Oslo, fra desember 2010 

Gunnar Ellingsen   Borg 

Jens Petter Ous   Hamar 

Erik Haualand    Tunsberg 

Asgeir Sele    Agder og Telemark, til juli 2010 

Geir Ola Tveit    Agder og Telemark, fra juli 2010 

Lars-Tore Anda   Stavanger, til juni 2011 

Dag Tormod Milje   Stavanger, fra juni 2011 

Sven Harald Nilsen   Bjørgvin, til september 2010 

Kjersti Brakestad Boge  Bjørgvin, fra september 2010 

Finn Arne Roaldsnes   Møre, til oktober 2010 

Harald K. Sunde   Møre, fra oktober 2010  

Stein Ellinggard   Nidaros 

Frode Wigum    Sør-Hålogaland 

Carl-Ove Fæster   Nord- Hålogaland 

 

Jens Bjelland Grønvold  Studentene, til juni 2010 

Kristian Finn Risung   Studentene, fra juni 2010 til januar 2011 

Stian Heggedal   Studentene, fra januar 2011  

Tore-Henrik Meberg-Hansen  LFU-FPK 

Lars Kristian Gjone   LFU-KA, permisjon fra juni til oktober 2010 

Anne Birgitte Bødtker Ruus  LFU-KA, vikar fra juni til oktober 2010 

Knut Inge Bergem   LFU-HSH (nå Virke), til september 2010 

Tim Georg Engelsvold  LFU-HSH (nå Virke), fra september 2010 

Leif Kristian Drangsholt  LFU-SPEKTER 

Stein Ovesen    Prostene, til februar 2010 
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Ann-Helén Fjeldstad Jusnes  Prostene, fra februar 2010  

Nils Kristian Lie   Pensjonistene 

 

LFU-FPK 

Tore Henrik Meberg-Hansen, leder 

Paul Andreas Haug, til oktober 2011 

Trygve Tyreid, til oktober 2011 

Tor Arne Berntsen, fra oktober 2011 

Nina Grasto, fra oktober 2011 

Ole-Johs. Huuse 

Odd Bjørneby, vararepresentant, til oktober 2011 

Kristian Aasen, vararepresentant, fra oktober 2011 

 

LFU-KA  

Lars Kristian Gjone, leder 

Anne Birgitte Bødtker Ruus, nestleder  

Lars Martin Hol 

Ole Tørring 

Per Hostad, sekretær 

 

LFU-SPEKTER  

Leif-Kristian Drangsholt 

Ingebrigt Røen 

Torbjørn Skjælaaen 

Odd Bjarne Bruun 

Bjørn Watsend 

Ruth-Line Walle-Hansen, sekretær 

 

STUDENTENE 

TF 

Christian de Jong Øien, fra januar 2011 

Stina Frøvoll Thoresen, fra januar 2011 

Ole Kristian Holseth, fra januar 2011 

MF 

Kristian Finn Risung, leder, til januar 2011 

Stian Heggedal, leder, fra januar 2011 

MHS 

Andreas Grossman, leder 

Silje Barkved 

Ingjerd Ropeid Andreassen 

KUN 

Eirik Junge Eliassen 

 

FAPR – FAGUTVALG FOR PROSTER 

Ann-Helén Fjeldstad Jusnes, leder 

Nils Aage Aune 

Elisabeth Yrwing Guthus 

Per Halstein Nielsen 

Morten Fleischer, varamedlem, til februar 2010 
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FAPE – FAGUTVALG FOR PENSJONISTER 

Nils Kristian Lie, leder 

Astrid Bjellebø Bayegan 

Merete Klæboe Koksvik 

Terje Wallace 

Johan Arnt Wenaas 

Ragnhild Strøm Torjuul, sekretær, til august 2011 

Per Hostad, sekretær, fra august 2011 

 

FASE – FAGUTVALG FOR LIVSFASEPOLITIKK 

Gunnar Mindestrømmen, leder 

Anna Grønvik 

Ragnhild Halden  

Eyvind Rian 

Irene Tvedt Wangen, Kirkeavdelingen/FAD, konsultativt medlem, til september 2011 

Inger Lise Lerø, Kirkeavdelingen/FAD, konsultativt medlem, fra september 2011 

Ragnhild Strøm Torjuul, sekretær, til august 2011 

Hanne Garmann Gullaksen, sekretær, fra august 2011 

 

FAKL – FAGUTVALG FOR KJØNNS- OG LIKESTILLINGSSPØRSMÅL 

Anne B. Skoglund, leder 

Marit Isaksen Espedalen  

Gard Realf Sandaker-Nielsen 

Svein Bjarte Mangersnes 

Randi Hvidsten, Kirkeavdelingen/FAD, konsultativt medlem  

Synnøve Hinnaland Stendal, Kirkerådet, konsultativt medlem 

Ragnhild Strøm Torjuul, sekretær, til august 2011 

Hanne Garmann Gullaksen, sekretær, fra august 2011 

 

FAPK – FAGUTVALG FOR PRESTER I KRIMINALOMSORGEN 

Stein Rune Ottesen, leder, til mai 2011 

Harald Kjær, leder fra mai 2011 

Kristin Holen Daae, nestleder fra mai 2011 

Jens Fredrik Brenne 

Kjell Nyhus, fra mai 2011 

 

FAST – FAGUTVALG FOR STUDENTPRESTER 

Birte A. Gresseth, leder 

Bjørn Inge Holberg 

Helge Smemo 

 

GoSp - GODKJENNINGSNEMND FOR SPESIALITET I PRAKTISK 

PRESTETJENESTE INNEN HELSE- OG SOSIALSEKTOR 

Anne Grethe Spæren Rørvik, leder, til januar 2011 

Ingebrigt Røen, leder fra januar 2011 

Guttorm Eidslott 

Margrete Sem Lossius 

Liv Ingrid Svela, vara, til januar 2011 

Alf Kristian Bjørkli, vara, fra august 2011 

Olga Tvedt, vara, fra august 2011 

John Kaufman (sekretær) 
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FR/AR - FAGRÅD FOR ARBEIDSVEILEDNING 

Brita Hardeberg, leder 

Rune Behring, til september 2011 

Lars Johan Danbolt, fra september 2011 

Inger Jeanette Enger 

Jan E. Hanssen 

Ragnhild Christophersen (Kateketforeningen) 

Grete Fiksdal (Diakonforbundet), til september 2011 

Mette Brammer Stoveland (Diakonforbundet), fra september 2011 

John Kaufman, sekretær 

 

FR/HO - FAGRÅD FOR HOMILETIKK 

Tore Skjæveland, leder 

Inger Bækken 

Christoffer Solbakken 

Ingrid Rian 

Inge Westly, sekretær 

 

FR/KA – FAGRÅD FOR KATEKETIKK 

Hilde Fylling, leder  

Cathrine Grutle 

Øystein Wang 

Jarl Eidjord (Kateketforeningen) 

Anny Holien (Kateketforeningen), til januar 2010 

Heidi Sveås (Kateketforeningen), fra januar 2010 

Inge Westly, sekretær 

 

FR/KS – FAGRÅD FOR KRISTEN SPIRITUALITET 

Gunnvor J. Hovland, leder  

Hilde-Anette Løvenskiold Kvam 

Oddgeir Bolstad 

Arne Sand 

Sven Magne Lura 

Ragna Dahlen, sekretær 

 

FR/LI – FAGRÅD FOR LITURGIKK 

Kyrre Kolvik, leder 

Siv Limstrand 

Jørn Fevang (MFO) 

Bjørn Vevang (MFO) 

Kari Veiteberg (Liturgisk senter), konsultativt medlem 

Ragna Dahlen, sekretær 

 

FR/PA – FAGRÅD FOR PASTORALUTVIKLING 

Inge Westly, sekretær 

 

FR/SJ – FAGRÅD FOR SJELESORG 

Gunnar Fagerli 

Øystein Larsen 

Asbjørn Restan 

Hilde H. Unsvåg 

Ragna Dahlen, sekretær 
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RESSURSGRUPPE FOR OPPNEVNING TIL FAGRÅD 

Bente Heibø Modalsli 

Rolf Nøtvik Jakobsen, til oktober 2011 

Sivert Angel, fra oktober 2011 

Inge Westly 

 

BOLIGUTVALGET 2010-2011 

Anne B. Skoglund  

Fredrik Ulseth  

Geir Ola Tveit 

Kristine Sandmæl 

Frode Skeide 

Per Halstein Nielsen 

Per Hostad (sekretariatet) 

Ragnhild Strøm Torjuul (sekretariatet) 

 

KIRKEORDNINGSGRUPPE 2010-2011 

Gunnar Mindestrømmen, leder 

Trond Skard Dokka 

Harald Hegstad 

Herborg Finnset Heiene 

Terje Fonk 

Astrid Sætrang Morvik 

Jan Ove Ulstein 

Inge Westly 

John Kaufman (sekretær) 

 

SEKRETARIATET 

Generalsekretær og stab 

Ole-Johs. Huuse, generalsekretær 

Anders Øen, rådgiver, til mars 2011 

Jon Strøm, rådgiver 

 

Arbeidslivsavdeling 

Ruth-Line Walle-Hansen, forhandlingssjef/advokat  

Per Hostad, advokat  

Ragnhild Strøm Torjuul, rådgiver, til august 2011 

Hanne Garman Gullaksen, rådgiver, fra august 2011 

 

Utdanningsavdeling 

Inge Westly, rektor 

Ragna Dahlen, rådgiver 

John Kaufman, rådgiver 
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 3  Melding om foreningens virksomhet 2009-2011 

Vedlegg:  Regnskap 2009-2011 

 

DEN NORSKE KIRKES PRESTEFORENING - REGNSKAP 2011 
 

     RESULTATREGNSKAP 
    

  
 2011   2010   2009  

INNTEKTER 
    

     Medlemskontingent 
 

      9 192 189        8 812 170     8 472 886  

Tilskudd/bidrag note 1       4 676 411        3 990 877     4 491 681  

Andre inntekter note 2       1 015 526           340 628     1 151 781  

SUM INNTEKTER            14 884 126           13 143 675     14 116 348  

     UTGIFTER 
    

     Lønn og sosiale kostnader 
 

      4 938 028        4 699 451     4 910 113  

Honorarer note 3          369 113           267 182        435 877  

Kontorutgifter note 4       2 145 970        2 287 683     2 131 655  

Reise- og oppholdsutgifter note 5       3 377 897        2 300 289     3 055 076  

Andre driftskostnader note 6          546 742           387 616        478 370  

Kontingenter 
 

         563 029           543 166        520 129  

Avsatt/overført til tillitsvalgtarbeid 
 

                 -             144 696        481 796  

Avsetninger og tildelinger note 7       2 867 313        2 489 523     2 100 714  

SUM UTGIFTER            14 808 093           13 119 606      14 113 730  

     
DRIFTSRESULTAT             76 033            24 070           2 617  

     

     FINANSPOSTER 
    

     Renteinntekter 
 

          36 203            17 279          24 473  

Rentekostnader 
 

                 -                     -                  -    

Finanskostnader                    -                     -                  -    

SUM FINANSPOSTER             36 203            17 279          24 473  

     

     
ÅRETS RESULTAT            112 236            41 349          27 090  

     

     DISPONERING 
    

     overført til fri egenkapital 
 

        -112 236           -41 349         -27 090  

overført fra fri egenkapital                    -                     -                  -    

     
SUM DISPONERING                -112 236                -41 349            -27 090  
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 3  Melding om foreningens virksomhet 2009-2011 

Vedlegg:  Balanse 2009-2011 

 

DEN NORSKE KIRKES PRESTEFORENING - BALANSE 2009-2011 

BALANSE 
    EIENDELER 
 

 2011   2010   2009  

ANLEGGSMIDLER 
    Rådhusgaten 1-3 note 8        3 353 555         3 353 555        3 353 555  

SUM ANLEGGSMIDLER              3 353 555             3 353 555            3 353 555  

     OMLØPSMIDLER 
    Kontanter, bank og postgiroinnskudd 
 

       3 277 343         3 010 655        1 975 394  

Utestående fordringer note 9          183 068            154 489           134 442  

Lagerbeholdning bøker                5 000                5 000               5 000  

SUM OMLØPSMIDLER              3 465 411             3 170 144            2 114 836  

EIENDELER TOTALT              6 818 966             6 523 699            5 468 391  

     EGENKAPITAL OG GJELD 
    

     EGENKAPITAL 
    Avsetning generalforsamling 
 

         350 000            300 000           185 000  

Avsetning innkjøp data 
 

         135 504            135 504           285 000  

Avsetning inventar 
 

         125 000            100 000             75 000  

Avsatt hybel London 
 

         123 444              81 695             65 405  

Tillitsvalgtmidler 
 

         261 663            250 941           253 231  

Aksjonsmidler          1 250 376         1 000 376           524 376  

SUM BUNDEN EGENKAPITAL              2 245 987             1 868 516            1 388 013  

Egenkapital 01.01 
 

       2 174 383         2 133 034        2 105 944  

Årsoverskudd 
 

         112 236              41 349             27 090  

Årsunderskudd                     -                       -                      -    

SUM FRI EGENKAPITAL              2 286 619             2 174 383           2 133 034  

     
SUM EGENKAPITAL              4 532 606              4 042 899           3 521 046  

     GJELD 
    SUM LANGSIKTIG GJELD                     -                       -                      -    

     Skyldig skattetrekk 
 

         184 200            168 556           190 058  

Skyldig arbeidsgiveravgift 
 

         163 287            169 172           153 298  

Skyldig feriepenger 
 

         426 152            446 502           470 867  

Andre påløpte kostnader 
 

             5 000                5 000               5 000  

Revisjon 
 

           20 000              20 000             20 000  

Annen kortsiktig gjeld 
 

       1 487 721         1 671 570        1 108 122  

SUM KORTSIKTIG GJELD              2 286 361             2 480 800           1 947 345  

     
SUM GJELD              2 286 361             2 480 800           1 947 345  

     
EGENKAPITAL OG GJELD TOTALT              6 818 966             6 523 699           5 468 391  
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 4  Verdidokument 

 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

 

Veivalg og verdier 
Overordnet og forpliktende uttalelse fra Presteforeningens 

generalforsamling 2012 for kommende treårsperiode.  
 

Presteforeningens fremste oppgave er å ivareta landets prester og andre medlemmer, 

styrke og videreutvikle prestetjenesten. Foreningen skal arbeide for gode lønns- og 

rammebetingelser for medlemmene, motivere til kompetansebygging og faglig fellesskap 

og utvikling. 

 

Foreningen vil fremme fellesskap, solidaritet og samarbeid mellom medlemmene, ha en 

hensiktsmessig organisering og kompetente tillitsvalgte, samt skape arenaer for 

påvirkning overfor lovgivende og bevilgende myndigheter.  

 

I perioden 2012 til 2015 vil Presteforeningen 
 

 prioritere belønning av erfaringskompetanse og ledelse i sin lønnspolitikk 

 fortsatt arbeide for en faglig og erfaringsbasert etter- og videreutdanning 

 arbeide for kompetanseheving og gode arbeidsvilkår for alle tillitsvalgte 

 arbeide for at arbeidsgiver skal tilpasse tjenesten enda bedre til de forskjellige 

livsfasene  

I tillegg er vedtakene i sak 6-9 utrykk for Generalforsamlingens vilje for perioden: 

 Streik 

 Bolig 

 Arbeidstid 

 Kirkeordning 
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 5  Revisjon av Presteforeningens lover 

 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Generalforsamlingen 2012 vedtar lover for Den norske kirkes presteforening i tråd med de 

endringer som er lagt fram. Endringene for valg til Sentralstyret trer i kraft 20. mars 2012. 

Øvrige endringer trer i kraft 22. mars 2012. Gjeldende nye lover vedlegges protokollen i sin 

helhet. 
 

Saksfremlegg: 

Representantskapet legger fram noen mindre endringer i lovene som er tilpassninger i forhold 

til utdanningsløp, endring for å behandle grupper likt og for utvikle organisasjonen i en villet 

retning. 

Det dreier seg om  

A) § 2: Medlemsskap. Tillegg: eller mastergrad i teologi 

B) §10: Sentralstyret. Tillegg 1. avsnitt om kjønnsbalanse 

C) §13: Likestilling. Understrekning av målet om kjønnsbalanse 

D) §12: Generalforsamlingen. Stryker særordning for prostene 

E) Informasjon om noen nye supplerende regler. Pkt 4 og 5 
 

Lover for Den norske kirkes presteforening 
Vedtatt på Generalforsamlingen 2006, endret på Generalforsamlingen 2009. 

Foreslåtte endringer i 2012 strøket eller i kursiv og fet skrift 

 

§ 1  Navn og formål 

Foreningens navn er Den norske kirkes presteforening, forkortet Presteforeningen eller PF. 

Foreningen har som formål å samle Den norske kirkes prester og teologiske kandidater til 

gjensidig hjelp i åndelige forhold og løsning av kirkelige oppgaver på evangelisk luthersk 

grunn.  

Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, samt arbeide 

for å fremme kollegialt samhold og samarbeid. Den skal samarbeide med andre 

organisasjoner i kirke og samfunn der dette er ønskelig. 

 

§ 2  Medlemskap 

Medlemmer kan være: 

a. Yrkesaktive prester i Den norske kirke 

b. Teologiske kandidater (personer med graden cand.theol eller mastergrad i teologi) 

som er medlem av Den norske kirke og fortsatt yrkesaktive 

c. Teologiske kandidater eller de med mastergrad i teologi som er medlem av andre 

trossamfunn kan opptas som medlem i foreningen etter vedtak i Sentralstyret 
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d. Prester i Den norske kirke og teologiske kandidater som er pensjonister eller av andre 

grunner ikke er i yrkesaktiv tjeneste 

e. Studenter som deltar i studieprogram med sikte på teologisk embetseksamen og/eller 

praktisk teologisk eksamen graden cand.theol eller mastergrad i teologi 

Medlemskap avgjøres av Sentralstyret. Innmelding og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap 

betinger at kontingenten er betalt, jf § 3. 

 

§ 3  Kontingent 

Representantskapet fastsetter årlig medlemskontingent. Det kan vedtas ulik kontingentsatser 

for ulike grupper. Kontingenten skal som hovedregel innkreves ved trekk i lønn. 

 

§ 4  Organer 

Foreningen har følgende organer: 

a. Prostilag/faglag 

b. Prostilagsstyre/faglagsstyre 

c. Stiftsårsmøte/årsmøte for tariffområdene 

d. Lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre 

e. Fagutvalg 

f. Sentralstyre 

g. Representantskap 

h. Generalforsamling 

 

§ 5  Prostilag/faglag 

Foreningens medlemmer tilhører enten et prostilag eller et faglag. For yrkesaktive 

medlemmer (§ 2 a og b) er arbeidssted avgjørende for prostilags-/faglagstilhørigheten, for 

pensjonister (§ 2 d) er bosted avgjørende og for studenter (§ 2 e) er studiested avgjørende. 

Det opprettes et prostilag innenfor hvert prosti i Den norske kirke. Sentralstyret kan 

godkjenne felles prostilag for flere prostier. Menighetsprester (som er medlem av foreningen) 

tilhører prostilaget. Andre yrkesaktive medlemmer tilhører prostilaget dersom de ikke er med 

i et faglag. Medlemmer etter § 2 d) (pensjonister eller andre som ikke er i yrkesaktiv tjeneste) 

tilhører prostilaget, men uten stemmerett. 

Det kan opprettes faglag innenfor andre tariffområder enn stat samt for andre enn 

menighetsprester innenfor det statlige tariffområdet. Forutsetningen er at gruppen det gjelder 

har minst seks medlemmer som holder til innenfor et bestemt geografisk område. Medlemmer 

som på grunn av tarifftilhørighet ikke kan slutte seg til et faglag, men av faglige grunner føler 

større tilhørighet til et eksisterende faglag enn til prostilaget, kan søke Sentralstyret om å få 

tilhøre dette. Representantskapet kan gi nærmere retningslinjer for hvilke krav som stilles for 

opprettelse av faglag. Sentralstyret godkjenner nye faglag. 

Prostene i bispedømme utgjør et eget faglag for proster. På hvert studiested som tildeler 

graden cand. theol., kan det etableres et studentlag som er et faglag for studenter. 

Prostilagene/faglagene avholder møte minst en gang hvert halvår.  
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Prostilagene/faglagene: 

a. Velger leder og styre. 

b. Avgir høringsuttalelser i saker forelagt fra lønns- og forhandlingsutvalg, Sentralstyret 

eller Representantskapet. 

c. Behandler andre saker forelagt av lønns- og forhandlingsutvalg, Sentralstyret eller 

Representantskapet. 

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 i PFs etterutdanningsarbeid og velger selv sin studieleder. 

 

§ 6  Styret i prostilaget/faglaget 

Prostilaget/faglaget har et styre bestående av leder og inntil to medlemmer valgt for to år om 

gangen. Prosten er ikke valgbar til prostilagsstyret. Leder og minst halvparten av 

medlemmene av prostilagsstyret må være ansatt av bispedømmerådet. 

Styret: 

a. Forestår lagets virksomhet og forbereder årsmøtet. 

b. Opptrer som forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesrett på samme nivå etter 

gjeldende avtaler. Dette gjelder likevel ikke faglag for proster eller andre grupper 

innenfor det statlige tariffområdet, da deres forhandlings- og medbestemmelsesrett 

forvaltes av aktuelt Lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre. 

 

§ 7  Stiftsårsmøtet/årsmøte for tariffområdet 

Innenfor hvert tariffområde skal medlemmene årlig orienteres og involveres i arbeidet innen 

det aktuelle området.  

For det statlige tariffområdet avholdes årsmøte i hvert bispedømme/stift. Dette kalles 

stiftsårsmøte. 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 som tilhører prostilag eller statlige faglag innen bispedømmet skal inviteres 

og kan delta på stiftsårsmøtet. Stemmerett følger tilsvarende innen prostilagene. 

Stiftsstyret har i innkallingen anledning til å utelukke visse medlemsgrupper fra behandling av 

enkeltsaker der det vurderes at deres tilstedeværelse vil være uheldig ut fra at en 

arbeidsgiverfunksjon er tillagt deres stilling. Stiftsstyrets vurdering kan ankes til Sentralstyret 

som treffer endelig avgjørelse etter å ha hørt partene. 

Andre tariffområder kan også gjennomføre årsmøte om forholdene ligger til rette for dette, 

men der det er nødvendig kan andre organisaseringsformer benyttes. 

Stiftsårsmøtet/årsmøtet for tariffområdet: 

a. Velger stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg. Leder og personlig vara til 

Representantskapet velges separat jf § 8. 

b. Behandler årsmelding fra lønns- og forhandlingsutvalget. 

c. Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område. 
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d. Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene. 

e. Behandler saker og avgir høringsuttalelser til Sentralstyret eller Representantskapet. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt lønns- og forhandlingsutvalg 2 

måneder før årsmøtet finner sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker 

før årsmøtet finner sted. 

 

§ 8  Stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg 

Det velges et lønns- og forhandlingsutvalg innenfor hvert tariffområde hvor Presteforeningen 

har forhandlingsrett. Innenfor det statlige tariffområdet velges det lønns- og 

forhandlingsutvalg i hvert bispedømme, dette kalles stiftsstyre, samt et eget for prester i 

Feltprestkorpset.  

Stiftsstyret/lønns- og forhandlingsutvalget består av leder og inntil fire medlemmer som alle 

velges for en periode på to år om gangen. Leder og vara til Representantskapet velges ved 

særskilt valg. Det er kun medlemmer tilhørende det aktuelle tariffområde som har stemmerett 

og kan velges. 

Stiftsstyret/lønns- og forhandlingsutvalget: 

a. Opptrer som forhandlingsutvalg i forhold til parter på samme nivå og ivaretar 

medbestemmelsesretten på dette nivå i henhold til inngåtte avtaler. 

b. Forbereder og gjennomfører stiftsårsmøte eller eventuelle årsmøter for tariffområdene. 

c. Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret eller 

Representantskapet. 

d. Behandler andre saker av interesse for medlemmene. 

e. Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra sentralt hold. Foreningens 

sentrale sekretariat forestår inn- og utbetalinger, samt fører regnskap. 

f. Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet/ årsmøte for tariffområdet. 

 

§ 9  Andre råd og utvalg 

Faglagene for prostene velger et fagutvalg for proster. 

Det kan også opprettes fagutvalg for andre faggrupper. Representantskapet vedtar 

opprettelsen og godkjenner mandat, mens Sentralstyret oppnevner medlemmer av 

fagutvalgene. Fagutvalgene bør høres i aktuelle saker innenfor sitt fagområde, men har for 

øvrig ingen representativ posisjon i foreningens organisasjon. Lønns- og forhandlingsutvalg 

kan også opptre som fagutvalg dersom Representantskapet godkjenner det.  

Sentralstyret kan opprette faste eller midlertidige underutvalg innen ulike interesseområder, 

og oppnevne medlemmer til disse. Underutvalgsstrukturen skal gjennomgås minst en gang 

hver generalforsamlingsperiode. 

I tilknytning til foreningens virksomhet innen etter- og videreutdanning kan 

Representantskapet, eventuelt i samråd med naturlige samarbeidspartnere, opprette fagråd for 

ulike teologifaglige områder. Sentralstyret vedtar retningslinjer for oppnevning av 

medlemmer og rammer for fagrådenes virksomhet. 

 

§ 10  Sentralstyre 
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Sentralstyret består av leder, nestleder og tre medlemmer hvorav minst en skal tilhøre et annet 

tariffområde enn stat. Sentralstyret møtes minst fem ganger årlig og er beslutningsdyktig når 

minst tre av de fem møter. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. 

Sentralstyret består av leder, nestleder og tre medlemmer. Begge kjønn skal være 

representert med minst 40 % i styret. Minst ett av medlemmene skal tilhøre et annet 

tariffområde enn stat. Sentralstyret møtes minst fem ganger årlig og er beslutningsdyktig 

når minst tre medlemmer møter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 

Generalsekretær deltar i Sentralstyret, men uten stemmerett. Rektor 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 vedtatt virksomhetsplan og rapporterer årlig til Representantskapet om de 

tiltak og prioriteringer som er gjort. 

c. Forbereder møter i Representantskapet. 

d. Opptrer som sentralt forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesretten på dette 

nivå i henhold til inngåtte avtaler. 

e. Oppnevner medlemmer av fagutvalg og andre råd og utvalg i foreningen. 

Dersom leder finner å måtte tre ut av sitt verv i valgperioden overtas vervet av nestleder. Ved 

behov for ny nestleder velges denne av Representantskapet blant Sentralstyrets faste 

medlemmer, etter at dette er supplert med vararepresentant. Dersom et fast medlem trer varig 

ut av sitt verv erstattes denne av første vararepresentant fra aktuelt tariffområde. 

 

§ 11  Representantskap 

Representantskapet består av: 

a. Leder av hvert stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg.  

b. Sentralstyret. 

c. En representant for studentene og pensjonistene i foreningen. Sentralstyret gir 

nærmere regler for valg av disse to representantene. 

d. En representant for prostene valgt av fagutvalg for proster. 

Alle representantene skal ha en valgt personlig vara som møter i tilfelle forfall fra fast 

representant. Representantskapets møter ledes av leder, og i tilfelle denne har forfall av 

nestleder. Representantskapet møtes tre ganger årlig og: 

a. Vedtar årlige strategiplaner og godkjenner årsrapport fra sentralstyret. 

b. Vedtar årlig budsjett og godkjenner regnskapet. 

c. Fastsetter medlemskontingent. 

d. Fastsetter rammer for virksomheten til stiftsstyrene/lønns- og forhandlingsutvalgene. 

e. Oppretter fagutvalg/fagråd og fastsetter mandat for fagutvalgene. 

f. Behandler aktuelle saker for foreningen og dens medlemmer. 
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Et av de årlige møtene i Representantskapet kan utvides til Landskonferanse med medlemmer 

av alle lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyrer til stede. Sentralstyret kan også invitere 

representanter for andre faglag eller fagutvalg til Landskonferansen. 

 

§ 12  Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer 

for virksomheten. 

Generalforsamlingen består av: 

a. Én representant fra hvert godkjent prostilag/faglag, med unntak for faglag for proster. 

b. Tre representanter fra hvert lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre. 

c. Tre representanter for foreningens proster valgt av fagutvalg for proster. 

d. To representanter for foreningens pensjonister. 

e. Sentralstyret. 

Representantskapet vedtar nærmere regler for valg av representanter etter bokstav c og d. I 

tillegg har alle medlemmer møte og talerett på generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen møtes ordinært hvert tredje år. Representantskapet kan med 2/3 flertall 

innkalle til ekstraordinær generalforsamling eller utsette ordinær generalforsamling når 

vektige grunner taler for det. 

Generalforsamlingen velger dirigent og to visedirigenter til å lede sine forhandlinger samt to 

protokollunderskrivere og to desisorer. 

Generalforsamlingen behandler: 

a. Valg av leder, nestleder, 3 faste og 3 varamedlemmer til Sentralstyret og revisor. 

b. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode. 

c. Verdidokument for kommende periode. 

d. Saker lagt fram av sentralstyret eller representantskapet. 

e. Valg av nominasjonskomité. 

Prostilag, faglag, lønns- og forhandlingsutvalg og stiftsstyrene kan anmelde saker til 

behandling på generalforsamlingen. Frist for anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen 

finner sted, med unntak av lovendringer jf § 16. 

Valg av leder, nestleder og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens 

nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen består 

av tre medlemmer. Medlemmer som velges etter bokstav a og e velges for en periode fram til 

neste ordinære generalforsamling. Samtlige kan gjenvelges, men leder kan kun gjenvelges en 

gang. De valgte medlemmene tiltrer sine verv når generalforsamlingen er avsluttet. 

Vararepresentanter i Sentralstyret blir de tre kandidatene til valg av medlemmer som i 

opptellingen fikk flest stemmer etter de kandidatene som ble valgt, eventuelt justert for at 

minst en vararepresentant skal tilhøre et annet tariffområde enn det statlige. Innbyrdes 

rekkefølge avgjøres av antall stemmer den enkelte fikk ved valget. 

Vedtak fattes med simpelt flertall av avgitte stemmer med unntak av lovendringer, jf. § 16. 

Ved stemmelikhet har dirigent dobbelstemme. 
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§ 13  Likestilling 

Det skal tilstrebes at kjønns- og likestillingsperspektivet blir ivaretatt, belyst og profilert på 

ulike nivåer og områder av foreningens virksomhet. Begge kjønn skal om mulig være 

representert i foreningens organer, jf § 4, og i råd og utvalg nedsatt av sentralstyret og 

representantskapet. 

Det skal tilstrebes at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i foreningens 

valgte organer, og i råd og utvalg nedsatt av Sentralstyret og Representantskapet, jf § 4 og 

eget krav til Sentralstyret i § 10. 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 forhandlingsutvalgene ber om det, jf § 8. Uravstemning kan også gjennomføres om 

dette kreves av foreningens hovedsammenslutning. 

 

§ 16  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. 

Disse lovene erstatter tidligere lover for Den norske kirkes presteforening og trer i kraft 14. 

september 2006. Endringer for valg til Sentralstyret trer i kraft 20. mars 2012. Øvrige 

endringer trer i kraft 22. mars 2012. 
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Supplerende regler 
 

1 Regler for valg av studentrepresentant til representantskapet 

 Vedtatt av Sentralstyret 11. oktober 2006 

1. Studentrepresentanten(e) til Representantskapet (og Unio) velges av PFs 

studentlagsstyrer på landskonferansen/fellesmøtet for studentlagsstyrene. 

Studentlagsstyrene foreslår kandidater. Lederne i studentlagstyrene er valgstyre. 

Valget kan foregå pr post/mail hvis det ikke kan arrangeres noen samling.  

2. Studentrepresentant til Representantskapet og til Unio velges separat, men oppfordres 

til tett samarbeid om ikke én velges til begge. Det velges også vararepresentant. 

Studentrepresentanten(e) sitter ett år, men kan gjenvelges 2 ganger. 

3. I det lange løp vil en tilstrebe jevn representasjon fra de ulike teologiske lærestedene. 

Det føres oversikt over hvilke studiesteder som har hatt representanter. Ved likt 

stemmetal blir studenten fra studiestedet med hittil minst representasjon valgt. Valgt 

representant og vara skal så vidt mulig være fra ulike studiesteder. Begge kjønn skal 

så vidt mulig være representert. 

 

2 Regler for valg av pensjonistrepresentant til representantskapet 

Pkt 1-3 vedtatt av Sentralstyret 11. oktober 2006, pkt 4 vedtatt av Representantskapet 

9. november 2006. 

1. Pensjonistrepresentant til Representantskapet og varamedlem velges ved skriftlig 

avstemning blant alle PFs pensjonistmedlemmer. Brev sendes med presentasjon av 

kandidater, og det opplyses om valget i foreningens andre kommunikasjonskanaler. 

2. Valget er for 2 år, med mulighet for gjenvalg 1 gang. 

3. Fagutvalg for pensjonister er nominasjonskomité og foreslår minst 4 kandidater.  

4. Ved valg for det året som inneholder Generalforsamling sender fagutvalget også ut 

forslag på minst 4 representanter til Generalforsamlingen. Kandidaten til 

Representantskapet kan være 1 av de 2. Det bør tilstrebes at begge kjønn er 

representert. 

 

3 Retningslinjer for etablering av faglag  

 Vedtatt av Representantskapet 16. februar 2007 

 Representantskapet vedtar følgende retningslinjer for etablering av faglag i tillegg til 

 Presteforeningens lovers krav til antall, geografi og gruppetilhørighet: 

A. Faglag kan dannes av grupper av medlemmer definert i lovens § 5 for å kunne samle 

medlemmer innen eget tariffområde, eller for å samle medlemmer med særlige faglige 

utfordringer annet sted enn i prostilaget. Faglagets begrunnelse må defineres tydelig. 

B. Faglagets geografiske område må være et område som korresponderer med kirkelig 

inndeling eller annen inndeling som er opprettet for denne gruppen prester, og 

defineres tydelig. Innenfor et definert geografisk område kan det kun være ett faglag 

for den samme gruppen definert i A).   
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C. Faglagets medlemmer må ha naturlige møtepunkter/kontaktpunkter som gjør at de 

med egne ressurser og egen økonomi kan møte lovenes krav til møter og oppgaver, og 

ivareta sine medlemmers behov for et faglig felleskap og sikre deres demokratiske 

rettigheter i foreningen. Denne evnen må beskrives. 

D. Søknad om å bli godkjent som faglag fremmes skriftlig til sentralstyret på vegne av 

minst det foreskrevne antall PF-medlemmer. Sentralstyret kan be om ytterligere 

tydeliggjøring, eller avvise søknader som ikke oppfyller retningslinjene.  

E. Dannelsen av og medlemskap i faglag, hindrer ikke at medlemmene kan ha et 

kollegafellesskap i prostilaget. 

 

4 NY Forståelsen av feltprestene som del av statlig tariffområde i § 10  

 Vedtatt av Representantskapet 19. oktober 2011 

Representantskapet presiserer at i lovenes § 10 skal Feltprestene gå inn under det 

statlige tariffområdet når det angår valgbarhet til Sentralstyret i Presteforeningen. 

 

5 NY Valgregler for sentralstyret 

Vedtatt av Representantskapet 19. oktober 2011 

1) Det avholdes separate valg til alle plasser i sentralstyret. 

2) Valgene avholdes i følgende rekkefølge: leder (kandidater kan være fra alle 

tariffområder), nestleder (kandidater kan være fra alle tariffområder), valg av ikke-

statlig representant (faller bort hvis leder eller nestleder er fra ikke-statlig område 

og erstattes av et åpnet valg med kandidater fra alle tariffområder), valg av 

medlem (kandidater fra alle tariffområder), valg av medlem (kandidater fra alle 

tariffområder).  

3) Det skal opplyses om resultatet fra et valg før neste valg holdes. 

4) Til sist velges vararepresentanter jf § 13, og note 3 fra Representantskapet 9. 

november 2006: Det oppnevnes 2 vararepresentanter til sentralstyret. En for den/de 

som kommer fra det statlige området, og en for den/de som kommer fra at annet 

tariffområde enn stat. Vararepresentanter blir da den i opptellingen etter valget på 

generalforsamlingen fra det statlige området som har flest stemmer etter den/de 

kandidaten(e) som ble valgt, og den kandidaten som tilhører et annet tariffområde 

som har flest stemmer etter den/de kandidaten(e) fra et annet tariffområde som ble 

valgt. 
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 6  Streik som kampmiddel 

 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Generalforsamlingen har behandlet Presteforeningens reservasjon mot å benytte streik som 

kampmiddel og har opphevet denne.  

 

 

BAKGRUNN 

Til behandling for Presteforeningens generalforsamling i 2009 lå et forslag om at 

Presteforeningens reservasjon mot å benytte streik skulle oppheves. Forslaget var fremmet av 

et av våre lokallag som ønsket at alle legale midler skulle tas i bruk i arbeidet for bedre lønns- 

og arbeidsvilkår for prestene. Forslaget vant ikke tilstrekkelig oppslutning, men 

generalforsamlingen vedtok at spørsmålet om å benytte streik skulle behandles 

organisasjonsmessig i generalforsamlingsperioden for deretter å komme opp som ny sak for 

generalforsamlingen i 2012. 

Streik har i perioden vært behandlet på OU-kurs lokalt og sentralt i Presteforeningens 

organisasjon.  

Et debattopplegg har vært sendt ut til alle organisasjonens lag med anmodning om diskusjon. 

Streik som kampmiddel har også vært omhandlet i Inter Collegas. 

Gjennom den organisasjonsmessige behandling er fordeler, ulemper og betenkeligheter ved å 

benytte kampmidler blitt belyst og debattert, også ut i fra presterollens særtrekk og identitet 

 

RETTSLIG REGULERING 

Arbeidskamp er arbeidstakernes og arbeidsgivernes lovlige kampmiddel for å fremtvinge en 

løsning på en interessekonflikt som ikke lar seg løse fredelig gjennom forhandlinger. Det mest 

kjente kampmiddel er streik, alternativt lock-out fra arbeidsgiverne. 

 

Med streik menes en hel eller delvis arbeidsnedleggelse arbeidstakerne iverksetter for å 

fremtvinge løsning av en tvist. Siktemålet er å ramme arbeidsgiver i en slik grad at 

arbeidstakernes krav imøtekommes 

Lovbestemmelser om bruk av streik finner vi i henholdsvis tjenestetvistloven (lov av 18.juli 

1958 om offentlige tjenestetvister, for statens tjenestemenn) og arbeidstvistloven (lov om 

arbeidstvister av 15. juli 1927).  

Lovhjemlede begrensinger medfører at streik bare kan benyttes i nærmere bestemte 

situasjoner og etter at særskilte prosedyrer er fulgt. 

Med  fredsplikt menes forbud mot bruk av arbeidskamp. Fredsplikt innebærer at det i 

tariffperioden, når avtaler gyldig er inngått, ikke er anledning til å benytte kampmidler.  
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Hjemmelen for fredsplikt finner vi i lov og i avtaler mellom partene. Fredsplikten sikrer ro og 

forutsigbarhet i arbeidslivet i tariffperiodene. 

Arbeidstvistloven og tjenestetvistloven skiller mellom de såkalte rettstvister og 

interessetvister. Rettstvister handler om forståelsen av inngåtte avtaler. For rettstvister er 

fredsplikten absolutt: Rettstvister kan aldri løses ved arbeidskamp, men må finnes sin løsning 

gjennom forhandling, tvistemøte og eventuelt ved Arbeidsrettens avgjørelse. Interessetvister 

handler om hva som skal gjøres til gjeldende rett mellom partene, dvs. om det skal opprettes 

en avtale, alternativt hvilket innhold en avtale skal gis. For interessetvistene er fredsplikten 

betinget. Dette betyr at en først etter forutgående forhandlinger, mekling, plassoppsigelse og 

fratredelsesvarsel kan benytte kampmidler dersom en ikke har kommet til enighet. 

Første skritt mot forhandlinger om revisjon av tariffavtaler skjer ved at en av partene sier opp 

avtalen og fremsetter krav til ny. Hvis ikke partene blir enige i forhandlinger innkalles det til 

tvungen mekling for å løse interessetvisten. Riksmekleren har ansvaret for meklingen og har 

som oppgave å sørge for at streik unngås. Når meklingen er krevet avsluttet og de lovbestemte 

frister er utløpt, kan arbeidskamp iverksettes dersom ikke meklingen har ført fram. 

Det må avgrenses mot politiske demonstrasjonsstreiker. Disse er ikke arbeidskonflikter i 

tjenestetvistlovens og arbeidstvistlovens forstand og faller utenfor fremstillingen ovenfor. 

Fagforeninger har anledning til å gjennomføre en politisk demonstrasjonsstreik, dvs. en 

markering for et politisk standpunkt. En trenger da ikke å følge de prosedyrer som er nevnt 

ovenfor, men slike markeringer skal varsles i god tid og skal være kortvarige (eksempel tre 

minutters stillhet mot statsbudsjettet). 

 

RESERVASJONEN 

Det er prestene selv som har reservert seg mot å anvende streik.  

Reservasjonen framkommer i protokollen fra Presteforeningens generalforsamling i 1986 

vedrørende fagpolitiske retningslinjer og i 1988 der reservasjonen ble modifisert ved siste 

setning: ”PF bygger sitt lønnspolitiske syn på den frie forhandlingsrett. PF vil imidlertid for 

egen del ikke ta i bruk streik som lønnspolitisk virkemiddel, men ulike aksjonsformer kan 

nyttes for å understreke fagpolitiske krav”.   

 

I år 2000 drøftet Presteforeningens hovedstyre prester og streik og presiserte da at unntaket 

gjelder prestestillinger. Prester som ikke innehar prestestillinger, for eksempel prester som er 

rådgivere ved bispedømmekontorer og prester i undervisningssystemet kan derimot bli tatt ut i 

streik. 

 

UNIO, som er vår hovedsammenslutning, har ved Presteforeningens inntreden akseptert 

reservasjonen og den er heller ikke senere problematisert av UNIO og medlemsforbundene.  

Da streik ble tema på generalforsamlingen i 2009 skyldtes dette at vår egen organisasjon satte 

det på dagsorden, ikke forventninger utenfra. 

 

KONFLIKTBEREDSKAP 

Planlegging og beredskap i anledning en arbeidskonflikt foregår koordinert gjennom vår 

hovedsammenslutning Unio. I tariffområdene opprettes sentrale og lokale 

konfliktberedskapsutvalg.  Når det sentrale konfliktutvalg har fattet de nødvendige  
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beslutninger med hensyn til uttaksområder, opprettes de lokale konfliktutvalg. Utvalgene, som 

består av lokale representanter fra medlemsforbundene, har ansvar for planlegging og 

gjennomføring av konflikten. Sentralt i arbeidet står vurdering av et effektivt og strategisk 

uttak. De lokale utvalgene kommer med forslag til hvem som skal tas ut. Det er med andre ord 

Unio/Presteforeningen som disponerer over hvilke arbeidstakere som skal streike og for øvrig 

planlegger gjennomføringen av en eventuell konflikt. 

 

Unios konfliktberedskap bygger på at visse grupper ikke skal rammes ved en konflikt. Dette 

er akutt syke, barn og unge, psykiatriske pasienter, kreftsyke, personer som mottar sjelesorg 

og elever under tilpasset opplæring (etter enkeltvedtak og som har behov for kontinuerlig 

opplæring). 

 

I anledning en streik kan det forhandles det om unntak, blant annet ut fra hensyn til liv og 

helse. Det kan også etter søknad fra arbeidsgiver bli gitt dispensasjoner fra streiken.  

 

KONSEKVENSER 

Under streiken suspenderes den streikendes arbeidsforhold. Den streikende mottar ikke lønn, 

men vil få streikebidrag fra fagforeningen. En streikende arbeider skal som hovedregel ikke 

oppholde seg på arbeidsplassen (arbeidsgiver kan nekte vedkommende adgang til 

arbeidsplassen). Den streikende har ikke rett til å utføre sitt arbeid, det vil være streikebryteri. 

Ansatte som ikke er tatt ut i streik har heller ikke anledning til å overta den streikendes arbeid, 

men skal utføre sitt eget arbeid som normalt. 

 

Hvis et medlem melder seg ut av fagforeningen i anledning en arbeidskonflikt, er ikke 

vedkommende fritatt sine forpliktelser dersom utmeldingen kommer etter at plassene er sagt 

opp som ledd i en mulig arbeidskonflikt. Konsekvensen er at vedkommende er omfattet og 

forpliktet til å delta i streiken. 

 

Arbeidstaker har rett og plikt til å gjeninntre i arbeidet når konflikten er over.  

 

Dersom Presteforeningens generalforsamling opphever reservasjonen mot å benytte streik, må 

organisasjonen klargjøres med tanke på bruk av kampmidler. Det mest sannsynlige er derfor 

at en tidligst vil kunne delta i en eventuell streik ved hovedoppgjøret i 2014. Det vil være 

svært viktig at de forberedende prosesser er grundige slik at Presteforeningen er i stand til å 

gjennomføre deltakelse i en streik på en ryddig og entydig måte. 

 

VURDERINGER 

Reservasjonen mot å benytte streik som kampmiddel foreslås opphevet fordi det er behov for 

et kraftig virkemiddel i anledning arbeidet for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 

 

For en fagforening vil det i utgangspunktet være reservasjonen mot å benytte arbeidskamp, og 

ikke deltakelsen, som krever sin begrunnelse. Det er behov for et kampmiddel som kan 

benyttes i siste omgang, når alt annet er prøvd og uten at en har lykkes.  

Når Presteforeningen har vegret seg for å anvende kampmidler har dette særlig hatt sin 

begrunnelse i overveielser som knytter seg til forståelsen av det å være prest. Mange har 

opplevd det dypt uforenelig med presterollen å gjøre bruk av arbeidskamp. Presten har et kall, 

forvalter ord og sakrament og må alltid kunne være tilstede for mennesker i krise. Dette er 

vektige grunner.  
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Mange har også pekt på at prestene eksponerer seg for et enormt omdømmetap dersom en 

benytter kampmidler. Det er lett å se for seg dette, for eksempel hvis en vielse står i fare på 

grunn av en arbeidskonflikt. 

På den annen side vil jo enhver fagforening som benytter kampmidler risikere tap av 

omdømme. Derfor må streiker planlegges skjønnsomt, primært for å ramme arbeidsgiver og 

ikke tredjemann. Det er slik at en mulig arbeidskonflikt planlegges av Presteforeningen og 

Unio innenfor den konfliktberedskap som er omtalt ovenfor. Innenfor disse rammer er det 

også en del av den etablerte strategi å unngå å ramme sjelesorg, omsorg for barn og kreftsyke.  

Dette betyr at visse grupper og interesser søkes skjermet og at konflikten utformes for først 

fremst å ramme motparten.  

Reservasjonen mot å benytte kampmidler foreslås derfor opphevet også i tiltro til egen og 

Unios evne til å legge grunnlag for og gjennomføre konflikt på en skjønnsom måte. 
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 7  Boligordningen 

 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Generalforsamlingen tar boligutvalgets rapport til etterretning, og ber arbeidsgiver forbedre 

ordningen i tråd med utvalgets premisser og tilrådninger. 

 

BAKGRUNN  

Presteforeningens generalforsamling i 2006 besluttet å opprettholde gjeldende boligordning 

og fattet følgende vedtak: 

Boligordningen er en del av menighetspresters normale ansettelsesvilkår slik det vises i 

utredningen som er lagt frem for generalforsamlingen. Presteforeningen vil beholde dagens 

ordning, men fortsette arbeidet med å tilpasse og justere denne til beste for prest og menighet 

og hele vår folkekirke. Generalforsamlingen vedtar med dette utgangspunkt følgende 

boligpolitikk:  

1. Å oppnå en ensartet ordning for alle tjenesteboliger.                                                             

2. Å sikre en boligstandard som er i samsvar med Presteforeningens krav til 

presteboliger. 

3. At arbeidsgiver forvalter alle tjenesteboligene.  

4. Å sikre en boligordning som virker rekrutterende. 

5. Ensartede fritaksregler fra boplikten i alle bispedømmer.  

                  

MANDAT 

Vedtaket fra generalforsamlingen i 2006 er fulgt opp i Presteforeningen og 

Representantskapet nedsatte i 2010 et utvalg med følgende mandat: 

Presteforeningen oppretter en arbeidsgruppe for boligspørsmål som skal komme med en 

rapport som beskriver, evaluerer og eventuelt komme med forslag til endringer. På bakgrunn 

av rapporten skal arbeidsgruppen gi en konsekvensutredning av ulike senario som sikrer en 

boligordning som fungerer godt for presten, prestefamilien og tjenesten. Arbeidsgruppen skal 

gjøre en analyse av boligsituasjonen gjennom å: 

1. Innhente godt datagrunnlag basert på hva medlemmene mener om boligordningen og 

hva de tenker er mulige forbedringer. 

2. Innhente synspunkter på boligordningen fra departementet (FAD), Kirkerådet (KR), 

Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), bispemøtet (BM) - sett i lys av 

2013. 

3. Undersøke årsaker som skaper endringer for boligordningen. 

4. Vurdere om gjeldende boligordning fungerer etter intensjonen. 

5. Avklare de juridiske spørsmål ved eventuell andre boligordninger. 
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6. Avklare konsekvensene ved andre boligordninger 

7. Komme med forslag til tiltak for å forbedre ordningen. 

 

Boligutvalget har hatt følgende sammensetning: Anne Skoglund (leder), Kristine Sandmæl, 

Fredrik Ulseth, Per Halstein Nielsen, Frode Skeide, Geir Ola Tveit. 

ARBEID 

Utvalget har innhentet informasjon gjennom spørreundersøkelse til medlemmene og 

synspunkter fra andre aktører gjennom møter. Utvalget har sett på utviklingstrekk som skaper 

endringer for boligordningen, jf. mandatets punkt 1-3. Utvalget har innhentet noe 

tilleggsinformasjon ut over det mandatet ga anvisning på.  

Dette arbeid ga grunnlag for at utvalget konkluderer med at dagens ordning har en del klare 

svakheter ved seg, jf mandatets punkt 4. 

Mandatets punkt 5 og 6 er vanskelig å besvare konkret da dette avhenger av skjønn hvor både 

juss og politikk er viktige faktorer.   

HISTORIKK OG HJEMMEL 

Boplikten var historisk en del av lønnen til prester. 

Hjemmelsgrunnlaget er bygget opp av 3 bestemmelser. Ovfs virksomhet er regulert gjennom 

lov fra 1997. § 33 i Lov om Den norske kirke av 7. juni 1997 lyder: 

”Departementet kan pålegge en kommune å stille tjenestebolig til rådighet for geistlig 

embets- eller tjenestemann. Staten dekker i tilfelle kommunens utgifter etter regler fastsatt av 

Kongen.” 

§ 19 i Tjenesteordning for menighetsprester: 

”Presten har rett og plikt til å bo i den tjenestebolig som er tillagt stillingen mot å svare 

regulativmessig boligfradrag. Departementet eller den departementet bemyndiger kan i 

særtilfelle frita for boplikten. Presten kan ikke uten departementets samtykke bo utenfor 

tjenestedistriktet.” 

TRADISJONELL BEGRUNNELSE FOR BOPLIKTEN  

- Nærhet, trygghet, synlighet og virke i det lokale miljø. 

- Viktig redskap for å sikre rekruttering til prestestillinger i hele landet. 

-  Ordningen bidrar til å opprettholde mobilitet i presteskapet.   

Tanken er at bytte av stilling er lettere når man kan gå fra et leieforhold til et annet 

fremfor å måtte leie bolig selv eller alternativt kjøpe og selge bolig i forbindelse med 

flytting.  

            Historisk er det menighet/arbeidsgivers behov som står i sentrum.  

 

FRITAK 

Etter tjenesteordning for menighetsprester § 19 kan departementet eller den de bemyndiger 

kan i særtilfeller gi fritak for boplikten.  For kommunale presteboliger er myndigheten er 

delegert til bispedømmeråden. Kriteriene for fritak er følgende: 

     - Dårlig bolig hva standard og vedlikehold angår. 

     - Helseproblemer hos prest eller familie relatert til bolig 
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     - Høy alder 

     - Boplikt står mot boplikt (presteektefeller, jordbruk etc.). 

Det er ikke utarbeidet særskilte retningslinjer for behandling av fritakssøknader.  Praksis tyder 

på variasjoner i behandling av fritakssøknadene. Etatsstatistikken viser at det er lettere å få 

fritak fra kommunale boliger enn fra fondsboliger. Ankeinstans er departementet både når det 

gjelder kommunale og fondsboliger.  

FORDELER OG ULEMPER VED ORDNINGEN 

Det er delte oppfatninger og forskjellige erfaringer med hensyn til tjenesteboligordningen.  

At bolig fulgte stillingen har vært, og er, en del av arbeids- og lønnsvilkårene til 

menighetsprestene. I en tid med bolignød og regulering av kredittmarkedene, som sørget for 

moderat prisutvikling i boligmarkedet, fungerte ordningen godt. 

Utfordringene har kommet gradvis og forsterket seg over tid. Det er klare politiske føringer 

knyttet til ønsket om at befolkningen i størst mulig grad eier egen bolig. NOU 2011 nr. 15 

understreker sterkt nettopp dette og viser til at hele 80% av den voksne befolkning eier egen 

bolig. Det er stimulert til denne utvikling gjennom skattelovgivningen bl.a. i form av 

fradragsrett for betaling av gjeldsrenter. I og med frislippet av kapitalmarkedet på 80-tallet har 

prisstigning på bolig gjort det attraktivt å eie egen bolig. I stor grad skjer 

formuesoppbyggingen i landet gjennom nettopp det å eie fast eiendom over tid. I tillegg er det 

en utfordring for en leieboligordning at mange prester har yrkesaktive ektefeller som ønsker å 

investere i egen bolig fremfor å måtte la familien bo i et leieobjekt for å ivareta ett familie-

medlems særegne forpliktelse. Stor sett alle andre grupper som har hatt boplikt for sine 

ansatte har avviklet denne. Samfunnsutviklingen har helt klart satt ordningen under press. 

For den som ser for seg å gjøre tjeneste av begrenset lengde på et sted kan det være praktisk å 

få stilt tjenestebolig til disposisjon.  Det sparer omkostninger ved kjøp og salg, risiko unngås 

ved kjøp i områder med negativ befolkningsutvikling etc. I pressområder/storbyer der 

markedspris på bolig i sognet/prostiet ligger så høyt at det er vanskelig å kjøpe seg bolig med 

normal lønn og oppspart kapital gjør ordningen det mulig for flere å kunne søke. I disse 

tilfellene vil ordningen med tjenestebolig fortsatt virke rekrutterende. En del har også tilpasset 

seg systemet ved å investere i fast eiendom samtidig som man bor i tjenestebolig.  For den 

som eier egen bolig kan det være gunstig å beholde boligen når man gjør prestetjeneste og ved 

utleie sikre inntekter som dekker det meste av boligens utgiftsside.   

I bunn vil ligge en personlig vurdering hos den enkelte prest hvorvidt man ut fra en 

totalvurdering ser seg tjent med å være leietaker eller eier.   

Det er et svært sammensatt bilde som danner seg. Utvalget forsøker å ta denne utfordring på 

alvor ved det forslag som er fremsatt. 

 

PREMISSER 

 Ordningen med tjenestebolig er en del av arbeidsvilkårene 

 Ordningen skal være landsdekkende 

 Ordningen må fortsatt ikke fordelsbeskattes 

 Ordningen må være tilstede der den er rekrutterende 

 

UTVALGETS TILRÅDNINGER 
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Basert på spørreundersøkelsen og den øvrige informasjon som er innhentet finner et samlet 

utvalg å kunne stille seg bak følgende tilrådning: 

Dagens ordning endres i retning av mer fleksibilitet og valgfrihet. 

 Noen stillinger har tjenestebolig med boplikt 

 Noen stillinger har ikke tjenestebolig 

Det er Kirkens behov som er hovedbegrunnelsen for en tjenesteboligordning med boplikt. 

Utvalget foreslår at ordningen videreføres i et redusert omfang. Der hvor ordningen anses å 

fungere rekrutterende beholdes flere tjenesteboliger enn i andre deler av landet. Det er likevel 

viktig at ordningen er landsdekkende. Det vil sikre en reell valgmulighet/frihet i alle deler av 

landet. Utvalget ser også skattemessige uheldige aspekter knyttet til en løsning hvor 

ordningen opphører å være landsdekkene.  Skattemessige vurderinger er også tillagt stor vekt 

når utvalget ikke foreslår plikt erstattet med rett. 

Utvalget ser at OVF har særskilte utfordringer med sine historiske bygninger.  Denne 

bygningsmasse foreslås derfor akseptert å gå inn som boliger med boplikt, dog forutsatt at 

presten tilbys tidsmessig bolig med hensyn til standard. 

Tjenesteboligordningen sikrer menigheten nærhet til prest, men den har ofte vært svært 

statisk.  En mer fleksibel ordning gir også mulighet for harmonisering til prostiet som 

tjenesteområde, en bedre forvaltning og styrket økonomi for boligordningen. Frigjorte midler 

ved avhending av en del av boligmassen og reduserte administrasjonskostnader forutsettes 

bundet opp i utbedring av gjenværende boligmasse. Reduksjon i boligmassen skal skje over 

tid og primært i forbindelse med bytte av prest.  Ingen skal måtte flytte ut av boligen uten etter 

eget ønske.   

Den fremtidige boligordning må bli til i et samvirke mellom de aktuelle aktører.  

En slik kombinasjon av tiltak vil gi en mer dynamisk og fleksibel ordning for fremtiden, 

samtidig som interessene til flest mulig prester ivaretas.  
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 8  Arbeidstid 

 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Generalforsamlingen ber PFs sentrale organer arbeide videre med arbeidstidsspørsmål for 

menighetsprestene og sørge for best mulig løsninger i en tid med mye endring. 

 

Saksfremlegg: 

Bakgrunn 

På Presteforeningens generalforsamling i 2009 ble det besluttet at en i 

generalforsamlingsperioden skulle arbeide med spørsmålet om regulert arbeidstid for 

menighetsprester og at temaet skulle opp til behandling på generalforsamlingen i 2012. 

Det har vært avholdt en rekke OU-kurs om arbeidstid i stiftene og for Representantskapet. 

Arbeidstid er også belyst i notater utsendt til de tillitsvalgte og i artikler i Inter Collegas. 

Debatten om arbeidstid er reist på bakgrunn av sider ved gjeldende arbeidstidsordning som av 

mange prester oppleves som belastende. Lange dager og mangelfulle kompensasjoner for 

merbelastninger som følge av arbeidstidsordningen har aktualisert spørsmålet om regulert 

arbeidstid. Flere har etterlyst et styrket vern og betaling for arbeid ut over det normale.  

Oppfatningene med hensyn til arbeidstid er likevel langt fra entydige idet mange også har 

fremhevet den selvstendighet og frihet dagens arbeidstidsordning med uregulert arbeidstid 

innebærer og vil videreføre denne. 

 

Menighetspresters arbeidstidsordning 

Menighetsprester i Den norske kirke har vært ansett å ha særlig uavhengige stillinger og har 

som en følge av dette vært unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapitel. Dette har gitt seg 

utslag i en etablert, langvarig praksis mellom partene.  

Hjemmelen for å unnta menighetsprester fra lovens vernebestemmelser finnes i dag i 

arbeidsmiljølovens § 10-12 (2) (lov av 17.6.2005 nr. 62). Det følger av loven at arbeidstakere 

i en særlig uavhengig stilling ikke er omfattet av arbeidstidskapitelet.  

Det har over tid skjedd en utvikling i menighetsprestenes arbeidstidsordning. Arbeidsgiver og 

tjenestemannsorganisasjonene har framforhandlet ordninger med sikte på å normalisere 

arbeidstidsordningen for prestene. Som resultat av dette er statsansatte menighetsprester blitt 

omfattet av en særskilt fridagsavtale som skal sikre 5- dagers arbeidsuke og en 

beredskapsavtale som gir tillegg i lønnen for å stå i beredskap samt godtgjørelse ved 

utrykning.  

 

Konsekvenser av uregulert arbeidstid 

Det å inneha en særlig uavhengig stilling jfr. arbeidsmiljølovens § 10-12 (2) innebærer at det 

lovbestemte vern hva angår arbeidstid hovedsakelig ikke kommer til anvendelse. 
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Arbeidsmiljøloven regulerer blant annet daglig og ukentlig arbeidstid, vilkår for overtid, 

grenser for overtid, arbeid på søndager, helligdager og om natten. Arbeidstidskapitelet har 

også bestemmelser som åpnet for tilpasninger av arbeidstiden for eksempel i form av 

gjennomsnittberegnet arbeidstid og utvidede rammer for overtid gjennom avtaler. Disse 

bestemmelsene gjelder ikke. Heller ikke Hovedtariffavtalens bestemmelser om arbeidstid 

kommer til anvendelse for arbeidstakere med uregulert arbeidstid. 

Som en konsekvens av gjeldende tilstand får menighetsprester blant annet ikke overtidsbetalt 

og ikke tillegg etter Hovedtariffavtalen for arbeid til ubekvemme tider, dvs. tider som på 

forhånd er definert av partene som belastende (lørdag, søndag, kveld og natt). 

Det må likevel gjøres oppmerksom på at gjeldende tjenesteordning forutsetter at arbeidet skal 

utføres innenfor normal arbeidsuke og at beredskap godtgjøres ved tillegg etter egen avtale. 

 

Vern for arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger 

Unntaket fra vernebestemmelsen i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapitel gjelder ikke 

reservasjonsløst.  Arbeidstakere i særlig uavhengig stilling er i henhold til arbeidsmiljøloven 

omfattet av et overordnet lovbestemt vern om at arbeidstidsordningen skal være slik at 

arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger jfr. 

arbeidsmiljølovens § 10-2 (1).  Denne bestemmelsen er viktig fordi den gjør det mulig å slå 

ned på helseskadelige virkninger av arbeidstidsordningen.  

Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger kan dessuten gjøre gjeldende bestemmelsene om 

rett til redusert arbeidstid på visse vilkår og bestemmelsene om rett til fritak for nattarbeid på 

visse vilkår.  

 

Særlig uavhengig beror på lovtolkning 

Når noen stillinger er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidbestemmelser fordi de er særlig 

uavhengige skyldes dette at lovgiver har ment at disse stillinger ut fra sin art og selvstendighet 

best utøves utenfor de fastlagte rammer regulert arbeidstid innebærer. 

Det er på grunnlag av fortolkning av arbeidsmiljølovens § 10-12 nr. 2 at det kan fastslås om 

en arbeidstaker har en særlig uavhengig stilling. Arbeidsgiver kan ikke i kraft av 

styringsretten bestemme at en stilling er særlig uavhengig, og det er heller ikke mulig for 

partene å avtale dette.  

For at en stilling skal anes som særlig uavhengig i lovens forstand kreves at stillingen 

innebærer en klar selvstendighet og uavhengighet med hensyn til hvordan og til hvilken tid 

arbeidet utføres. Det legges vekt på om arbeidstakeren selv kontrollerer sin arbeidstid og 

prioriterer sine oppgaver.  

At arbeidstidsordningen er bekreftet i avtaler eller praktisert mellom partene er momenter for 

en fortolkning, men ikke i seg selv avgjørende.  

Hva angår den rettslige bedømmelse av menighetspresters stillinger vil det være nok mulig å 

argumentere for at vilkårene for å anse presters stillinger som særlig uavhengige ikke er 

tilstede.  Det kan vises til at de faktiske arbeidsforhold innenfor gjeldende tjenesteordning 

gjør at stillingene ikke har den uavhengighet og selvstendighet som skal til. Man kan også 

tenke seg at det kan argumenteres med at noen av stillingene etter en konkret bedømmelse er 

særlig uavhengige, mens andre ikke er det.  
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Hensyn 

Dersom menighetsprester anses omfattet av lovens arbeidstidskapitel, vil lovens vern og 

tilhørende tarifferte rettigheter bli gjort gjeldende. Dette kan fremstå som en fordel. Samtidig 

må en regne med at arbeidstiden kan komme til å bli mer styrt, med forventninger om 

tilstedeværelse og i større grad arbeid ut fra arbeidsgivers definerte prioriteringer.  

Hvis arbeidstiden reguleres, må arbeidstaker akseptere at overtid skal være pålagt. I den 

sammenheng kan man lett tenke seg at overtidsbruken søkes begrenset av økonomiske 

grunner. Det kan medføre at oppgaver som presten ønsker utført faller utenfor de 

prioriteringer arbeidsgiver legger opp til og som det vil være rom for innenfor arbeidstiden, 

samtidig som det ikke eksistere økonomiske midler til overtid. Menighetsprestene kan da lett 

havne i den klemme som allerede eksisterer, nemlig at de påtar seg oppgaver av 

samvittighetsgrunner, uten å få betalt.  

Når frykt for sterkere styring fra arbeidsgiver i tilfelle regulert arbeidstid trekkes frem, er det 

likevel viktig å nyansere: Stillinger kan ha stort preg av selvstendighet og uavhengighet, også 

når arbeidstiden er regulert. Arbeidstidsordningen alene er selvsagt ikke bestemmende for 

faktisk uavhengighet og selvstendighet, regulert arbeidstid kan i prinsippet utformes med 

fleksibilitet og med mye frihet for den ansatte, jfr. også de hjemler til fravik og tilpasninger 

som ligger i lovens arbeidstidskapitel. 

Som alternativ til regulert arbeidstid kan en tenke seg en videreføring av den 

arbeidstidsordning som praktiseres i dag, men med styrket krav om ordninger som 

kompenserer for de ulemper arbeidstidsordningen medfører og ordninger som tydeliggjør 

skillet mellom arbeid og fritid.  Både heving av grunnlønnen og særavtaler som gir gode 

økonomiske ytelser er aktuelle i denne sammenheng. 

I den pågående diskusjon om arbeidstid er det også diskutert hvilken betydning 

arbeidstidsordningen har for presterollen som sådan. Det er i den anledning framført at 

presterollen i seg selv, med sin sterke selvstendighet, best utøves innenfor den uavhengighet 

som uregulert arbeidstid innebærer. 

Ressurshensyn er også hentet fram i diskusjonen ved at flere har pekt på at ressursmangel i 

kirken tilsier begrensede økonomiske midler til overtid og da er det lite vunnet ved å kjempe 

for regulert arbeidstid.  

Problemstillingene omkring arbeidstid er sammensatte og ulike oppfatninger gjør seg stadig 

gjeldende blant Presteforeningens medlemmer. Samtidig er Kirken i en brytningstid med 

omfattende prosesser der mulige endringer debatteres. Begge disse forhold taler for at en bør 

arbeide videre organisasjonsmessig med problemstillingene omkring arbeidstidordningen, 

men uten at en på det nåværende tidspunkt binder seg til endring av den gjeldende ordning. 
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 9 Kirkeordning 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Generalforsamlingen ber PFs sentrale organer fortsette arbeidet med å sørge for gode vilkår 

for prestetjenesten og en kirkeordning i tråd med hovedanbefalingene i PFs 

kirkeordningsgruppe.  

 

Saksfremlegg: 

 

Kirkemøtets- og kirkerådets arbeid med kirkeordning 

Hva slags kirkeordning bør den Den norske kirke få dersom arbeidsgiveransvaret for prester 

skal overføres til kirkelige organer? Som en oppfølging av stat-kirke prosessen, har 

Kirkemøtet og Kirkerådet arbeidet med spørsmålet om hva slags løsninger som vil være de 

mest tjenlige dersom det i etterkant av en grunnlovsendring åpnes for å gjøre større endringer 

i kirkens organisasjon. En arbeidsgruppe oppnevnt av kirkerådsdirektøren la i august 2011 

fram et forslag til ny kirkeordning under overskriften Kjent inventar i nytt hus. Forslaget har 

utgjort et viktig samtalegrunnlag i det etterfølgende arbeid med spørsmålene.  

Det er forventet at Kirkerådet i mars 2012 vil sende ut et høringsmateriell hvor man 

presenterer ulike modeller både på bakgrunn av nevnte utredning og andre innfallvinkler til 

saken. Planen er at Kirkemøtet skal behandle kirkeordningsspørsmålet i april 2013, og at 

vedtakene herfra vil danne et utgangspunkt for de videre forhandlinger med staten om 

utarbeidelse av ny rammelov for Den norske kirke.  

PFs innspill til Kirkerådet 

Etter at Kirkerådsdirektøren hadde opprettet sin arbeidsgruppe i 2009, nedsatte PF en egen 

arbeidsgruppe som skulle levere innspill til kirkeordningsarbeidet. Den tok utgangspunkt i 

teologiske og organisatoriske problemstillinger, og leverte sitt ressursdokument Ledelse i 

folkekirken. Perspektiver på ledelse og fremtidig organisering av Den norske kirke i juni 

2011. Mer enn å foreskrive konkrete løsninger, løftet man frem overordnete perspektiv med 

tanke på en videre utredning. Etter at innspillet var behandlet i sentralstyre og 

representantskap i juni 2011, ble det overlevert til Kirkerådets ledelse med henstilling om at 

følgende punkter ble fulgt opp i det videre utredningsarbeid:  

1) Det utredes en modell for fremtidig organisering av Den norske kirke hvor 

tilsettings- og arbeidsgiveransvar legges til bispedømmerådene, og hvor 

virksomhetsansvaret legges til soknene. 

2) Det utredes også en modell for fremtidig organisering av ledelsesfunksjonene i 

soknet hvor rollene mellom sokneprest og daglig leder er nærmere avklart, og hvor 

plattformen for begge stillingers ledelsesutøvelse i soknet er tydeligere definert enn i 

dag. 

Presteforeningens ledelse har i tiden etter dette vært aktivt med i drøftinger om kirkeordning i 

ulike sammenhenger, blant annet med et hovedinnlegg under Kirkerådets 

kirkeordningskonferanse i Trondheim i oktober 2011.  
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a) Kirkeordning med vekt på sokne- og bispedømmenivå 

En overordnet føring fra PFs kirkeordningsgruppe har vært at hensynet til kirkens egenart og 

oppdrag må være styrende for utforming av fremtidens kirkeordninger. Ut fra et luthersk 

folkekirkelig synspunkt har det vært avgjørende at ordningene kan legge til rette for en 

tjeneste med ord og sakrament i menigheter over hele landet. Videre må kirken forstås som et 

fellesskap med dåpen og det lokale gudstjenestelivet som utgangspunkt. Disse 

hovedmomentene underbygger forståelsen av soknet som en grunnenhet i kirken, og av 

prestetjenestens og de andre tjenesters plass. Men de gir også perspektiver på andre forhold, 

som demokratiets betydning, samvirket mellom ”embete og råd”, rammene rundt 

bispeembetet, maktfordeling i kirken, m.m.  

Ved siden av teologisk begrunnete perspektiver vil det fra PF være naturlig å trekke inn 

momenter som også begrunnes i hensynet til arbeidstakers vilkår og rettigheter.  

Dette ligger til grunn for anbefalingene fra PFs kirkeordningsgruppe om at det utredes en 

kirkeordning hvor ansvaret for den daglige virksomheten i menighetene i størst mulig grad må 

ligge lokalt til soknet, og hvor arbeidsgiveransvaret legges til bispedømmerådene. 

Argumentasjonen for en slik ordning kan knyttes opp til følgende hovedmomenter:  

 Myndighet til soknet 

Synet på menigheten som ekklesiologisk grunnenhet taler for en kirkeordning hvor 

menighetsrådet har virkemidlene som skal til for å lede og utvikle den kirkelige virksomheten 

innen soknet. Dette gjelder ikke minst samhandlingen omkring gudstjenesteliv, diakoni og 

trosopplæring. Med dette utelukkes ikke at det også bør være samarbeid på tvers av 

soknegrensene; men det grunnleggende premiss vil være at kirkelig tilhørighet og 

engasjement springer ut av et lokalt gudstjenestefellesskap. For at dette skal utvikles, må det 

også finnes funksjoner lokalt som leder fellesskapet og samhandlingen i soknet.  

Et vesentlig spørsmål så blir hvilke typer av myndighetsfunksjoner som ut fra dette bør legges 

til soknet, og hvilke som like gjerne kan legges andre steder i kirkestrukturen. Luthersk 

teologi gir som kjent ikke noen absolutte svar på slike ordningsspørsmål. En refleksjon om 

hvilke strukturer som best kan ivareta kirkens egenart og oppdrag som lokalt kirkefellesskap, 

kan likevel være av betydning. Den norske kirkes ordning forener trekk både fra en 

kongregasjonalistisk, synodal og en episkopal kirketenkning, med en rollefordeling mellom 

ulike organer og nivå. Det synes å være utbredt enighet om at det fortløpende ansvaret for 

kirkelige hovedoppgaver med gudstjenesteliv, trosopplæring og diakoni bør ligge til det 

lokale menighetsfellesskapet, og utfoldes i et samvirke mellom ”embete og råd” slik det 

gjerne har vært uttrykt. I praksis betyr dette at virksomheten vil ledes i et samvirke mellom 

menighetsråd, daglig ledelse, prester, andre vigslete, og personer og grupper som påtar seg 

ansvar i lokalmenigheten. Det er i dette samspillet man må kunne formulere mål, legge planer, 

utvikle motivasjon og forvalte ressurser. Det er dermed en nær sammenheng mellom 

menighetsrådets oppdrag med å ”vekke og nære det kristelige liv” og det å kunne rå over de 

tilgjengelige menneskelige og økonomiske ressurser. 

En slik forståelse trenger ikke føre til konklusjonen om at alle typer ledelses- og 

støttefunksjoner nødvendigvis må legges lokalt i soknet. De fleste vil være enige om at det er 

behov for ordninger som avlaster menighetsråd og daglig ledelse lokalt for oppgaver med 

økonomi, administrasjon, personalansvar, kirkebygg, etc. Det må også finnes ordninger som 

muliggjør samarbeidstiltak innenfor større områder, og som ivaretar kontakten med 

kommunen. Det avgjørende er at disse støttefunksjonene ikke organiseres på en slik måte at 

de underminerer det ledelsesansvaret som bør ligge lokalt. Erfaringene etter innføringen av 

Kirkeloven (KL) av 1996 viser at det potensielle spenningsforholdet mellom sokne- og 
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fellesrådsnivået øker med antall sokn innenfor fellesrådsområdet. Dersom en ny kirkeordning 

i enda større grad samler ansvaret for planer, økonomi, tilsettinger og personal til et organ på 

prosti- eller fellesrådsnivå over soknet, vil dette etter alt å dømme forsterke det som kan ses 

som uheldige virkninger av Kirkeloven av 1996. Dette er i seg selv et argument for at 

ordningen med at både menighetsråd og fellesråd kan opptre på soknets vegne, bør evalueres 

før nye ordninger vedtas. 

Når det altså argumenteres for at beslutningsmyndighet i stor grad bør legges til direkte til 

menighetsrådet, er det for å tydeliggjøre at ansvaret for mål, planer og virksomhet bør ligge 

her, mens den oppfølgingen som organiseres innenfor prosti- eller fellesrådsområder innenfor 

økonomi, administrasjon, kirkebygg, etc. prinsipielt må ses som støttefunksjoner for soknet.  

Prestens ledelsesansvar   

Etter luthersk tradisjon er det ikke gitt at prest og biskop skal ha ordningsmakt og innflytelse 

på beslutninger som angår kirkens organisatoriske forhold. Prestens mandat gjelder først og 

fremst forvaltningen av ord og sakrament. I dagens ordning er det kirkens valgte organ som 

har overordnet ansvar for de organisatoriske spørsmål. På den andre siden kan det anføres at 

prestetjenesten ikke bare har et teologisk og pastoralt ansvar for den rette forkynnelse av 

evangeliet, men også et medansvar for at menigheten som fellesskap former sin virksomhet i 

tråd med kirkens egenart og oppdrag. Om presten ikke trenger noe formelt organisatorisk 

ledelsesansvar for å være prest, så er kirken avhengig av at prestetjenesten medvirker i den 

organisatoriske ledelsen for å fylle sitt oppdrag som kirke. I vår kirkeordning er dette 

prinsipielt tilrettelagt gjennom samvirkemodellen med et balansert samvirke mellom ”embete 

og råd”, slik det kommer til uttrykk blant annet gjennom prestetjenestens representasjon i 

rådsstrukturen.  

Om beslutningsmyndighet mellom demokratiske organer i kirkestrukturen vil fordeles på en 

ny måte, betyr ikke det nødvendigvis at prestens rolle i forhold til øvrige ledelsesfunksjoner 

vil endres. Når PFs kirkeordningsgruppe likevel har anbefalt en videre utredning av disse 

spørsmålene, er det fordi det etter innføringen av KL av 1996 i en del tilfeller har oppstått 

uklarheter i rollefordelingen mellom sokneprest og daglig leder eller kirkeverge. Dette 

aktualiserer spørsmål om på hvilke måter og arenaer prestetjenesten bør medvirke til ledelsen 

av fellesskapet; dernest om hvilken type forpliktelse, kompetanse og fysisk nærvær som bør 

kreves av den som skal fylle funksjonen som daglig leder; og endelig hvordan 

rollefordelingen mellom kirkeverge eller daglig leder og sokneprest konkret skal utformes. 

Det finnes både fordeler og ulemper ved at en sokneprest går inn i oppgaven som daglig leder. 

Nye kirkeordninger bør ikke desto mindre gi en noe tydeligere avklaring av forholdet mellom 

pastoral ledelse og daglig ledelse, og av prestens organisatoriske ledelsesrolle i 

menighetsfellesskapet.  

Sammenheng mellom tilsyns- og arbeidsgiverfunksjon 

Et aktuelt spørsmål er hvilken rolle biskopene så bør ha i utøvelsen av arbeidsgiveransvaret. 

Biskopens rolle har sin begrunnelse i tilsynsansvaret og oppgavene med å bidra til enhet, 

inspirasjon og utvikling i menighetene. Etter luthersk embetssyn er det ”ordets makt” og ikke 

ordningsmakten som er den vesentlige for en biskop. En biskop trenger sånn sett ikke besitte 

stor grad av organisatorisk beslutningsmakt for å utøve sin tjeneste. Likevel må det være 

ordninger som sørger for en sammenheng mellom tilsyns- og arbeidsgiverfunksjon. Det 

gjelder ikke bare i personalsaker som utløser reaksjoner fra tilsynet, men like mye ved at 

biskopen får en reell mulighet til å påvirke organiseringen av tjenesten for prester og andre 

vigslete, og til å bidra til faglig og strategisk utvikling av de vigslete tjenestene i 

bispedømmet.  
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Hvis biskopene ikke bare opptrer som kontrollinstans, men får mulighet til aktivt å påvirke 

hvordan kirken utvikler sin virksomhet, vil det understøtte en proaktiv framfor en reaktiv 

ledelsesrolle for deres vedkommende.  Også biskopene har et medansvar for at kirken former 

sin virksomhet i tråd med kirkens egenart og oppdrag. Innenfor samvirkemodellen i vår kirke 

er det vesentlig at bispeembetet kan øve sin innflytelse gjennom medvirkning i demokratiske 

beslutningsprosesser som har betydning for kirkens virke. Dette taler for at biskopen kan 

utøve sin tjeneste i samspill med et bispedømmeråd som har reell innflytelse for hvordan 

kirkens oppdrag løses i bispedømmet. 

Både ut fra tilsynsansvaret og forståelsen av biskopens ansvar for å samvirke med de 

besluttende organer, gis det grunner for å legge det overordnete arbeidsgiveransvaret for alle 

kirkelige stillinger til bispedømmerådet hvor biskopen har sete. Biskopen kan også få et 

særlig ansvar for deler av arbeidsgiveransvaret, for eksempel det som er knyttet til etter- og 

videreutdanning for medarbeidere. Blir arbeidsgiveransvaret på denne måten knyttet opp mot 

bispedømmenivået, vil det styrke biskopens ledelse overfor tjenesten med ord og sakrament.  

Store enheter innen personalforvaltningen  

En forankring av arbeidsgiveransvaret på bispedømmenivå kan begrunnes i synet på 

biskopenes rolle som nevnt ovenfor, men også i hensynene til en god og helhetlig 

arbeidsgiverpolitikk. Det vil trolig være lettere å ivareta et teologisk og kirkelig mangfold 

blant de ansatte innenfor større administrative enheter, det vil være større fleksibilitet i 

personalforvaltningen, og det vil være enklere å samle ressurser og nødvendig kompetanse i 

utøvelsen av arbeidsgiveransvaret. For å opprettholde en nærhet til de ansatte i 

arbeidsgiverrelasjonen, må det finnes et mellomnivå som opptrer på delegert myndighet på 

arbeidsgivers vegne. Ut fra antallet kirkelige tilsatte i hvert bispedømme kan en mulig løsning 

være at prester og andre vigslete, samt eventuelle andre lederstillinger tilsettes i 

bispedømmerådene, mens tilsetting for de øvrige blir delegert. Om det både finnes et mellom- 

og bispedømmenivå i personalforvaltningen, vil flere nivå kunne koples inn i vanskelige 

saker, og man reduserer de uheldige sidene ved en konsentrasjon av makt på det som i dag 

utgjør et mellomnivå. Dette åpner også for en fleksibilitet i organiseringen av kirken som, på 

en annen måte enn i KL av 96, tar høyde for ulikhetene i størrelser på menigheter og geografi 

som preger vår kirke. 

2) Kirkeordning som samler myndighet på fellesråds- eller prostinivå – ”prostimodellen” 

Siden utredningen fra Kirkerådets kirkeordningsgruppe har en spesiell posisjon i prosessen 

fram mot nye kirkeordninger, skal også deres kirkeordningsmodell belyses kort i 

sammenlikning med de løsningene PF har pekt på.  

Prostimodellen innebærer i korthet at virksomhetsansvar, tilsettings- og arbeidsgiveransvar 

for alle kirkelige stillinger legges til et nytt ”menighetenes fellesråd” eller til ”prostistyrer” 

med forvaltningsområder på størrelse med utvidete prostier. Samtidig som man med dette vil 

etablere et felles arbeidsgiveransvar, foreslås det at den daglige ledelsen av prestene ivaretas i 

en egen linje under prostene. Et sentralt premiss i forslaget har vært å få et felles 

arbeidsgiveransvar for alle stillinger i tråd med Kirkemøtets føringer. I tillegg har det vært 

avgjørende å samle tilsettings-, arbeidsgiver- og virksomhetsansvar på ett sted i 

kirkeorganisasjonen. Tankegangen begrunnes i praksis som gjelder for mange ikke-statlige 

virksomheter hvor det normalt finnes en ansvarssammenheng mellom utførelsen av 

arbeidsoppgaver og arbeidsgivermyndighet.  

Når man så går inn for et prostinivå som det mest egnete nivå for å samle det overordnete 

ansvar for økonomi, planer, bygg, gravferd og kirkegård, tilsettings- og arbeidsgiveransvar, er 

det fordi det vil være for ressurskrevende å legge så stort samlet ansvar på menighetsråd og 
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administrasjon lokalt i menighetene, samtidig som det vil gi for store enheter og lang avstand 

mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om ansvaret samles på bispedømmenivå.  

Både for Kirkerådets og PFs kirkeordningsgruppe har det vært en intensjon å legge mest 

mulig myndighet til soknet, særlig med tanke på ansvaret for gudstjenesteliv, diakoni og 

trosopplæring. En prinsipiell forskjell trer frem når man i prostimodellen sier at 

menighetsrådet skal foreslå og prostistyret skal vedta planer og budsjett, mens forslaget fra 

PFs kirkeordningsgruppe vil tale for at menighetsrådet vedtar. De mest åpenbare forskjellene i 

organisasjonskartet vil likevel være at arbeidsgiveransvaret i prostimodellen forankres i et 

valgt organ på et prostinivå, mens det i den andre forankres i bispedømmerådet. Dette handler 

om myndighetsrelasjonen mellom menighetsråd og mellomnivået. 

Det avgjørende spørsmålet er imidlertid hva som blir forskjellen mellom modellene når vi 

kommer til de konkrete virkningene. Om tilsettings-, arbeidsgiver-, samt overordnet budsjett- 

og planansvar samles på et prostinivå, vil ledelsesorganene her besitte en myndighet ikke bare 

til å fordele ressurser soknene imellom, men også til å utøve en ledelse som strekker seg inn i 

det daglige virke for den enkelte menighet og medarbeiderne der. Fordelene ved en slik 

modell vil særlig gjenspeiles i mulighetene for å utøve en samlet personaloppfølging og 

ledelse. Samtidig vil en slik styrking av prostinivået kunne forsterke noen av de spenningene 

som har vist seg i forholdet mellom soknene og fellesrådene siden innføringen av KL av 

1996. Ved å samle myndighetsfunksjoner som i dag er delt mellom forvaltningsnivåene i den 

statlige linjen, legges implisitt grunnen for en sterkere styringspraksis i kirken. Når sentrale 

myndighetsfunksjoner over medarbeidere, økonomi og virksomhetsplaner i soknene, samles i 

ett knippe på prostinivået, gir det mulighet til en styring av virksomhet og medarbeidere i 

menighetene som ikke finnes i dag, og som kan komme i konflikt med de ledelsesfunksjoner 

som utøves på soknenivået.    

Det er også andre vesentlige hensyn som må veies når de ulike modeller skal vurderes:  

- Hvordan styrkes demokratiet best? Det er fordeler med å ha demokratiske organ 

knyttet til beslutningsprosessene på fire nivå i kirkestrukturen. Veier dette opp for 

ulempene ved å samle sentrale myndighetsfunksjoner i kirken til et organ på 

mellomnivå med indirekte valg, og hvor bare et visst antall sokn kan være direkte 

representert?  

- Hva krever mest administrative ressurser – å etablere den nødvendige administrasjon 

til myndighetsorganene i prostimodellen, eller til de som alternativt vil være på sokne- 

og bispedømmenivå i den andre?  

- Hvordan kan forholdet til kommune og kommunal finansiering skal ivaretas innenfor 

de respektive modeller? 

- Hvordan kan hensynet til ordningsmessig enkelhet balanseres mot den nødvendige 

fleksibiliteten i en kirkeordning? Kan for eksempel behovet for samordning innenfor 

kommunene, og for korte organisatoriske og geografiske avstander i 

personalforvaltningen ivaretas med de samme løsningsmodeller over hele landet? 
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Presteforeningens generalforsamling 

19.-21. mars 2012 

 

Sak 10  Valg 

Generalforsamlingen bes velge leder, nestleder, 3 medlemmer til sentralstyret, 

nominasjonskomité og revisor for perioden 2012-2015. 

 

Saksframlegg: 

Nominasjon av kandidater for valg til sentralstyre  

Nominasjonskomiteen har gjort følgende innstillinger. 

Lederkandidat: 

Gunnar Mindestrømmen, Bjørgvin  Stat 

Nestlederkandidater: 

Anne B. Skoglund, Nord-Hålogaland  Stat 

Ingvild Osberg, Borg    Stat 

Medlemmer til Sentralstyret: 

1. Leif Endre Grutle, Møre    Stat 

2. Kyrre Kolvik, Sør-Hålogaland   Stat 

3. Grethe Lystad Johnsen, Møre   Stat 

4. Vivi Schwencke Johnsbråten, Tunsberg  Stat 

5. Lars Erlend Kielland, Hamar   Stat 

6. Ragnhild Floberg, Hamar    Stat 

7. Stein Bjarne Westnes, Oslo    Stat 

8. Arild Steinsland, Bjørgvin    Stat 

9. Anne Birgitte Bødtker Ruus, Stavanger   LFU-KA 

10. Øyvind Taraldset Sørensen, Nidaros   LFU-Spekter 

Nominasjonskomité: 

Martin Enstad, Sør-Hålogaland   Leder/ stat 

Asgeir Sele, Agder og Telemark   Medlem/ stat 

Ruth-Irene Rasmussen, sykehus   Medlem/ LFU-Spekter 

Revisor: 

Lars Håkon Mæland, Revisorgruppen Mæland og Østbye AS, Oppegård 

 

Oslo 14. oktober 2011 

Astrid Sætrang Morvik (leder) Martin Enstad Ruth Irene Rasmussen 
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Presteforeningens generalforsamling 2012 
Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 

 

 

Program  

Mandag 19. mars 

Kl 12.00  Registrering og lunsj 

Kl 13.30  Velkommen til GF i Bergen 

  Hilsen 

In memoriam 

Kulturinnslag 

Hovedforedrag v/ Generalsekretær Olav Fykse Tveit 

Kl 15.00 Kaffe 

Kl 15.30 Konstituering 

Leders tale  

  Presentasjon av kandidater til valget  

Generaldebatt  

Kl 17.30  Kaffe 

Kl 18.00  Hilsen fra statsråd Rigmor Aasrud  

Hilsener    

Kl 19.00 Pause 

Kl 20.00  Festmiddag 

Ledelse ved lokalkomiteen 

 
Tirsdag 20. mars 

Kl 08.30  Morgensang i Domkirken 

Kl 09.00 Forhandlinger – Valgomgang 1, 2 og 3 

Kl 09.30 OU-kurs: Kirkeordning 

Kl 10.15  Pause m/kaffe 

Kl 10.30  Forhandlinger – valgomgang 4 

Kl 12.30  Lunsj 

Kl 13.30  Forhandlinger – valgomgang 5  

OU-kurs: Streik 

Kl 15.00  Kaffepause 

Kl 15.30  Forhandlinger – valgomgang 6 

  Presentasjon av nytt Sentralstyre 

Kl 18.30  Gudstjeneste i Nykirken 

Kl 20.00  Middag  

 

Onsdag 21. mars 

Kl 08.30  Morgensang i Domkirken 

Kl 09.00  OU- kurs: Boligrapport 

Kl 10.00 Forhandlinger  

Kl 11.00  Pause m/kaffe 

Kl 11.30  Forhandlinger  

Kl 13.00 Avslutning 

Kl 13.30  Lunsj 
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