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Delegater
1. Andersen, Frode Magnar
2. Andersen, Jorund
3. Arnesen, Martin Ivar
4. Arnesen, Sigrunn Hagen
5. Austbø, Aslaug
6. Bakken, Anne-Jorun
7. Bakken, Eldfrid-Marie
8. Bayegan, Astrid Bjellebø
9. Berg, Morgan
10. Berge, Arne
11. Birkeland, Jon Atle
12. Bjerga, Hjalmar
13. Bjerkreim, Ludvig
14. Bjotveit, Vidar
15. Bjørnstad, Skule
16. Bjaanes, Reidar
17. Borgenvik, Håkon
18. Brevik, Roger
19. Brändle, Daniel Philipp
20. Braadlie, Geir
21. Bø, Edvard
22. Bø, Eirik Nyfeldt
23. Drønen, Roald
24. Due, Ragnhild
25. Dyrkolbotn, Tone Marit
26. Eichsteller, Georg
27. Eikum, Rolf Schanke
28. Ellinggard, Stein
29. Ellingsen, Gunnar
30. Elverhøi, Ragnar
31. Engdal, Per Erik Stave
32. Engebu, Knut
33. Enstad, Martin
34. Erichsen, Ola Bakken
35. Eriksen, Tor Egil
36. Ervik, Håvard
37. Ervik, Thor-Arne
38. Fjeld, Ivan
39. Fjetland, Angelika Maria
40. Fjæreide, Kari Hop
41. Fjågesund, Frede Mandt
42. Flø, Øystein

43. Follesø, Sivert
44. Fredwall, Jan Otto
45. Fuglseth, Ragnhild
46. Furuseth, Jakob
47. Fylling, Hilde
48. Fæster, Carl-Ove
49. Gjone, Lars Kristian
50. Grasto, Nina
51. Grønning, Verena
52. Grønvik, Anna
53. Grøtberg, Geir Gundersen
54. Guldbrandsen, Gunn Berit
55. Guttormsen, Inger Lise
56. Gåsvatn, Lene
57. Haga, Ellen Langlete
58. Hammer, Anders
59. Hammernes, Ingvild Knudsen
60. Hansen, Ragnhild
61. Hansen, Sveinung
62. Harboe, Anders
63. Hartberg, Dag-Kjetil
64. Hasle, Espen Andreas
65. Haualand, Erik
66. Haug, Paul Andreas
67. Hol, Lars Martin
68. Holen, Ole Andreas
69. Hove, Anders
70. Hummel, Grethe
71. Hummelgård, Esbjørn
72. Hummelvoll, Tore
73. Håland, Hans Christian
74. Haaland, Joachim
75. Håland, Lina
76. Ingebretsen, Jan Egil
77. Jettestuen, Liv Espeland
78. Johansson, Daniel
79. Johnsbråten, Stig
80. Jøhnk, Tine
81. Kaldhol, Finn Ove
82. Karstensen, Stein
83. Kielland, Lars Erlend
84. Kjellin, Magnus Pettersen
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85. Kjølsvik, Sabine
86. Kleveland, Reidun Woie
87. Knutsen, Arild
88. Kona, Janos
89. Kongsvik, Gunn
90. Krager, Tom
91. Kristiansen, Elisabeth
92. Kvale, Signe Elisabeth
93. Ladstein, Toralf Veum
94. Lalim, Ingvild Bjørnøy
95. Lalim, Torstein
96. Leberg, Marte Solbakken
97. Lindholm, Line
98. Lindtveit, Gunnar
99. Lockertsen, Birgit
100. Lorentzen, Karen
101. Lossius, Margrete Sem
102. Lundqvist, Arne
103. Lunner, Anne-Inger
104. Mangersnes, Svein Bjarte
105. Medhaug, Sveinar
106. Meisal, Silje Kristin
107. Minde, Rune
108. Moe, Margrete Sellæg
109. Myklebust, Kristian
110. Møller, Carina
111. Møller-Stray, Anders
112. Naterstad, Inger Anne
113. Nessa, Oddvar
114. Nordberg, Eimund Kibsgaard
115. Nordengen, Olav
116. Nordengen, Tom Egil
117. Nordkil, Arnt-Håkon
118. Nordvik, Anders Kristensen
119. Osberg, Ingvild
120. Osberg, Tor Bjørn Andresen
121. Punsvik, Anton
122. Rasmussen, Ruth Irene
123. Remmen, Øyvind Ådnøy
124. Riedl, Nils Jøran
125. Rossavik, Asle Røhne
126. Rugland, Åse

127. Runde, Svein
128. Ruus, Anne Birgitte B.
129. Salvesen, Just
130. Setran, Kristine
131. Simonsen, Marte Holm
132. Sinkerud, Hanne G.
133. Sirnes, Hilde
134. Skiftun, Leiv Gunnar
135. Skjauff, Nils Christian
136. Skoglund, Anne
137. Skålvold, Maja Leonora
138. Sommer, Ingeborg
139. Steinsland, Arild
140. Stendahl, Toril
141. Sveia, Hans-Ole
142. Sørlie, Morthen
143. Tandberg, Jon Arne
144. Tesdal, Einar
145. Tjelle, Lars Sigurd
146. Tjøstheim, Lars Harald
147. Tomren, Tom Sverre
148. Tomten, Ann Cathrin O.
149. Unneland, Gunn-Frøydis
150. Urianstad, Anniken
151. Vansvik, Ståle Arne
152. Vassbø, Eva Marie Aanderaa
153. Vatn, Eli
154. Vatnar, Ingulf Bø
155. Vatne, Kari
156. Walla, Albert Martin
157. Wang, Øystein
158. Weisser, Carl Philip
159. Westen, Jan Erik
160. Westnes, Stein Bjarne
161. Wilhelmsen, Per Willy
162. Øvensen, Elin Ann
163. Ådnøy, Jon
164. Aalborg, Jon
165. Aannerød, Terje
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Deltakere
231. Daae, Kristin Holen
232. Milje, Dag Tormod
233. Wennesland, Hans Jørgen

Sekretariat
Huuse, Ole-Johs.
Aschim, Per Kristian
Hostad, Per
Mollestad, Kristian
Strøm, Jon
Walle-Hansen, Knut
Zakariassen, Kari

Vi takker for bidrag fra våre samarbeidspartnere
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Presteforeningens generalforsamling
12.-14. mars 2018
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 2015-2018

Sak 4

Revisjon av PFs lover

Sak 5

Strategi- og handlingsplan 2018-2021

Sak 6

Valg:
Leder
Nestleder
3 medlemmer til Sentralstyret
Varamedlemmer til sentralstyret
Nominasjonskomité
Revisor
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Presteforeningens generalforsamling
12.-14. mars 2018
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:
Ingvild Knudsen Hammernes (hoveddirigent),
Svein Runde
Ingvild Bjørnøy Lalim

Til desisjonsutvalg foreslåes:
Liv Espeland Jettestuen (leder)
Carl-Ove Fæster
Ellen L. Haga
Til redaksjonskomité foreslåes:
Erik Haualand (leder)
Kari Hop Fjæreide
Håvard Ervik

Valg av underskrivere av protokoll:
Hilde Fylling
Paul Andreas Haug

Til leder av tellekorps foreslåes:
Stein Bjarne Westnes
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Forslag til forhandlingsreglement for GF 2018:
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

Ved lovendringer kreves det 2/3 flertall, ellers fattes alle vedtak 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.

10

Sentralstyret som velges på generalforsamlingen begynner sin funksjonstid ved
generalforsamlingens avslutning.
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Presteforeningens generalforsamling
12.-14. mars 2018
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
12.-14. mars 2018
Sak 3

Melding om foreningens virksomhet 2015-2017

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:
Generalforsamlingen 2018 tar meldingen om foreningens virksomhet 2015-2017 til
orientering.

Melding om foreningens virksomhet 2015-2017
Bygget på årsrapport for 2015 og 2016, bygget ut med rapport for 2017, og etter mal
fra PFs strategi- og handlingsplan 2016-2018
Presteforeningens verdidokument:
Presteforeningens fremste oppgave er å ivareta landets prester og andre medlemmer, og styrke og
videreutvikle prestetjenesten. Foreningen skal arbeide for gode lønns- og rammebetingelser for
medlemmene, motivere til kompetansebygging, 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. Presteforeningen vil arbeide for en god kirkelig organisering. Dette vil gjøres i
samarbeid med kirken som helhet og andre kirkelige arbeidstakere.
I perioden 2015 til 2018 vil Presteforeningen


prioritere belønning av kompetanse og ledelse i lønnspolitikken



kreve en relevant etter- og videreutdanning



arbeide for kompetanseheving og gode arbeidsvilkår for alle tillitsvalgte



motarbeide enhver form for diskriminering



arbeide for god informasjonsflyt og involvering i alle deler av organisasjonen

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


Forvaltningsreform - omstilling



Presters boplikt og borett



Vernebestemmelser for prester og kompensasjon for utført arbeid



Presteforeningen som profesjonsforening
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Sentralstyret legger frem årsrapporter for Representantskapet
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 inneholder årsrapporter som ble lagt fram for
Representantskapet for 2015 og 2016, samtidig som det rapporterer virksomheten for kalenderåret 2017.
Til sammen danner dette melding om foreningens virksomhet til Generalforsamlingen i 2018.
Generalforsamlingen i 2015 vedtok et verdidokument som ble lagt til grunn for Representantskapets
behandling av og vedtak om strategiplan med hovedmål og delmål for 2016-2018 høsten 2015. Denne
årsrapporten forholder seg til strukturen i Strategi- og handlingsplan 2016-2018, men har også rapportert i
forhold til delmål i strategiplanen 2013-2015.
Overordnet
De 9 kulepunktene i verdidokumentet er overordnede målsettinger. De fleste av dem har fått plass i
strategi- og handlingsplanen med forskjellige målformuleringer. Det kulepunktet som er vanskeligst å
finne igjen er forberedelsen fram mot virksomhetsoverdragelsen. Et avsnitt ble derfor satt inn her. 2 av de
andre kulepunktene har funnet en slags avslutning i og med ny arbeidstidsavtale og avvikling av
boplikten. Men de har sine punkter i strategi- og handlingsplanen og det vises til disse.
I 2015 og 2016 hadde Presteforeningens arbeid for å forberede virksomhetsoverdragelsen to
«hovedveier». Den ene veien var den formelle medbestemmelsen etter Hovedavtalen (HA) som utøves i
kontaktmøtene med kirkeavdelingen i Kulturdepartementet (KUD), den andre veien var kontakt med
fremtidig arbeidsgiver ved Kirkerådet.
Ved virksomhetsoverdragelsen har det i stor grad vært snakk om å få nok informasjon på et tidlig
tidspunkt for å unngå uro blant arbeidstakerne. For å bedre informasjonsflyten møtte HR-sjefen i
Kirkerådet som observatør (med talerett) i prestenes kontaktmøte med KUD i 2016. I løpet av året økte
Kirkerådet sin representasjon ved at direktør og administrasjonsdirektør også møtte i disse møtene. For å
imøtekomme behovet for samtidig informasjon har også hovedverneombudet for prestene møtt i
kontaktmøtet.
Departementet ønsket å praktisere en såkalt «mermedbestemmelse» i forberedelsen til
virksomhetsoverdragelsen. Det betyr at prestenes fagforeninger i noen grad ble tatt med på råd om saker
som skulle avgjøres politisk, og som derfor ikke er gjenstand for medbestemmelse etter HA.
Vi så at de største utfordringene for oss som arbeidstakere ved virksomhetsoverdragelsen fra staten til
kirken ville ligge i rammevilkårene vi får hos ny arbeidsgiver. Denne virksomhetsoverdragelsen skiller
seg fra andre fordi den nye arbeidsgiveren formelt ikke har eksistert. Først 1.1.2017ble rettssubjektet Den
norske kirke opprettet. Derfor ønsket Presteforeningen i 2015 å begynne uformelle kontaktmøter med ny
arbeidsgiver, Kirkerådet og deres AGU (Arbeidsgiverutvalget). Disse dialogmøtene forgikk regelmessig
gjennom 2016. Vi har også som arbeidstakerorganisasjon kunnet forholde oss til den nye arbeidsgiveren
og arbeidsgiverorganisasjonen KA, og «før-forhandle» om ny hovedavtale og ny hovedtariffavtale høsten
2016.
Presteforeningens omstillingstillitsvalgt har også hatt plass i forankringsgruppa til Prosjekt 2017. Prosjekt
2017 var Kirkerådets arbeid med å bygge opp en ny arbeidsgiverstruktur sentralt, som økonomiforvaltning
(lønn, personal og regnskap) og personalarbeid. Gjennom plassen i forankringsgruppa var målet at den
største arbeidstakergruppa som blir del i det nye rettssubjektet skulle bidra med praktisk erfaring og at vi
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skulle få informasjon på et tidlig tidspunkt i prosessene. Deltakelsen her ble ikke så avgjørende som vi
hadde trodd den skulle bli.
I 2017 begynte den «nye tid», med ny arbeidsgiver og arbeidsgiverorganisasjon. Hovedavtalen og
hovedtariffavtalen framforhandlet med KA fikk et tillegg som gjaldt rettssubjektet Den norske kirke. Det
var rettigheter og framforhandlede vilkår fra staten som vi ikke ville eller kunne gi fra oss ved
virksomhetsoverdragelsen. Disse rettighetene og vilkårene ble utfordret på nytt da hovedavtalen ble
forhandlet høsten 2017, og vi ser det igjen ved tarifforhandlingene våren 2018. En viktig endring fra staten
er likevel at tariffavtalen på KA-området innebærer at pensjon er blitt forhandlingsgjenstand.
2017 har vært et lærerikt år både for ny arbeidsgiver i Den norske kirke (rettssubjektet) og for
Presteforeningen. Medbestemmelsen har skullet finne sin form, og mange særavtaler og ordninger skulle
forhandles fordi en nå ikke lenger var i staten. En endring både for tillitsvalgte og tilsatte i sekretariatet er
at etter virksomhetsoverdragelsen er det kun tilsatte i rettssubjektet som har kunnet møte i kontaktmøter
og forhandlinger med arbeidsgiver (lokale avtaler), mens sekretariatet har møtt
arbeidsgiverorganisasjonen i forhandlinger om sentrale avtaler.
Generalforsamlingen 2015
Presteforeningens Generalforsamling var samlet 16.-18. mars på Rica Hotel Alta. Mottoet for GF var
«Sammen i endring». 165 delegater og 7 deltakere fra hele landet og alle tariffområder ga retning for
Presteforeningens arbeid i perioden 2016-2018. Av 135 prosti- og faglag var det 8 prostilag, 1 faglag KA
og 5 faglag Spekter som ikke var representert. Det vil si nær 90 % lokal representasjon. Alle lønns- og
forhandlingsutvalg og stiftsstyrer var representert. Generalforsamlingen behandlet 10 saker, hvor det
forelå endringsforslag til 2 saker og 1 forslag til resolusjon. I tilbakemeldingene fra delegatene underveis
og i en QuestBack-undersøkelse etter GF ble det uttrykt begeistring over en profesjonell organisasjon med
en godt gjennomført generalforsamling.
Landskonferansen 2016
Presteforeningens landskonferanse samlet tillitsvalgte fra hele landet og alle tariffområder på Gardermoen
14.-15. juni. Det var 61 tillitsvalgte + innledere og sekretariat, i alt 75 deltakere. Hovedtema var
virksomhetsoverdragelsen, men også profesjonsetiske retningslinjer og taushetsplikt og avvergeplikt ble
behandlet.
Det ble uttrykt tilfredshet med forberedelse og gjennomføring av konferansen, men også påpekt et behov
for å aktivisere forsamlingen mere, og utfordre til meningsutveksling.
Landskonferansen 2017
Også i 2017 var alle tariffområder og landsdeler representert på Landskonferansen 12.-13. juni. Det var
lagt opp til bedre mulighet til utveksling av meninger mellom deltakerne og mellom innledere og
deltakere. Forslag om sammenslåing av Presteforeningen med Diakonforbundet og KUFO og forarbeid til
ny strategi- og handlingsplan ble tatt opp på denne måten. Ellers var tariffoppgjøret, personalreglement,
presterollen i en livsynsmangfoldig virkelighet og diskrimineringslovgivningen temaer for konferansen.
Det var i alt 65 tillitsvalgte som deltok på Landskonferansen.
Representantskapet
Representantskapet hadde i 2015 3 møter og behandlet 29 saker.
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Fokus i arbeidet etter generalforsamlingen var å skape involverende prosesser for gjennomføring av
målene som er satt for denne perioden. Sekretariatet forberedte arbeidet med Strategi- og handlingsplan
hos alle tillitsvalgte i to runder, og Sentralstyre og Representantskap behandlet den i flere omganger med
et endelig vedtak i representantskapsmøtet i oktober.
I 2016 hadde Representantskapet 3 møter og behandlet 36 saker.
Sakene i 2016 handlet mye om forberedelse til virksomhetsoverdragelsen, dessuten evaluering av
arbeidstidsavtalen, en gjennomtenkning av hvordan PF kan være fagforening for kirkelige ledere,
kommunikasjonsstrategi, generalforsamlingen som politisk verksted og forberedelser til hensiktsmessig
organisering på arbeidstakersiden.
I 2017 hadde representantskapet 3 møter og behandlet 38 saker.
Arbeidet med en eventuell ny organisasjon preget sakskartet dette året, sammen med arbeidet fram mot
generalforsamling i 2018, mange nye avtaler i forhold til ny arbeidsgiver, og salg av eierandelen i Kirkens
hus.
Sentralstyret
Sentralstyret hadde 10 møter i 2015 (hvorav 1 nettmøte) og behandlet 83 saker. PF sentralt har vært
representert på Kirkemøtet 2015 og Unios årskonferanse 2015.
Sentralstyret hadde 8 møter i 2016 og behandlet 97 saker. PF sentralt har vært representert på Kirkemøtet
2016 og Unios årskonferanse 2016.
Sentralstyret hadde 9 møter i 2017 (hvorav 1 telefonmøte) og behandlet 92 saker. PF sentralt har vært
representert på Kirkemøtet 2017 og Unios årskonferanse 2017.
Ved siden av kontaktmøter med kirkeavdelingen i Kulturdepartementet (KUD) i 2015 og 2016, og
Kirkerådet i 2017 etter hovedavtalen (HA), er det også etablert kontaktmøter med bispemøtets AU. I
forbindelse med etableringen av ny virksomhet har det vært utstrakt kontakt og møtevirksomhet med ny
arbeidsgiver i Den norske kirke (rettssubjektet). Sentralstyret har gjennom disse årene også møtt i KUFkomiteen i Stortinget og hatt egne møter med representanter fra ulike partier.
Sentralstyret har vært representert på Kirkemøtet alle 3 årene under hele møtet og vært aktiv pådriver på
saker som angår prestetjenesten. Sentralstyret har også hatt en aktiv rolle i forhold til det offentlige
gjennom kronikker, avisinnlegg, webartikler og intervjurespons med journalister.
Sentralstyret eller generalsekretær har vært representert på samtlige årsmøter i de ulike stift og samlingene
for prostefaglagsledere.
Sekretariatet
Fra 2015 har Presteforeningen hatt Fagavdeling bemannet med fagsjef og seniorrådgiver etter at endringen
av organiseringen av etter- og videreutdanning skapte en ny situasjon også for Presteforeningen.
Forhandlingssjefen gikk ut i permisjon i august og sa opp sin stilling 31. oktober 2015. Ved siden av
arbeidslivsavdelingens advokat har en rådgiver i et engasjement i 20 % stilling og generalsekretær skjøttet
oppgavene i avdelingen dette året. I desember 2015 hentet vi inn en rådgiver i 60 % i et årsengasjement
for å øke innsatsen i kommunikasjonsarbeidet. Mangelen på forhandlingssjef bød på utfordringer, men vi
har likevel en bred og god kompetanse i sekretariatet, som bidrar til at Presteforeningen fremstår som en
profesjonell fagforening og en viktig premissleverandør i Den norske kirke. Et godt samarbeid med de
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tillitsvalgte lokalt, regionalt og sentralt bidrar til kompetanseøkning og kompetansedeling i hele
organisasjonen.
I 2016 styrket vi kommunikasjonsarbeidet ytterligere etter at rådgiveren i 60% sluttet før sommeren. Fra
august tilsatte vi kommunikasjonsrådgiver i 100% stilling. Vi kunne også fra august øke stillingsressursen
i arbeidslivsavdelingen, da rådgiveren takket ja til å bli forhandlingssjef, og økte stillingen gradvis utover
høsten til den var 100% i november. Det ga oss kompetanse og krefter nok til å gjennomføre «førforhandlingene» med KA om ny hovedavtale og hovedtariffavtale for tilsatte i det nye rettssubjektet Den
norske kirke.
Da fagsjefen sluttet i februar 2017 hadde Presteforeningens fagavdeling en rådgiver igjen. Han har siden
da vært fungerende fagsjef og alene i avdelingen. Vi har avventet en styrking av avdelingen inntil vi fikk
utfallet av en eventuell sammenslåing med Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund. Da denne
organisasjonsendringen ikke kommer i 2018, er det satt i gang en prosess for å vurdere en styrking av
fagavdelingen. Arbeidslivsavdelingen har bestått av forhandlingssjef og advokat i hele stillinger, samt en
advokat i 60 %. Kommunikasjonsmedarbeideren sluttet etter sommeren, og sekretariatet har forsøkt å
gjøre disse oppgavene i høst. Fra årsskiftet er ny rådgiver med kommunikasjonsansvar på plass i 50 %
stilling.
Fordi strategiplanen danner bakgrunn for denne meldingen, fanger den ikke opp alt arbeidet i sekretariatet.
Blant annet har arbeidslivsavdelingen tatt hånd om en rekke personalsaker og andre saker som krever
rådgivning. Disse er til tider svært tidkrevende. Fagavdelingen bruker fortsatt krefter på kompetanseråd og
sentralt etterutdanningsutvalg, mens arbeidet med fagråd er blitt mindre i løpet av disse tre årene ettersom
fagrådene er blitt faset ut. Fokus er å kjenne til og formidle teologisk kompetanse. Sekretariatet bruker
også mye tid på informasjon, medlemskontakt og henvendelser om lønn og rettigheter.
De siste forberedelser til, gjennomføring av og etterarbeid etter Generalforsamlingen var en
kraftanstrengelse i 2015. Tariffarbeidet i 2015 var et mellomoppgjør hvor det var lite penger og lite
dramatikk. Forberedelsene til virksomhetsoverdragelsen preget også arbeidet dette året. De sakene som
likevel blir stående etter dette året er fremforhandling av kompensasjon for bortfall av boplikten, og
fremforhandling av og forberedelse mot regulert arbeidstid for menighetsprester.
Tariffarbeidet i 2016 var krevende, da både tariffområdene Stat og Virke gikk til mekling, og aktiverte
konfliktberedskapsarbeidet. Det var særlig pensjon som var et vanskelig tema. Meklingene førte fram, og
det har ikke vært streik som har berørt våre medlemmer.
2017 var det første året hvor de fleste av PFs medlemmer var berørt av tarifforhandlingene med KA. Det
var et mellomoppgjør hvor forholdet mellom avsetning til generelle tillegg og pott til lokale forhandlinger
var det som tok mest tid. Svært mange andre avtaler er også blitt «oversatt» til den nye virkelighetene. Det
har vært avholdt mange OU-kurs, både sammen med KA og av oss alene.
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.
Forvaltning av verdier.
Presteforeningen har siden starten vært 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. Etter noen endringer i struktur og
andel er den bokførte verdien av investeringen i 2015 kr 3.781.872.- Dette er ikke lånte penger, men
penger som kommer fra salget av vår andel i Kirkens hus i Underhaugsveien.
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Fordi det stadig er blitt foretatt oppgraderinger av bygget og området bygget ligger i blir mer og mer
attraktivt, er det grunn til å tro at verdien i dag er over kr 250 mill. Med en eierdel på ca 3,5% kan det bety
at Presteforeningens innsats i bygget har vært en god plassering.
Høsten 2017 fikk vi en henvendelse fra Clemens eiendom (OVF) om at de ønsket å kjøpe oss ut av
Rådhusgaten 1-3. Tidligere planer om mindre oppgraderinger av bygget var lagt til side, og bygget skal i
stedet totalrenoveres. Disse nye planene ville kreve en kapitaltilførsel som Presteforeningen ikke kunne
møte. Vi fikk da et tilbud vi etter uavhengige undersøkelser fant å akseptere, og er nå ikke lenger deleiere
i Kirkens hus. De frigitte midlene skal plasseres, men dette arbeidet er ikke sluttført.
Presteforeningens fond for etterlatte etter prester i tjeneste har hatt 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. Det ble i 2016 igangsatt et arbeid for å se på fondets formål, og eventuelle muligheter
for å omdanne fondet og gi det et mer aktuelt formål.
I 2017 skiftet fondet navn til «Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres
familier». Formålet er noe endret, blant annet kan det gis økonomisk støtte enten i form av kortsiktig lån
(inntil 5 år) – eller som enkeltstående kontante bidrag, ved hjelp av midler fra fondet. Dette er blitt
kunngjort. Det ble utdelt midler første gang høsten 2017.
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 hadde pr 01.01.17. en
egenkapital på ca kr 2 900 000.-.
Stiftelsen Prester i Arbeid (PiA) er et fond som skal benyttes til personlig og faglig utvikling for 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 er styre for fondet. Fondet disponerer ca kr 860 000.Det har i 2016 vært gjort noe for å finne gode måter å bruke fondet på. Det har blant annet vært kontakt
med Modum om retreatuker der. Det har også vært møte med Bernt Fossum som opprinnelig ga penger til
PiA-fondet.
I 2017 ble det laget en avtale med Institutt for sjelesorg (IfS) på Modum bad om at det skulle tilbys prester
retreatuker med støtte fra PIA-fondet. Avtalen er å fylle 20 ukesplasser pr år. Hvis de ikke brukes må PIA
betale for dem, men hvis vi får arbeidsgiver eller prester til å bruke plassene får de plassene til en redusert
pris muliggjort av IfS og PIA sammen. Etter at avtalen var på plass høsten 2017 har vi brukte 7
ukesopphold.
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I perioden 2015-2018 har Presteforeningen arbeidet med:
A. Lønns- og arbeidsvilkår.

1. Prester og teologer har en lønn som gjenspeiler utdanningsnivået
Det ble i 2015 lagt fram krav for å styrke lønnsnivået og lønnsutviklingen for alle prester. Et av
argumentene er at dette er en gruppe med høy utdanning som er blitt hengende etter lønnsmessig. De
sentrale forhandlingsutvalgene i Unio behandlet overordnede og detaljerte tariffkrav og la i den anledning
stor vekt på behovet for høyere lønn for å rekruttere og beholde prester i arbeid. Tariffarbeidet i 2015 var
preget av at det var et mellomoppgjør hvor det var lite penger og lite dramatikk. Resultatet lå innenfor en
ramme på 2,5% - 3 % for alle tariffområder. Det ble ikke avsatt noen pott til lokale forhandlinger dette
året.
Til hovedoppgjøret i 2016 vektla Presteforeningen lønnsmessig uttelling for erfaringskompetanse innen
alle tariffområdene. Videre trakk vi fram at etterutdanning og spesialisering blant våre medlemmer bidrar
til en faglig oppdatert yrkesutøvelse med god kvalitet. Presteforeningen krevde derfor at det ble gitt
lønnsmessig uttelling for dette. I det statlige oppgjøret krevde Presteforeningen spesielt at midlene ble
benyttet på de tre elementene: et prosentvis generelt sentralt tillegg, justering av sokne-, spesial- og
seniorpresters lønnsplassering, og lokalt oppgjør. Det prosentvise tillegget på A-lønnstabellen ivaretar
ansatte med høyere utdanning, men vi fikk ikke gjennomslag for justeringsforhandlinger. Resultatet innen
alle områdene ble en ramme på 2,4 %, i samsvar med resultatet i privat sektor.
I mellomoppgjøret i 2017 viste Presteforeningen til at det både var rom for og behov for gode lønnstillegg
for å sikre både en reallønnsvekst, og at det måtte innebære en ramme på (minst) det samme som
frontfaget. I tariffområder med sentrale tillegg, var vårt krav at dette måtte gis som prosentvise tillegg da
det i størst grad treffer våre medlemmer. Dette ble også resultatet blant annet i KA (Dnk-r) og staten.
Rammen for samtlige tariffområder ble på om lag 2,4 %, helt i tråd med resultatet i privat sektor også i
2017. Innenfor denne rammen ble det en fordeling på et generelt tillegg til alle og lokale forhandlinger på
virksomhetsnivå.
2. Prester og teologer har en stigende lønnsutvikling gjennom hele yrkeslivet
Presteforeningen fikk i hovedtariffoppgjøret 2014 i staten gjennomslag for at alle sokneprester og
prostiprester skulle overføres til lønnsramme 45. Det fulgte ikke med penger til overflytting med reell
ansiennitet i den nye lønnsrammen, men «overføringen skjedde flatt» ved at alle beholdt samme
lønnstrinn. Det var bare ved nytilsettinger at en fikk reell ansiennitet. Denne overføringen uten reell
ansiennitet skapte og skaper fortsatt en del reaksjoner.
I 2015 forhandlet Presteforeningen fram kompensasjon for bortfall av boplikten. Det resulterte i at
presteskapet ble tilført 65 mill i lønnsmidler fordelt på alle som var tilsatt pr 1. september 2015. I snitt fikk
hver prest ca 50 000 kr i lønnsøkning. Det ble teknisk ordnet ved at de som var i lønnsrammer ble plassert
i alternative stiger. Avtalen inneholdt også en bestemmelse om at alle som tilsettes for første gang de neste
seks årene også skulle få denne kompensasjonen, samt en sikringsbestemmelse om at ingen skulle gå ned i
lønn ved skifte av stilling. Det viste seg kort tid etter at kompensasjonen var tildelt at fagforeningene og
arbeidsgiver hadde forskjellig oppfatning av hva «ikke skal gå ned i lønn» betyr. Vi mente at en ved skifte
av stilling – hvor en da som kapellan, prostiprest eller sokneprest skulle få reell ansiennitet – også beholdt
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boligkompensasjonen som plassering i alternativ stige. Arbeidsgiver mente at det ikke var brudd på
avtalen eller hovedtariffavtalen at en brukte boligkompensasjonen for å oppnå slik reell ansiennitet ved
jobbskifte og at arbeidsgiver enten la til noe for å nå reell ansiennitet eller at arbeidstakeren satt igjen med
reell ansiennitet og et evt «overskudd» som en fikk som alternativ innplassering. Noen medlemmer som
har skiftet stilling etter 1. september 2015 har reagert på at boligkompensasjonen tilsynelatende «blir
borte» når den benyttes til å sikre reell ansiennitet ved jobbskifte. Vi lot Unio løfte denne uenigheten til
hovedsammenslutningsnivå, men de mener at begge parters lesemåte er mulig: En kan forstå det slik som
fagforeningene, men en må ikke. Presteforeningen valgte etter en helhetlig vurdering å ikke forfølge
saken, men fastholder at arbeidsgivers tolkning gir urimelige utslag. Det viktigste er at styrkingen av
lønnspotten/kompensasjonen er varig. Gjennomsnittlig grunnlønn for sokneprester økte fra ca kr 520000.til ca kr 570000.- dette året.
I det statlige oppgjøret i 2016 ble forsøket på å overføre spesial- og seniorprester til lønnsramme ikke
mulig, da vi ikke fikk gjennomslag for justeringsforhandlinger i det hele tatt.
Gjennomslaget for innføring av lønnsramme 45, med ansiennitetsstige på 28 år, har vært svært viktig for
Presteforeningen og for sokneprestene. Under før-forhandlingene med KA høsten 2016, hvor bl.a.
lønnssystemet i det nye rettssubjektet Den norske kirke var en del av forhandlingene, var vårt primærkrav
å videreføre statens lønnsspenn og lønnsrammer. Dette for å sikre både dagens lønnsnivå og framtidig
lønnsutvikling. Dette var også viktig for å kunne videreføre boligkompensasjonen på en korrekt måte. I
tilleggsavtalen som ble framforhandlet, fikk vi videreført alle lønnsspenn og lønnsrammer for våre
medlemsgrupper.
Både i 2016 og i 2017 har det blitt satt av midler til lokale lønnsforhandlinger. For prestene i rettssubjektet
Den norske kirke har dette mange steder blitt benyttet til å forhandle prester opp til reell ansiennitet i sine
respektive lønnsrammer/lønnsgrupper og samtidig beholde plassering i alternativ 6. Dette medfører at de,
ved skifte av stilling, ikke risikerer å bli plassert ned i alternativ for å oppnå reell ansiennitet, og
derigjennom få en dårligere lønnsutvikling over tid ved at de raskere når toppen i et lavere alternativ.
Gjennomsnittlig grunnlønn for sokneprester var ved utgangen av 2016 økt til ca kr 610 000.
3. Prester får kompensasjon for utført arbeid
Etter at Presteforeningen sa opp fridagsavtalen med virkning fra 31.12.2014, sto partene langt fra
hverandre i forståelsen av hva som da var gjeldende rett. Var det fortsatt fridagsavtalen som gjaldt eller
var en på vei mot å definere et bedre vern for presten og tydelighet på hvor arbeidet begynner og slutter?
Etter en lang tautrekking ble nye avtaler klare i september 2015 og der defineres prestens arbeidstid, og
det gis kompensasjon for arbeid på tider da de fleste har fri. Beredskapen er lagt inn i den alminnelige
arbeidstiden, men utrykninger blir betalt som overtid pr time. Ordningen forutsetter arbeidsplaner som sier
når på døgnet en arbeider. Kveld, natt, helg og høytid blir kompensert med tilleggslønn etter en
forhåndsberegning av belastningen som utbetales pr måned. Vi tror de nye avtalene beskytter de som
trenger beskyttelse og gir en bedre mulighet for å vurdere og bruke riktig de reelle ressursene samtidig
som det gir en veldig stor mulighet til å utøve god ledelse. Avtalene gjelder fra 1. januar 2016.
Etter at avtalene har virket to år, tyder mye på at de første utfordringene med registrering av arbeidsplan
har bedret seg. Erfaringene viser at det er blitt et tydeligere skille mellom arbeid og fritid. Der ordningen
fungerer etter intensjonen, har prestene fortsatt stor frihet i utøvelsen av tjenesten. Sentralstyret kartla i
løpet av 2016 erfaringer med arbeidstidsavtalen blant stiftsstyrelederne.
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Erfaringene med beredskap viser at det er valgt ulike løsninger i de ulike bispedømmene. En del
bispedømmer reduserte antall beredskapsområder kraftig, slik at den enkelte prest med beredskapsvakt
dekker flere prostier. Dette har over tid vist seg å være lite bærekraftig en del steder i landet og noen av
disse reduksjonene er reversert i løpet av 2017.
Arbeidstidsavtalen og lederavtalen ble prolongert til 1.7.2017, og måtte derfor reforhandles i løpet av
første halvår 2017. Ny avtale ble inngått 29.6.2017 og gjort gjeldende fra 1.7.2017. Dette skapte en del
utfordringer knyttet til arbeidsplaner og utbetaling av tilleggslønn som allerede var forhåndsplanlagt.
I det nye avtalesettet er de viktigste bestemmelsene rundt arbeidstid m.m. videreført. Bestemmelsene om
leirarbeid og godtgjøring for dette endte med en innretning som likner mer på den som allerede lå i KAs
avtaleverk og brukes i bl.a. fellesrådene. Den gir i de aller fleste tilfelle en bedre økonomisk uttelling for
våre medlemmer i Den norske kirke (rettssubjektet) enn forrige avtale. Andre særavtaler om
arbeidsforhold og ulike kompensasjonsordninger har også blitt eller vil bli forhandlet med arbeidsgiver i
virksomheten (Kirkerådet).
4. Arbeidet er tilpasset den enkeltes livsfase
Presteforeningen får tilbakemeldinger på at proster i stor grad leder prestetjenesten slik at den enkelte
prests arbeidsoppgaver er tilpasset livsfasen. Vi tror at den nye arbeidstidsavtalen er et godt redskap for å
kunne planlegge arbeidet enda bedre utfra de ressurser og den livsfase den enkelte prest er i.
I førforhandlingene med KA høsten 2016 om tilleggsavtale til hovedtariffavtalen, fikk vi videreført de
statlige ordningene for seniordager og for permisjon ved sykdom i hjemmet (barn og andre pårørende).
5. Medlemmenes arbeidsgivere arbeider systematisk med arbeidsmiljøet
Representanter fra Kirkerådets sekretariat var observatører i det sentrale arbeidsmiljøutvalget i 2016.
I 2017 har Presteforeningen på vegne av arbeidstakerrepresentantene hatt ledervervet i det nasjonale
arbeidsmiljøutvalget i Den norske kirke (rettssubjektet). Det er inngått en avtale mellom tre Unio-forbund
om å utpeke de fem arbeidstakerrepresentantene i AMU. Presteforeningen utpeker nasjonalt
hovedverneombud og to representanter, Akademikerforbundet utpeker én representant fra Kirkerådets
sekretariat og Diakonforbundet utpeker én representant fra bispedømmekontorene. Det har vært mye som
skulle på plass dette året knyttet til et forsvarlig og systematisk HMS-arbeid , og nasjonalt
hovedverneombud og leder i AMU har gjort et godt arbeid for å få arbeidsgiver inn på rett spor. Det er
bl.a. utarbeidet overordnete mål for HMS-arbeidet, inngått avtale om å være IA-bedrift, utarbeidet
varslingsrutiner og rutiner for avvikshåndtering m.m.
6. Ingen medlemmer utsettes for diskriminering
Presteforeningen skrev sammen med Fagforbundet teoLOgene i august 2015 et brev om HMS og ansatte
med LHBT-identitet hvor vi uttrykte bekymring for arbeidsmiljøet til personer som velger å stå åpent fram
med sin LHBT-identitet. Brevet var stilet til Bispemøtet og Kirkerådet med kopi til bispedømmerådene.
Vi foreslo å opprette en ressursgruppe som kunne delta i konsultasjoner og gi råd om hvordan kirken
kunne opptre som en god arbeidsgiver. Brevet resulterte i svar fra flere bispedømmer og fra Kirkerådet
som sammen med Bispemøtet besluttet å sette ned et utvalg.
Utvalget nedsatt av Kirkerådet og Bispemøtet legger fram en rapport første halvår 2018.
På Landskonferansen 2016 ble virksomhetsoverdragelsen hovedtema, og diskriminering ble av samme
grunn ikke tema. I arbeidsplass-undersøkelsen (APU) for 2016 er det tatt inn spørsmål om diskriminering.
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Dette ble vedtatt i SAMU som følge av initiativ fra PF. I 2016 har var det en sak som har involvert
Presteforeningens tillitsvalgte, og som fikk bred mediedekning. Det dreier seg om en kvinnelig sokneprest
i Nord-Hålogaland som ble nektet å gjennomføre en gudstjeneste i et kapell under Samemisjonen. Her
uttalte Presteforeningen seg.
På Landskonferansen i 2017 var ett av temaene Diskrimineringslovgivning og kirken. Der innledet
avdelingsleder Åsulv Solstad og rådgiver Iselin Huuse i Likestillings- og diskrimineringsombudet og
direktør i KA Marit Halvorsen Hougsnæs til debatt.
I 2017 har en sak om tilsetting for et av Presteforeningens medlemmer vært oppe for Likestillings- og
diskrimineringsnemnda etter at bispedømmerådet anket saken fra Likestillings- og
diskrimineringsombudet. Nemndas uttalelse falt i november, og det angjeldende bispedømmerådet har
ifølge nemnda handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn. Medlemmet har fått
bistand fra en av våre advokater og saken har fått en del medieoppmerksomhet
7. Boligordninger som tilbys prester i Dnk er økonomisk gunstige, basert på frivillighet og boligene
er av alminnelig god standard
Bopliktordningen ble på initiativ fra regjeringen avviklet 1. september 2015. Alle beboere fikk anledning
til å bo videre i boligene på de samme leievilkår som de har hatt, men blir da beskattet av fordelen av å
betale mindre enn normal leie. Arbeidsgiver ba skattekontorene fastsette verdien av å bo i boligene, og
denne prosessen har vært veldig ulik i de forskjellige bispedømmer, og har noen steder tatt altfor lang tid.
De fleste har til slutt kommet ut av dette med en total husleie som er akseptabel, men boliger i noen
byer/bymessige områder er blitt svært dyre å bo i. Gjennomsnittsverdien for hele landet er ca kr 10000.- pr
mnd (nov 2015). En del salg til beboere er også gjennomført med takst som utgangspunkt. Salg av OVFboliger tar lang tid og flere som har meldt at de ønsker å kjøpe boligen venter fortsatt på tilbud. Pr
november 2017 er det ca 330 prester som fortsatt bor på gammel ordning, dvs. at ca 50 % av de som
bodde i tjenestebolig ved avvikling av boplikten nå har flyttet ut eller kjøpt tjenesteboligen.
Ved avvikling av boplikten var det fortsatt usikkerhet knyttet til rekrutteringsordning og ordningen for
boliger som OVF vil beholde. Det dreide seg om prisnivå og regler rundt ordningene. Dette kom på plass i
2016.
Praktisering av flere parallelle boligordninger medførte noe forvirring og ulik praksis i de ulike
bispedømmene, særlig gjelder dette brenselstilskudd for boliger i gammel ordning og koordinering
mellom de ulike partene vedrørende boliger i rekrutteringssvake områder. Det virker også som om de
regionale boligombudene ikke i tilstrekkelig grad tas med på råd, eller involveres i forbindelse med
tilsettinger der det tilbys kulturhistorisk bolig eller rekrutteringsbolig. Dette er tatt opp med
arbeidsgiverne.
Det ble i samarbeid med OVF avholdt boligkonferanse i mars 2017 med god deltakelse fra både
bispedømmekontorene, boligombud og OVFs prestegårdsinspektører. Konferansen hadde fokus på
erfaringer med de nye boligordningene, regelverk og OVFs rolle i ny boligordning.
Per november 2017 bor 35-40 prester på ny ordning. Foreløpig viser erfaringene at det har vært vanskelig
å sette en rett markedspris, at å leie til markedspris ikke oppleves som et rekrutteringstiltak, og at
bispedømmene i varierende grad kompenserer dette gjennom lønn eller andre tilskudd. Ovf har tatt ansvar
for å skaffe bolig der de ikke selv har bolig, enten ved å leie inn annen bolig eller ved å kjøpe/bygge ny
bolig.
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Dialogen med Ovf er god, men vi er opptatt av et fortsatt fokus på vedlikehold og bekymret for at
hensynet til kulturhistoriske boliger får forrang i en presset økonomi på tross av et stort
vedlikeholdsetterslep. Sentralstyret har derfor uttalt følgende i møte 24.-25.jan 2017: Sentralstyret
understreker at hovedformålet bak tjenesteboligordningene må ha forrang. Både prester som bor i
tjenestebolig fra før 1.9.15 og prester som har flyttet inn i tjenestebolig etter oppheving av boplikten skal
ha gode og tjenlige boliger. Boligordningen må virke rekrutterende i rekrutteringssvake områder.
Kulturminnevern og andre hensyn må være underordnet, gitt en situasjon hvor de økonomiske rammene
tilsier behov for en stram og målrettet ressursbruk.
8. Lønns- arbeidsvilkår og pensjonsrettigheter er opprettholdt ved en eventuell
virksomhetsoverdragelse
I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen forhandlet vi i løpet av høsten 2016 fram nye avtaler med vår
nye arbeidsgiver. I forhandlingene var det et hovedkrav fra Presteforeningen å opprettholde bestemmelser
og rettigheter fra staten over i det nye rettssubjektet. Dette dreide seg om så vel
medbestemmelsesapparatet som lønns- og arbeidsvilkår, inklusive pensjonsrettigheter. Dette arbeidet har
vært hovedarbeidsområde for arbeidslivsavdelingen høsten 2016.
Forhandlingene resulterte i tilleggsavtaler til gjeldende hovedavtale og hovedtariffavtale i KA. Vi har, i all
hovedsak, klart å videreføre de rettigheter og bestemmelser som omfatter våre medlemmers lønns- og
arbeidsvilkår.
Lønnssystemet fra staten, bl.a. med ansiennitetsstiger opp mot 28 år for sokneprester, er blitt videreført
uendret i denne omgang. Det samme dreier seg om bestemmelser knyttet til overtid, helgetillegg, ytelser
ved yrkesskade og død mm. For ansatte omfattet av arbeidstids- og lederavtalen er alle satser for
tilleggslønn videreført fra statens hovedtariffavtale.
I tilleggsavtalen har vi også fått tariffestet både pensjonsordning (offentlig tjenestepensjon i SPK) og AFP
for alle, inklusive nyansatte etter 1.1.2017.
9. Den norske kirke har forutsigbare og varige virkemidler som bidrar til rekruttering
Presteforeningen har deltatt på Kirkerådets rekrutteringskonferanser i 2015, 2016 og 2017.
Presteforeningens fung. fagsjef deltar i referansegruppe for forskningsprosjektet Studium, profesjon og
rekruttering (SPOR) i regi av VID og MF.
Se for øvrig pkt 8.
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B. Organisasjonsutvikling
1. Det er OU-kurs på det statlige området for lokallagsledere og stiftsstyrer i alle bispedømmer årlig
I 2015 ble det gjennomført OU-kurs i alle bispedømmer. Temaer for kursene var medbestemmelse (HA),
lønnsdannelse og konfliktberedskap (HTA), endring i boligordning, arbeidstid og personalreglement. I
2016 var også arbeidet med tariffavtaler med ny arbeidsgiverorganisasjon del av OU-kursene.
I den nye tariffavtalen med KA ble det laget avtale om at OU-midlene skulle deles med 30 % til felles
opplæring for arbeidsgivere og tillitsvalgte ved OU-styret, og 70 % til fagforeningenes eget
opplæringsarbeid. I 2017 startet OU-arbeidet med fellesopplæring med tariffkurs i alle bispedømmer.
Likevel var det helt nødvendig med våre vanlige OU-kurs for lokallagsledere og stiftsstyrer i
bispedømmene i høst. Oppdaterte og trygge tillitsvalgte er vårt største aktivum, og deres kompetanse må
hele tiden holdes ved like og utvikles. Det ble også avholdt et sentralt kurs for lokallagsledere og et kurs
for medlemmer av stiftsstyrer. I alt var PF ansvarlig for 13 kurs som ganget med dager og deltakere ga
375 kursdager for lokalt tillitsvalgte og 11 kurs som ga 180 kursdager for regionalt tillitsvalgte. Sentralt
tillitsvalgte hadde 11 kurs som ga 90 kursdager i løpet av året.
2. Det er jevnlige regionale samlinger med OU-kurs for flere stiftsstyrer sammen
Både i 2015 og 2016 hadde vi felles kurs for stiftsstyrene i Nord og Sør-Hålogaland. Det ble ikke noe
regionalt kurs for stiftsstyrer i 2017, men det ble invitert til et sentralt kurs for stiftsstyremedlemmer fra
hele landet på slutten av året.
3. Felles OU for arbeidsgiver og arbeidstakersiden i alle bispedømmer gjennomføres jevnlig
Vi samarbeidet med arbeidsgiver om kurs for både arbeidsgiver og tillitsvalgte i 2 kursrunder i 2015 og
2016:


Informasjon om forvaltningsreformen og hovedavtalen i alle bispedømmer



Informasjon om arbeidstidsavtalen for alle proster og regionalt tillitsvalgte. Noen steder har også
lokalt nivå vært med.

I 2017 er det gjennomført felles kurs i alle bispedømmer i samarbeid med KA som en del av avtalen om
OU-midler som er gjort i forbindelse med tilleggsavtalen til Hovedtariffavtalen med KA. Det ble også
arrangert et sentralt felles kurs med deltakere fra alle bispedømmene, i samarbeid med KA.
Det er også tradisjon for jevnlig felles kursing for arbeidsgiver og arbeidstakersiden i noen bispedømmer i
forbindelse med «våre» årlige OU-kurs. Stavanger, Bjørgvin, Møre, Nord- og Sør-Hålogaland har med
ujevne mellomrom hatt felles kurs hvor proster og lokalt tillitsvalgte, samt biskop, stiftsdirektør og ansatte
i personalavdelingen og stiftsstyret er med. Verneombudene deltar også ofte. Felles kurs er en god arena
for å gi lik kunnskap og dermed gi medbestemmelsen bedre vilkår.
4. Ved valg av nye lønns og forhandlingsutvalg og stiftsstyrer kartlegges kompetansebehovet og
møtes med målrettet kompetanseheving med mer bruk av erfarne tillitsvalgte til kompetanseheving
Kursdag for nye stiftsstyreledere er gjennomført tre ganger i 2017. Erfaringene og tilbakemeldingene er
gode.
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5. Det gjennomføres forhandlingskurs for tillitsvalgte på hvert tariffområde i forkant av hver
tarifforhandling
Det har i 2016 og 2017 vært gjennomført forhandlingskurs før lokale forhandlinger for Stat, KA-Dnk(r),
KAtrad/Virke og Spekter.
6. Andelen tillitsvalgte er minst 40 % av begge kjønn
I 2015 var 3 av 15 ledere i Lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyrer kvinner. Det utgjør 20%. Blant
medlemmene i de samme utvalgene var det 35,4% kvinner. Dette er en liten nedgang i
kvinnerepresentasjon fra året før.
1 2016 var 3 av 13 ledere i Lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyrer kvinner. Det utgjør 23%. Blant
medlemmene i de samme utvalgene var det 36,5% kvinner. Reduksjon i antall Lønns- og
forhandlingsutvalg forklares ved at det ikke var noe valgt Virke-utvalg dette året, og at Spekter er
organisert på en ny måte.
I 2017 var 4 av 15 ledere i Lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyrer kvinner. Det utgjør 27%. Blant
medlemmene i de samme utvalgene var det 45,5% kvinner. Virkeutvalget ble reetablert i løpet av året, og
LFU-Spekter valgte et AU. Totalt er det 41% kvinner i Lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyrer.
Det er i 2016 og 2017 arrangert nettverks-samling for kvinner, med god deltakelse. Begge samlingene
hadde ca 30 deltakere. I 2016 var det fokus på ledelse, med sikte på å motivere kvinner til å ta på seg
lederverv i Presteforeningen og i kirken. I 2017 var temaet «Kvinners prestetjeneste anno 2017», der det
bl.a. var innlegg fra Marit Halvorsen Hougsnæs om det fortsatt er nødvendig å kjempe for kvinners plass i
kirken.
7. Tillitsvalgte har gode arbeidsforhold
Vi har jevnlig lagt til rette for at regionalt tillitsvalgte skal snakke om sine vilkår for å utøve vervet. Vi vil
følge dette nøye ved overgangen til ny arbeidsgiver.
Å være stiftstyreleder er å ha tatt på seg et stort ansvar og tungt verv. Vi ser i 2017 tegn på at arbeidsgiver
vurderer tidsbruk og «nytte» av dette og andre verv, og at noen forsøker å legge føringer på hvem som
skal møte arbeidsgiver utfra reisevei etc. Vi vil følge dette tett, og ikke la annet enn valg avgjøre hvem
som er tillitsvalgt. Tilsvarende har vi også opplevd en noe strammere praktisering av avtaleverket overfor
våre tillitsvalgte i fellesrådene i KA.
8. Tillitsvalgte er forberedt på endringer som kan følge av ny kirkeordning
I 2015 besøkte Presteforeningen sammen med departementet alle bispedømmer med et opplegg for felles
opplæring i Hovedavtalen og tilpasningsavtalen, samt informasjon om virksomhetsoverdragelsen.
Presteforeningen så dette som en slags «morsmålsopplæring». Vi ville være sikre på at alle prestene kjente
eksisterende avtaleverk om medbestemmelse slik at vi lettere kunne forholde oss til en ny hovedavtale når
vi ble overdratt til ny arbeidsgiver.
I 2016 brukte vi mye krefter på årsmøter, i OU-kurs og andre samlinger til å snakke om mulige endringer i
avtaleverk ved overgang til ny arbeidsgiver, men også om den uttalte holdningen hos alle parter om at det
skal være så lite endringer som mulig.
Høsten 2017 ble forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn sendt ut på høring. Det er blitt behandlet i
sentralstyre og representantskap flere ganger, og er omtalt på årsmøter og OU-kurs, bl.a. for
prostefaglagsledere.
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9. Presteforeningen er forberedt på å samarbeide med nye arbeidsgivere og fagforeninger i kirken
KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter - hadde ansvar for forberedelsen av de
tariffmessige sidene ved virksomhetsoverdragelsen, på bakgrunn av en samarbeidsavtale inngått med
Kirkerådet høsten 2014. På Kirkemøtet i 2016 ville KA sannsynligvis bli valgt som framtidig
arbeidsgiverorganisasjon. Kontakten med KAvar også en del av PFs arbeid i 2015. Presteforeningene ble
invitert til å sitte i tre såkalt tariff-forberedende grupper. En hadde fokus på hovedavtalen (HA), en på
lønnssystem og hovedtariffavtale(HTA) og den siste på etter og videreutdanning(EVU) og midler til
organisasjonsutvikling (OU).
Kirkemøtet 2016 vedtok å velge KA som arbeidsgiverorganisasjon. Etter at de tariff-forberedende
gruppene leverte en rapport om forskjeller i avtalesystemene våren 2016, varslet arbeidsgiverutvalget i det
nye rettssubjektet (AGU) i juni at de ville erklære seg ubundet av de tariffavtaler som gjaldt i staten. Det
ble da forberedt og satt i gang «før-forhandlinger» om nye tariffavtaler med KA som ble sluttført før jul,
og det ble avtalt å underskrive 3. januar 2017. Under disse «før-forhandlingene» har det vært et utmerket
samarbeid med andre fagforeningene både innenfor og utenfor Unio. Det har også vært åpne og gode
dialogmøter med Kirkerådet gjennom hele året.
Fra 2017 har Presteforeningen møtt med 3 tillitsvalgte i kontaktmøter med arbeidsgiver i Den norske kirke
(rettssubjektet) hvor det i alt møter 7 representanter på arbeidstakersiden. Alle hovedorganisasjonene har 1
representant hver i kontaktmøtet (PF har Unios plass), i tillegg har Presteforeningen som største
arbeidstakerforening 2 representanter og Fagforbundet som den nest største 1 i tillegg.
10. PF har økt kontakt med studentene
Det har i alle tre årene vært flere møter hvor PF ved nestleder/sekretariat har møtt tillitsvalgte studenter og
studentlagene ved MF og TF, og vi har fått gjenopprettet studentlag ved VID-Misjonshøgskolen. PF har
også møtt praktikumsstudentene på MF og TF i forbindelse med en praktikumsdag på Kirkens hus, hvor
PF hadde ansvar for en samling på slutten av dagen.
11. Det er utformet en informasjonsstrategi for Presteforeningen
Det ble i 2015 arbeidet med en informasjonsstrategi for Presteforeningen. Denne ble lagt fram for
representantskapet og vedtatt i juni 2016. Arbeidet med ny hjemmeside har pågått siden mai 2015 og
denne ble lansert på forsommeren 2016. Den er blitt godt mottatt. Kommunikasjonsstrategien konkluderte
med en sterkere satsning på nettside og direkte elektronisk kommunikasjon med tillitsvalgte og
medlemmer. Representantskapet vedtok samtidig å legge ned medlemsbladet Inter Collegas i papirform. I
november 2016 ble det lansert digitale nyhetsbrev som sendes ut ved jevne mellomrom. Aktiviteten på
Facebook er også høy og brukes blant annet som en «inngangsportal» for artikler på www.prest.no. Det
ble også gjort avtale med NTB som sikrer mulighet til å levere pressemeldinger og aktuelt stoff direkte til
media. Dette var en forsøksordning som vi ikke fant å ville forlenge.
I 2017 har arbeidet med nettsiden vært preget av oppryddingsarbeid og stadige forbedringer, og det er
jevnlig sendt ut nyhetsbrev om aktuelle saker. For å informere og høre medlemmenes mening om en
mulig sammenslåing av Presteforeningen med Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund ble det
laget et spesialnummer av Inter Collegas (August 2017) som inneholdt begrunnelser for en sammenslåing,
en beskrivelse av en mulig ny organisasjonen, en framforhandlet politisk plattform og utkast til lover for
en ny organisasjon. 2/3 av foreningens organer svarte på høringen i september. Dette mener vi er en god
svarprosent - trolig takket være ekstranummeret av IC.
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12. Styrke generalforsamlingen som politisk verksted for hele organisasjonen
Sentralstyret oppnevnte i mars 2016 en arbeidsgruppe som skulle se på hvordan en kan gjøre
behandlingen av Strategi- og handlingsplan til en prosess som involverer hele organisasjonen før
generalforsamlingen (GF) og gir GF en tydeligere rolle i å definere foreningens politikk. Arbeidsgruppen
foreslo en saksgang som strekker seg fra august året før GF, og som involverer alle medlemmer og alle
organer, og som vedtas på GF, slik at sentralstyret har mål å navigere etter fra dagen etter GF. Det vil også
styrke GF ved at sentrale veivalg for foreningen debatteres og vedtas der. Forslaget ble behandlet av
Representantskapet i oktober 2016, og de vedtok at GF i 2018 skal behandle strategi- og handlingsplan
etter denne modellen.
Startpunktet for arbeidet med strategi- og handlingsplan for 2018-2021 var Landskonferansen 2017. De
tillitsvalgte laget innspill til planen som ble sendt ut til alle medlemmer med en oppfordring til å komme
med flere eller andre forslag til planen. Forslagene ble så behandlet av Sentralstyret før
Representantskapet i oktober vedtok forslag til ny plan. Dette forslaget ble så sendt til alle organer i
foreningen med innbydelse til å komme med flere eller andre forslag. Både Representantskapets forslag
og alle innsendte forslag er sakspapirer til Generalforsamlingen 2018. Der vil så behandlingen fastsette
endelig plan.
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C. Fagutvikling og kompetanse
1. Presteforeningen bidrar aktivt til et relevant faglig og erfaringsbasert etter- og
videreutdanningstilbud for prester på alle tariffområder
Presteforeningen arbeider særlig med dette gjennom REU, SEU, Kompetanserådet og samarbeid med
Bispemøtet. Det er fortsatt størst fokus på etter- og videreutdanning for prester i statlig sektor (til
31.12.2016) /rDnk (fra 1.1.2017), men dette er man oppmerksom på og arbeider for å utvide perspektivet,
se nedenfor.
En bekymring gjennom 2015 var lave søkertall på flere av de nasjonale videreutdanningene, også
utdanninger som ligger midt i satsningsfeltet sett fra Nasjonal kompetanseutviklingsplan. Dette kan
skyldes manglende samsvar mellom nasjonale og regionale satsninger, men kan også være et tegn på at
presteskapets syn på hvilke arbeidsformer som er mest tjenlig for videreutdanning er i endring. Kurs i
pastoral lederutvikling (PLU) utlyst høsten 2017 fikk bra med søkere. Presteforeningen arbeider på flere
plan, i SEU, i kontakt med Bispemøtets rådgiver for etter- og videreutdanning, i kontakt med de
teologiske fagmiljøene gjennom Kompetanserådet, og gjennom kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
for å se til at det utvikles gode og relevante kurs for prester.
Fagavdelingens ansatte har bidratt avgjørende til utviklingen av det store samarbeidsprosjektet
«Reformasjon nå». Initiativet til kurset ble tatt i samarbeid mellom Fagavdelingen og Bispemøtets
sekretariat. Det lyktes å få med en stor bredde av det teologiske fagmiljøet i Norge, med TF, MF, VID og
NLA som bidragsytere i kurset. Dette kurset ble gjennomført i 8 bispedømmer i 2016-2017 med om lag
920 deltakere, hvorav 485 fullførte kurset med studiepoeng. Det har kommet mange positive
tilbakemeldinger på kurset. Se omtale av utvikling av læremidler til kurset under pkt. 6.
Fagavdelingens ansatte bidrar også i kurset Prest og teolog i praksis (som også nå er del av
innføringsprogrammet for nye prester).
Fagsjefen bidro i 2016 til etablering av ny arbeidsveilederutdanning. I løpet av 2016 ble to
arbeidsveilederutdanninger igangsatt ved henholdsvis TF og MF. Dette kom etter omfattende faglige og
praktiske diskusjoner i Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning.
I 2017 har Fagavdelingen bistått Fagutvalg for prester i helsesektor (FAPH), Fagutvalg for studentprester
(FAST) og Fagutvalg for prester i kriminalomsorgen (FAPK) med å utvikle en skisse til videreutdanning
for spesialprester. Presteforeningen er bedt av utdanningsinstitusjonene som deltar i Kompetanserådet om
å lede en arbeids- og styringsgruppe for denne kurssatsningen. Fagavdelingen bidrar også på forespørsel
med faglige foredrag og innlegg nasjonalt og regionalt.
Den lokale studievirksomheten som rapporteres inn via Akademisk studieforbund (AKS) var i 2017 på
778 timer i 2017, en oppgang fra 2016 (660 timer), men fortsatt noe lavere enn 2015 (806 timer).
Informasjonsarbeidet var bedre i 2016 enn i 2014-2015 og 2017. 30 kurs var innmeldt for 2017, (29 i
2016). Det er innrapportert studieaktivitet for 30 kurs (26 kurs i 2016 og 29 kurs i 2015). Liste over
innmeldte kurs ligger på PFs hjemmeside under Studiestøtte (AKS).
Kompetanserådet drøftet i 2016 muligheten for å utvikle såkalte «åpne emner» i de klassiske teologiske
fagdisiplinene i rammen av Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi. Det arbeides med muligheten for
at enkeltprester kan ta 10-20 poengs emner, hvor tema og pensum avtales med faglærer på lærested.
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Tilbudet vil gi prester som ønsker fordypning i spesialtemaer i NT, GT, ST og KH uttelling innenfor
mastergraden. Det forutsettes egne studier og veiledning, og i liten grad på undervisning fra fakultetet.
Etter Kirkemøtets vedtak i 2016 om at man skal ha enhetlig lokal ledelse i en struktur med fortsatt to
arbeidsgivere i kirken, tok PF initiativ til en samtale i SEU og Kompetanserådet om utvikling av et
relevant lederkurs for sokneprester med sikte på at mange av dem vil komme til å innta denne
lederposisjonen. Arbeidet med dette ble igangsatt høsten 2016 i regi av MF, med PF og de andre
lærestedene som samarbeidspartnere.
Presteforeningen er med i en arbeidsgruppe som planlegger «Teologidager» for Den norske kirke i mars
2018. Bispemøtet leder arbeidet. Lærestedene, PF og TeoLOgene er med i arbeidsgruppen.
Delmålet for 2017 er justert til utvikling av kurs om ledelse i ny kirkeordning.
2. Det er forutsigbare ordninger for finansiering, permisjon og vikar for prester på alle
tariffområder som gjør jevnlig etter- og videreutdanning til en integrert del av medlemmenes
ansettelsesforhold
Presteforeningen har gjennom SEU og samtaler med Bispemøtet om kompetanseutviklingsplaner
(nasjonalt, regionalt og individuelt) lagt vekt på at det er forutsigbare og lignende ordninger for dette i alle
bispedømmer. Bispemøtets administrasjon påbegynte i 2016 arbeid med en veileder til bispedømmene,
men dette arbeidet har stoppet opp.
PF ved fagavdelingen har i 2015 deltatt i KAs tarifforberedende gruppe om OU/EVU.
SEU fikk til behandling i september 2016 refusjons- og permisjonsordninger for EVU. Saken ble utsatt
p.g.a. for liten tid til å sette seg inn i saksdokumentene, og er siden ikke kommet opp igjen.
3. Det utarbeides regionale, lokale og individuelle kompetanseplaner i dialog mellom arbeidsgiver
og arbeidstakere
Konferansen av REU-tillitsvalgte i 2015 (se pkt.4, siste avsnitt) bidro til oversikt over arbeidet med
regionale og individuelle kompetanseutviklingsplaner. Arbeidet går noen steder sakte, men Bispemøtet
har som målsetting at alle regionale planer skal være på plass i juni 2016. PF påpeker stadig i SEU hvor
viktig det er med sammenheng mellom nasjonale og regionale planer, og at kompetanseutvikling hører
naturlig hjemme som tema i medarbeidersamtalen for den enkelte.
Ved utgangen av 2016 hadde fortsatt ikke alle bispedømmer en regional kompetanseutviklingsplan. PF
fulgte dette opp gjennom sitt møte med REU-representantene. På konferansen med REU-tillitsvalgte
høsten 2017 kom det fram at det fortsatt var et par bispedømmer som ikke var helt i mål med sine
kompetanseutviklingsplaner. Ved årsskiftet foreligger kompetanseutviklingsplaner for 10 av 11
bispedømmer (tilgjengelig via Bispemøtets hjemmeside).
SEU vedtok i sak 4/16 at Bispemøtet skulle utforme skriftlig mal for samtale om kompetanseutvikling i
forbindelse med medarbeidersamtalen for den enkelte. De valgte likevel å ikke gjøre dette ut fra en
vurdering av at dette er en lite egnet form for å fremme dette målet. Biskopene vil informere prostene om
at det er sterkt ønskelig å motivere prestene til EVU-arbeid, gjerne gjennom medarbeidersamtalen.
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4. Prester i tjeneste høres om hva de oppfatter som relevant EVU, og engasjeres i kursutvikling og
annen fagutvikling gjennom PFs organisasjon
I forbindelse med avviklingen av utdanningsavdelingen ble også fagrådene nedlagt eller har funnet sitt
sted i nye organisasjonsformer utenfor PF (til dels med vår deltakelse). Det har i 2015 vært arbeidet med
hvordan medlemmene etter dette engasjeres på den profesjonsfaglige siden av foreningen. PF trenger
faglig medlemskontakt med sikte på å få til relevant videreutdanning, adekvat fagutvikling og for å få
kontinuerlig oppdatering på presters daglige utfordringer. Vi skal kunne melde inn gode
samarbeidspartnere til lærestedene videreutdanningsarbeid, og ha prester å spørre om bidrag til høringer
og utredninger.
Det ble i 2015 etablert og oppnevnt et nytt fagutvalg: Fagutvalg for prester i helsesektoren. Det nye
fagutvalget for helseprester og fagutvalgene for fengselsprester og studentprester er selvsagte arenaer for
faglig arbeid, kanskje særlig med sjelesorg, men også for eksempel med utfordringer i skjæringspunktet
presterolle/sekularitet/religionsmangfold. Den planlagte videreutdanningen for prester i offentlige
institusjoner (se pkt. 1) har kommet i stand gjennom ønske fra og arbeid i disse fagutvalgene.
PF støtter aktivt opp om prestenes ønske om å delta på internasjonale og nasjonale konferanser. Det er
etablert en ordning med utlysning av stipend direkte knyttet til konkrete konferansereiser. De som får
stipend leverer en faglig refleksjon tilbake til fellesskapet i etterkant.
Kontakten med stiftsstyrelederne og de REU-tillitsvalgte om kompetanseutvikling er vektlagt i 2015, og
skal bl.a. brukes som kontaktflate ut mot bispedømmets prester med sikte på rekruttering av prester til
samarbeid med lærestedene om kursutvikling og – gjennomføring. De REU-tillitsvalgte ble samlet til en
konferanse i november 2015 i forkant av Bispemøtets årlige EVU-konferanse. En tilsvarende konferanse
ble gjennomført i september 2017 i etterkant av Bispemøtets EVU-konferanse.
Sentralstyret drøftet fagavdelingens kontaktflate ut til prestene i sitt møte i desember 2016. Det ble igjen
understreket at man primært ønsker å bruke den eksisterende organisasjonsstrukturen for å sikre god faglig
kontakt med medlemmene. Årlige møter med REU-representantene opprettholdes. Fagavdelingen skulle
også legge til rette for systematiske og årlige samtaler med den enkelte stiftsstyreleder om
kompetanseutvikling. Dette er ikke gjennomført av kapasitetsgrunner.
Bispemøtet gjennomførte en spørreundersøkelse om EVU i 2017, delvis tilsvarende PFs
medlemsundersøkelse om EVU fra 2012.
Kompetansekartet ble avviklet som søknadsverktøy for EVU sommeren 2017. Søknad om REU-midler
skjer nå på eget søknadsskjema utarbeidet av Bispemøtet, mens prestene søker direkte til
utdanningsinstitusjonene for opptak på videreutdanninger. Erfaringene høsten 2017 tyder på at prestene
trenger bedre informasjon. Spørreundersøkelsen om EVU viser at prostene er nøkkelkanalen i informasjon
om EVU-tilbudet til prestene.
Presteforeningen har i 2017 tatt initiativ i SEU til et arbeid med forståelsen av medbestemmelse på EVUfeltet.
5. PF har etablert funksjonelle kanaler for formidling av faglige innspill til og mellom medlemmene
Fagavdelingen arbeidet i løpet av 2015 fram nettsidene «Fag og profesjon» på PFs nye nettsider.
Målsettingen er at man på disse nettsidene til enhver tid skal få tilgang til relevant og aktuelt fagstoff.
Fagavdelingens ansatte publiserer stadig nytt stoff på sidene: rapporter og refleksjoner fra konferanser,
bokmeldinger, stoff fra tidsskrifter, disputaser og teologiske diskusjoner i forskjellige fora, artikler og
foredrag fra egen virksomhet. Forskere og andre fagpersoner inviteres til å publisere på nettsidene, og PFs
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medlemmer kan når som helst henvende seg med stoff de ønsker lagt ut på sidene. Nettsidene redigeres
som et tidsskrift med praktisk-teologisk profil og lav terskel, og skal gi rom for refleksjoner, artikler,
forkynnelse, bokmeldinger og annet stoff. Alle som reiser på konferanser på vegne av PF og med støtte fra
fagavdelingen leverer faglig refleksjon tilbake til nettsidene i etterkant. Det var i løpet av 2016 jevn
publisering på sidene. På grunn av bemanningssituasjonen i fagavdelingen i 2017 har aktiviteten vært noe
lavere enn intensjonen, særlig når det gjelder å hente inn fagstoff skrevet av andre enn fagavdelingens
ansatte.
Fagavdelingen etablerte i 2015 en samtalegruppe av prester som særlig arbeider med barn og ungdom for
å drøfte forholdet mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt, og generelt øke forståelsen av hva
sjelesorg med barn og ungdom er. Samtalene førte til et samarbeidsprosjekt med Kirkelig ressurssenter
mot vold og seksuelle overgrep, Diakonforbundet og KUFO. Prosjektet fikk økonomisk støtte av «Størst
av alt». Resultatet av dette arbeidet kom til trosopplæringskonferansen 2016: Ressursheftet «Kirkens
samtaler med barn og ungdom. Om taushetsplikt og profesjonelt skjønn» og en utdypende nettpublisert
bakgrunnsartikkel for heftet. Heftet ble trykket i 2500 eksemplarer, og utdelt til alle på
trosopplæringskonferansen, ressurssenterets novemberkonferanse og andre aktuelle fora.
6. PF samarbeider med andre fagmiljøer og aktører for å sikre forskning og fagutvikling som er
relevant for profesjonens utfordringer
Fagavdelingen har bred kontaktflate til teologiske og kirkelige fagmiljøer i Norge. I 2015 er det begynt
sonderinger med sikte på et faglig arbeid i skjæringsfeltet pastoralteologi, ekklesiologi og
profesjonsforståelse (kirkelig profesjonssystem). Arbeidet kan bidra til bygging av felles kirkelig
organisasjonskultur og rekruttering etter virksomhetsoverdragelsen 2017 og til gjennomtenkning av
kirkens tjeneste- og stillingsmønster (profesjonssystem). Arbeidet har så langt resultert i at Per Kristian
Aschim deltok med paperet «A System of Professions in the Church?» på The fifth Conference on Church
Leadership and organizational Change i Lund i april 2016. Videre arbeid med dette er foreløpig stilt i
bero. Fagavdelingen har også bidratt aktivt inn et pågående arbeid med forskning på sjelesorg i
menighetskontekst i Norge. Forskningsprosjektet «ABV for trosopplæringsmedarbeider i stabskontekster»
hvor fagavdelingen sto for administrativ prosjektledelse, ble avsluttet i 2016 med publisering av en
forskningsrapport og formidling i flere seminarer. PFs fagavdeling etablerte i denne sammenheng en egen
rapportserie for publisering av forsknings- og utredningsrapporter. I forbindelse med kurset «Reformasjon
nå» ble det utarbeidet studiebok i samarbeid mellom PF, TF, MF, VID og NLA. Presteforeningen bidro
med redaksjonelt arbeid og trykkestøtte. Boka ble utgitt på eksternt forlag, men inngår i Presteforeningens
studiebibliotek. Det ble også utarbeidet videomateriale til kurset i samarbeid mellom Bispemøtet og de
deltakende utdanningsinstitusjonene.
Prosjektet om taushetsplikt beskrevet i punkt 5 tok mye tid i 2016.
De ansatte i fagavdelingen har bidratt med faglige innspill og foredrag i flere forskjellige sammenhenger i
2016 og 2017.
Fung. fagsjef har i 2016 og 2017 deltatt på en rekke seminarer og arrangementer, særlig knyttet til
reformasjonsjubileet.
Kompetanserådet evaluerte i 2016 sin arbeidsform i lys av endringene i samhandling på EVU-feltet. Rådet
ville forsøke fra 2017 å gå ned fra fire til to møter i året. Det viste seg å bli nødvendig med tre møter dette
året.
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7. Prester på alle tariffområder får veiledning gjennom hele tjenestetiden
PF har i 2015 foreslått og fått oppnevnt medlemmer i nytt Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning. Rådet
startet sitt arbeid i 2015. Rådet er et samarbeid mellom Bispemøtet og KA; og har overtatt
ansvarsområdene til PFs Fagråd for ABV og Styringsgruppen for AVU. Vi arbeidet i 2015 uten å lykkes
for at retningslinjene for ABV skulle inkludere at alle arbeidstakere får veiledning gjennom hele
tjenestetiden.
Et viktig bidra til veiledning til flest mulig, er at det er nok arbeidsveiledere. PF har gjennom 2015
arbeidet for at AVU kommer i gang raskest mulig, og med en faglig kvalitet som står i stil med det Fagråd
for arbeidsveiledning stod for. AVU starter opp høsten 2016. Både MFs og TFs utdanning (jf.pkt1)
rekrutterte godt og vil bidra med mange nye arbeidsveiledere.
Gjennom det nye Fagråd for ABV arbeides det med å innarbeide ABV også for fellesrådsansatte. ABV er
nå et obligatorisk element i innføringsprogrammet for nye prester.
8. PF har et særlig fokus på tiltak som utvikler presters lederkompetanse generelt. Proster og
biskoper får lederutdanning
Pastoral lederutvikling med bidrag fra sekretariatet og Fagråd for pastoralutvikling ble avsluttet våren
2015 med gode evalueringer. Nytt PLU-kurs starter opp våren 2018 med god deltakelse.
Proster organisert i PF har bidratt til utviklingen av nasjonalt prostekurs som gjennomføres 2015/2016.
Delmålet for 2016 om å etterspørre prostenes vurdering av tilbudet om lederutvikling fra Bispemøtet ble
etter samråd med prostefaglagslederne og sentralstyret ikke gjennomført.
På initiativ fra PF arbeides det med utvikling av lederutviklingskurs for sokneprester (se punkt 1). Dette
arbeidet er stilt på vent etter Bispemøtet høsten 2017.
9. Presters og andre teologers allmennyttige kompetanse (sorg, samtalekunst, kriser, religion mv) er
synliggjort i samfunnet
Prosjektgruppen for etikk og samfunn ferdigstilte i 2017 et refleksjonsdokument om «Presten og
mediene». Dette ble publisert sammen med Presteforeningens nye profesjonsetiske dokument
«Profesjonsetikk for prester», jf. D, pkt. 7.
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D. Kirkepolitikk og samfunnsengasjement
1. Det er blitt flere menighetsprestestillinger, og økningen har rettet opp åpenbare skjevheter
mellom bispedømmene
PF arbeidet inn mot forhandlingene om statsbudsjett sammen med andre aktører for at man skulle unngå
kutt i antall prestestillinger fra 2017. Det samme gjentok seg for å unngå kutt i 2018. Dette har ikke
kunnet forhindre betydelige nedbemanninger i de fleste bispedømmene. Kirkemøtet valgte ved
virksomhetsoverdragelsen å videreføre budsjettfordelingen mellom bispedømmene. Det har derfor ikke
vært rom for å arbeide for å rette opp skjevheter mellom bispedømmene. Kirkerådet skal utarbeide forslag
til endring i fordelingsnøkkel mellom bispedømmene fram mot en Kirkemøtesak i 2019.
2. Hvert sokn har en fast sokneprest. Hver menighetsprest har et fast tjenestested og klart definert
tjenestedistrikt
Denne målsettingen har preget Presteforeningens politikk i arbeidet med kirkeordning. Bestemmelse om
at hvert sokn skal være betjent av prest kom inn i kirkeloven i 2016 og foreslås videreført i forslag til ny
felles lov om tros- og livssynssamfunn (inkl. Den norske kirke) som er sendt på høring høsten 2017.
3. I en framtidig kirkeordning er menighetsrådet tydelig definert som menighetens primære organ
PF har meldt dette inn som synspunkt i kirkerådets høring om veivalg for nye kirkeordning. Det ble også
laget er spesialnummer av Inter collegas til generalforsamlingen i 2015 om ordninger og ledelse i
lokalkirken. Presteforeningen har vektlagt dette også i sin høringsuttalelse desember 2017 til forslaget om
ny felles lov for tros- og livssynssamfunn (inkl. Den norske kirke).
4. I en framtidig kirkeordning skal kirkens styringsorganer være et samvirke mellom tjenesten med
Ord og Sakrament og det allmenne prestedømme
PF har meldt dette inn som synspunkt i kirkerådets høring om veivalg for nye kirkeordning. Det ble også
laget er spesialnummer av Inter collegas til generalforsamlingen i 2015 om ordninger og ledelse i
lokalkirken. Presteforeningen har vektlagt dette i sine høringsuttalelser mai 2017 om valgordning i Den
norske kirke, november 2017 om Kirkerådets sammensetning, og desember 2017 til forslaget om ny felles
lov for tros- og livssynssamfunn (inkl. Den norske kirke).
5. I en framtidig kirkeordning har soknepresten en tydelig lederrolle
PF har meldt dette inn som synspunkt i kirkerådets høring om veivalg for nye kirkeordning. Det ble også
laget er spesialnummer av Inter collegas til generalforsamlingen i 2015 om ordninger og ledelse i
lokalkirken. Sentralstyret har høsten 2015 flere ganger diskutert hvordan lokale lederroller bør
tilrettelegges.
Kirkemøtet 2016 vedtok at man skal ha enhetlig lokal ledelse i en struktur med fortsatt to arbeidsgivere i
kirken, og at soknepresten kan, men må ikke, være denne lederen.
PFs interne diskusjon om lokale lederroller resulterte i representantskapet juni 2016 i et vedtak slik:
«Representantskapet mener at normalordningen bør være at presten er lokal leder i henhold til
Kirkemøtets vedtak om samordnet ledelse.»
Leder har tatt initiativ til og bidratt aktivt i en offentlig debatt om lederrollen i kirken.
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6. I en framtidig kirkeordning er det et avklart forhold mellom prestens selvstendige ansvar i
yrkesutøvelsen og prosten og biskopens ledelse av prestetjenesten
PF har meldt dette inn som synspunkt i Kirkerådets høring om veivalg for nye kirkeordning. Det ble også
laget er spesialnummer av Inter collegas til generalforsamlingen i 2015 om ordninger og ledelse i
lokalkirken.
7. PF stimulerer til åpne teologiske samtaler og ivaretar samtidig alle medlemmenes arbeidsrettslige
rettigheter
Prosjektgruppen for etikk og samfunn har i 2015 utarbeidet et forslag til profesjonsetikk for prester som
skal erstatte de yrkesetiske retningslinjene PF har i dag. Forslaget ble sendt ut til samtale i organisasjonen
i 2016.
Samtalen om profesjonsetikk endte i første omgang i 2016 på landskonferansen. Her ble det gjort rede for
organisasjonens reaksjon på første utkast til ny profesjonsetikk. Det kom få tilbakemeldinger og de var
tydelig delt i positive og mer kritiske reaksjoner. Utkastet ble bearbeidet i forlengelsen av dette, og
fremmet for sentralstyre og representantskap i januar og mars 2017. Representantskapet vedtok i mars
2017 det nye profesjonsetiske dokumentet. Dokumentet forelå trykt til Landskonferansen juni 2017,
sammen med refleksjonsdokumentet «Presten og mediene», jf. C, pkt. 9.
Utredningen Samvittighetsfrihet i arbeidslivet (NOU 2016:13) kom på høring i desember. Utredningen ble
presentert på nettsidene, og PF avga egen høringsuttalelse i tillegg til å gi innspill til Unios uttalelse.
8. Presteforeningen bidrar i samfunnsutviklingen med et særlig engasjement for:
•
•
•
•
•
•

Menneskerettigheter
Et trygt og solidarisk arbeidsliv
Et grønt skifte
Nasjonal og global solidaritet
En aktiv støttende religionspolitikk
Ikke-diskriminering i samfunn og arbeidsliv.

Representantskapet vedtok i 2016 å avslutte PFs solidaritetsprosjekt i Etiopia, og samtidig inngå i
partnerskap med NMS om et nytt prosjekt i samme land. Prosjektet skal gi stipend til kvinner som ønsker
å ta teologiutdannelse,
PF har i 2016 gitt innspill til Unios styre og til Unios i anledning høring om innstramninger i
flyktningepolitikken (også egen uttalelse) og høring om klimalov.
PF deltar aktivt i regjeringens samtale om en «helhetlig tros- og livssynspolitikk», og avga i desember
2017 høringsuttalelse til Regjeringens forslag til ny felles lov for tros- og livssynssamfunn.
PF har arbeidet for «trygghet under omstilling» i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av ansatte fra
stat til kirke.
PF har sammen Fagutvalg for prester i helsesektoren hatt en dialog med helsedirektoratet om hvordan
presters tjeneste i helsesektoren er å forstå. Helsedirektoratet meldte i oktober 2017 at de innstilte arbeidet
med en rapport om prester i helsetjenesten som var utgangspunkt for denne dialogen. Helsedirektoratets
helserettsavdeling har sommeren 2017 avgitt et svar som avklarer Helsedirektoratets forståelse av
spørsmålet om sykehusprester er helsepersonell eller ikke. Personell i helse- og omsorgstjenesten
defineres som helsepersonell når de yter helsehjelp. Prester forstås i utgangspunktet ikke som
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helsepersonell, men kan ved konkret vurdering av sykehusprestens oppgaver og handlinger forstås som
helsepersonell i enkelttilfeller, d.e. når de ut fra oppgavene og handlingene yter helsehjelp.
9. Cand theol er kvalifikasjonskrav til prestetjeneste i DnK
PF bidrar til en streng tolkning av regelverket for tilsetting av prester uten cand.theol gjennom
representasjon i kirkerådets evalueringsnemnd.
PFs målsetting på dette feltet er fulgt opp gjennom evalueringsnemndas møter.
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Vedlegg:

Strategi- og handlingsplan 2015-2018
A: Lønns- og arbeidsvilkår
3år -Hovedmål

Delmål 2016

Delmål 2017

Delmål 2018

Prester og teologer har en lønn som
gjenspeiler utdanningsnivået

Godkjent spesialisering for prester
innen helse- og sosialsektoren
godtgjøres særskilt

Det er skapt forståelse for at
prestenes lønnsnivå skal
gjenspeile utdanningens lengde

Ny kirkelig arbeidsgiver tilbyr
vilkår som både rekrutterer og
beholder prestene i kirken

1

2
Prester og teologer har en stigende
lønnsutvikling gjennom hele yrkeslivet

3
Prester får kompensasjon for utført
arbeid
4

5

6

Spesialprester og seniorprester i
staten overføres til lønnsrammer
Alle på lønnsrammer har reel
ansiennitet
Presteforeningen utarbeider en
strategi for lønnspolitikk på KAområdet
Ny arbeidstidsavtale er innført.
Overslagseffekter fra denne
avtalen til KA-området kartlegges
og det fremmes krav

8

9

Arbeidstidsavtalen videreføres
med ny kirkelig arbeidsgiver,
med de forbedringer som ligger
i deres tariffsystem

Bruken av stillingsbetegnelsen
«særlig uavhengig og ledende
stillinger» kartlegges på alle
tariffområder

Arbeidet er tilpasset den enkeltes livsfase

Ny arbeidstidsavtale er innført for
statstilsatte prester.

IA-avtalen praktiseres hos alle
presters arbeidsgivere

Ny arbeidstidsavtale er evaluert
i et livsfaseperspektiv

Medlemmenes arbeidsgivere arbeider
systematisk med arbeidsmiljøet

Tillitsvalgte bidrar

Tillitsvalgte bidrar

Tillitsvalgte bidrar

Diskriminering er fokus i
virksomhetsoverdragelsen

FAKL lanserer samtaleopplegg
om diskriminering til bruk i
fag/lokallag

Diskriminering gjøres til tema i alle
arbeidsplass-undersøkelser
Diskriminering er tema på
Landskonferansen
Boligordninger som tilbys prester i DnK er Boligombudene er forberedt på
økonomisk gunstige, basert på frivillighet en ny rolle og tas med på råd i
og boligene er av alminnelig god
praktiseringen av de nye
standard
boligordningene
Det er skapt forståelse for
prestenes behov hos ny
Lønns- arbeidsvilkår og
arbeidsgiver
pensjonsrettigheter er opprettholdt ved
Kartlegge mulige forbedringer
en eventuell virksomhetsoverdragelse
fram mot forhandlinger med ny
arbeidsgiver
Ingen medlemmer utsettes for
diskriminering

7

Det er framforhandlet et
lønnssystem hos ny kirkelig
Ny kirkelig arbeidsgiver tilbyr
arbeidsgiver som gir uttelling for vilkår som både rekrutterer og
ansiennitet gjennom hele
beholder prestene i kirken
yrkeskarrieren

Den norske kirke har forutsigbare og
varige virkemidler som bidrar til
rekruttering

Lønn er fokus i
rekrutteringsarbeidet

Det er foretatt gjennomgang av
ny boligordning
Arbeidsgiver og
arbeidsgiverforening har laget
tariffavtale som styrker presters
lønns- og arbeidsvilkår,
herunder pensjon

Ny arbeidsgiver bidrar til
rekrutterende vilkår for prester
og teologer
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B: Organisasjonsutvikling
3år -Hovedmål

Delmål 2016

Delmål 2017

Delmål 2018

Det er OU-kurs på det statlige området for
lokallagsledere og stiftstyrer i alle
bispedømmer årlig

Alle stift har OU-kurs

Alle stift har OU-kurs

Alle stift har OU-kurs

Det er jevnlige regionale samlinger med
OU-kurs for flere stiftsstyrer sammen

Det er gjennomført for ½ parten
av stiftene

Det er gjennomført for ½ parten
av stiftene

Det er gjennomført for ½ parten
av stiftene

Felles OU for arbeidsgiver og
arbeidstakersiden i alle bispedømmer
gjennomføres jevnlig

Det er startet på en prosess for
å lage avtaler om dette i alle
stift

Det er laget avtaler om dette i
alle stift

Det er felles kurs i minst ½
parten av stiftene

Ved valg av nye lønns og
forhandlingsutvalg og stiftsstyrer
kartlegges kompetansebehovet og møtes
med målrettet kompetanseheving med
mer bruk av erfarne tillitsvalgte til
kompetanseheving

Det utarbeides et
kartleggingsverktøy

En har funnet tjenlige
Det er utviklet kursbolker for
”startkurs” for regionalt/sentralt
viderekommende tillitsvalgte
tillitsvalgte

Det gjennomføres forhandlingskurs for
tillitsvalgte på hvert tariffområde i forkant
av hver tarifforhandling

Det er gjennomført
forhandlingskurs

Det er gjennomført
forhandlingskurs

1

2

3

4

5

6

7

8

Ou-kurs brukes til bevisstgjøring
rundt dette
Underrepresentert kjønn skal
Andelen tillitsvalgte er minst 40 % av begge
oppfordres til å stille
kjønn
Det arrangeres årlige
nettverkssamlinger for
kvinnelige tillitsvalgte
Frikjøpsordninger er
Tillitsvalgte har gode arbeidsforhold
gjennomgått i alle stift og
tariffområder
Tillitsvalgte er forberedt på endringer som
kan følge av ny kirkeordning

9
Presteforeningen er forberedt på å
samarbeide med nye arbeidsgivere og
fagforeninger i kirken
10
PF har økt kontakt med studentene
11

12

PFs strategi for å gi
prestetjenesten gode vilkår er
godt kjent blant de tillitsvalgte

Årsmøter brukes til
bevisstgjøring rundt dette
Underrepresentert kjønn skal
oppfordres til å stille
Det arrangeres årlige
nettverkssamlinger for
kvinnelige tillitsvalgte
Det er gjennomslag for gode
frikjøpsordninger hos ny kirkelig
arbeidsgiver

Det er gjennomført
forhandlingskurs

Underrepresentert kjønn skal
oppfordres til å stille
Det arrangeres årlige
nettverkssamlinger for
kvinnelige tillitsvalgte
Det er gjennomslag for gode
frikjøpsordninger hos ny kirkelig
arbeidsgiver

Nye posisjoner og strategier er
tema på OU-kurs

Nye posisjoner og strategier er
tema på OU-kurs

PF deltar i KRs og KAs arbeid
fram mot
virksomhetsoverdragelse og ny
kirkeordning

PF deltar i KRs og KAs arbeid
fram mot ny kirkeordning
Sette i gang en prosess om
hensiktsmessig organisering på
arbeidstakersiden

PF deltar i KRs og KAs arbeid
fram mot ny kirkeordning

Studiestedene besøkes
Studentlagene følges opp

Studiestedene besøkes
Studentlagene følges opp

Studiestedene besøkes
Studentlagene følges opp

Ny hjemmeside er lansert og
Det er utformet en informasjonsstrategi for
ny informasjonsstrategi er
presteforeningen
vedtatt av representantskapet

Det er utarbeidet
informasjonsmateriale om PF
for utenlandske prester

Styrke generalforsamlingen som politisk
verksted for hele organisasjonen

Forslaget behandlet i
representantskapet

Arbeidsgruppe har utarbeidet
forslag for sentralstyret

GF 2018 forberedes i tråd med
vedtaket i representantskapet
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C: Fagutvikling og kompetanse
3år -Hovedmål
1

Presteforeningen bidrar aktivt til et
relevant faglig og erfaringsbasert etter- og
videreutdanningstilbud for prester på alle
tariffområder

2
Det er forutsigbare ordninger for
finansiering, permisjon og vikar for prester
på alle tariffområder som gjør jevnlig etterog videreutdanning til en integrert del av
medlemmenes ansettelsesforhold

3

Delmål 2016

Delmål 2017

PF tar initiativ til utvikling av
PF bidrar til gjennomtenkning av
prostibasert studieopplegg
tjenlige EVU-former (jf. lave
rundt tematikken
søkertall på nasjonale kurs)
Pastoralteologi, ekklesiologi og
profesjonsforståelse
Alle bispedømmer har planer
Stabilt volum på EVU-midler på (basert i en felles veiledning) for
statlig tariffområde sikres i
hvor ofte den enkelte prest har
forbindelse med
krav på studiedager, og hvordan
virksomhetsoverdragelsen. Det
disse finansieres og gis
søkes at tilsvarende volum
vikardekning.
etableres på andre
Det søkes at tilsvarende
tariffområder.
ordninger etableres på andre
tariffområder.
Alle prostier har felles
kompetanseutviklingsplan med
plan for det lokale faglige felles
arbeidet.

Delmål 2018
Det er god kontakt med
prester og arbeidsgivere
vedrørende EVU i alle
tariffområder

Krav til fagutvikling er
innarbeidet i utlysninger for
prestestillinger.

Det utarbeides regionale, lokale og
individuelle kompetanseplaner i dialog
mellom arbeidsgiver og arbeidstakere

Alle bispedømmer har
oppdatert regional
kompetanseplan i tråd med den
nasjonale.

Prester i tjeneste høres om hva de
oppfatter som relevant EVU, og engasjeres
i kursutvikling og annen fagutvikling
gjennom PFs organisasjon

Stiftsstyreledere, REUrepresentanter og tillitsvalgte på REU er premissleverandør for
andre tariffområder er kanaler
EVU-prioriteringer i alle
for formidling av EVU-behov til
bispedømmer
PF sentralt

Den enkelte prest er kjent
med hvordan man søker om
tid og penger til EVU, og
hvilke kanaler som kan brukes
for å formidle EVU-ønsker

PF har etablert funksjonelle kanaler for
formidling av faglige innspill til og mellom
medlemmene

PFs faglige nettsider er etablert
og brukes, og ansatte i
fagavdelingen bidrar til faglig
utviklingsarbeid på alle
tariffområder

Medlemmene er kjent med og
bruker muligheten til å få
publisert fagstoff på PFs
nettsider

Stiftsstyrene/LFU har et
medlem med ansvar for
kontakt med fagavdelingen

PF samarbeider med andre fagmiljøer og
aktører for å sikre forskning og fagutvikling
som er relevant for profesjonens
utfordringer

Kompetanserådets funksjon er
evaluert og eventuelle endringer
i arbeidsområde mv er
gjennomført.

Fagavdelingen kjenner og holder
god kontakt med de teologiske
lærestedene gjennom
seminarer, disputaser mv.

PF har kanaler for å melde inn
forskningsbehov fra
praksisfeltet til aktuelle
fagmiljø.

Prester på alle tariffområder får veiledning
gjennom hele tjenestetiden

PF fremmer behovet for
veiledning til alle i kontakt med
arbeidsgiver.

Veiledning til alle er
innarbeidet i arbeidsgivernes
budsjetter.

PF har et særlig fokus på tiltak som utvikler
presters lederkompetanse generelt.
Proster og biskoper får lederutdanning

PF etterspør vurdering av
tilbudet til prosters
lederutvikling blant sine
prostemedlemmer.

Veiledning til alle fremmes som
krav i forbindelse med
virksomhetsoverdragelse.
PF tar initiativ til utvikling av
prostibasert studieopplegg
rundt tematikken
Pastoralteologi, ekklesiologi og
profesjonsforståelse

Presters og andre teologers allmennyttige
kompetanse (sorg, samtalekunst, kriser,
religion mv) er synliggjort i samfunnet

Utvikle PFs nettsider også til å
være informasjon om
prestetjenesten til
allmennheten

Den enkelte prest har
individuell
kompetanseutviklingsplan.

4

5

6

7

8

9

Prosjektgruppen for etikk og
samfunn har utviklet en
førstehjelp for presters re- og
proaktive mediekontakt.

Det tilbys lederutvikling til
sokneprester.
Prostilagene har etablert seg
med en informasjonsansvarlig
som tipser media om saker
som kan synliggjøre
hovedmålets intensjon
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D: Kirkepolitikk og samfunnsengasjement
3år -Hovedmål

Delmål 2016

Delmål 2017

Delmål 2018

Det er blitt flere menighetsprestestillinger,
og økningen har rettet opp åpenbare
skjevheter mellom bispedømmene

Det drives et systematisk
påvirkningsarbeid inn mot
budsjettarbeidet i staten med
sikte på større bevilgning til
prestetjenesten.

PF arbeider for at fordelingen av
prestestillinger kartlegges med
sikte på å rette opp åpenbare
skjevheter.

Det er flere
menighetsprester etter
virksomhetsoverdragelsen.

1

2
Hvert sokn har en fast sokneprest. Hver
menighetsprest har et fast tjenestested og
klart definert tjenestedistrikt
3
I en framtidig kirkeordning er
menighetsrådet tydelig definert som
menighetens primære organ
4

I en framtidig kirkeordning skal kirkens
styringsorganer være et samvirke mellom
tjenesten med Ord og Sakrament og det
allmenne prestedømme

PF arbeider for gjennomslag for sitt synspunkt ved aktiv kommunikasjon overfor kirkelige organer,
innspill i media og skolering av organisasjonen
PF bidrar konstruktivt til etablering av ny kirkeordning gjennom skolering av egen organisasjon,
samarbeid med andre profesjonsgrupper og kirkens valgte organer.

5
I en framtidig kirkeordning har
soknepresten en tydelig lederrolle
6

I en framtidig kirkeordning er det et avklart
forhold mellom prestens selvstendige
ansvar i yrkesutøvelsen og prosten og
biskopens ledelse av prestetjenesten

7

Nytt forslag til profesjonsetikk
diskuteres i organisasjonen.
PF stimulerer til åpne teologiske samtaler
og ivaretar samtidig alle medlemmenes
arbeidsrettslige rettigheter

8

Presteforeningen bidrar i
samfunnsutviklingen med et særlig
engasjement for:

Menneskerettigheter


Et trygt og solidarisk arbeidsliv



Et grønt skifte



Nasjonal og global solidaritet



En aktiv støttende
religionspolitikk



Ikke-diskriminering i samfunn og
arbeidsliv.

9
Cand theol er kvalifikasjonskrav til
prestetjeneste i DnK

PF arbeider aktivt for å ivareta
PF arbeider aktivt for å ivareta presters samvittighetsfrihet i
presters samvittighetsfrihet i
aktuelle spørsmål, f eks i forhold
aktuelle spørsmål, f eks i
til vigsel av par av samme kjønn
forhold til vigsel av par av
samme kjønn

Presteforeningen deltar i
nettverkssamarbeid i
spørsmål som gjelder klima,
solidaritet og global
rettferdighet
Presteforeningen viderefører
solidaritetsprosjektet i Etiopia
og vennskapssamarbeid med
presteforeningen i Polen

PF arbeider aktivt for at flest mulig
prester deltar i felles
videreutdanning i forbindelse med
reformasjonsjubileet
Presteforeningen deltar i
nettverkssamarbeid i spørsmål
som gjelder klima, solidaritet og
global rettferdighet
Presteforeningen viderefører
solidaritetsprosjektet i Etiopia og
vennskapssamarbeid med
presteforeningen i Polen

PF arbeider aktivt for å ivareta
presters samvittighetsfrihet i
aktuelle spørsmål, f eks i
forhold til vigsel av par av
samme kjønn

Presteforeningen deltar i
nettverkssamarbeid i
spørsmål som gjelder klima,
solidaritet og global
rettferdighet
Presteforeningen viderefører
solidaritetsprosjektet i Etiopia
og vennskapssamarbeid med
presteforeningen i Polen
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MEDLEMMER AV STYRENDE ORGANER, FAGRÅD OG FAGUTVALG
2015-2017
SENTRALSTYRET- valgt på GF 2015
Martin Enstad, leder
Anna Grønvik, nestleder
Ingvild Osberg
Anne Birgitte Bødtker Ruus
Arild Steinsland
Jon Aalborg, varamedlem
Bjørn Watsend, varamedlem
SENTRALSTYRET- til GF 2015
Gunnar Mindestrømmen, leder
Ingvild Osberg
Kyrre Kolvik
Øyvind Taraldset Sørensen
Arild Steinsland
Anne Birgitte Bødtker Ruus, varamedlem
Lars Erlend Kielland, varamedlem
REPRESENTANTSKAPET
Sentralstyret
Trond Løberg
Inger Anne Naterstad
Tor Bjørn Andresen Osberg
Torbjørn Granerud
Lars Erlend Kielland
Kristinn Olason
Stig Johnsbråten
Ingulf Bø Vatnar
Geir Ola Tveit
Hilde Elise Andreassen
Liv Espeland Jettestuen
Albert Martin Walla
Aslaug Austbø
Lars Sigurd Tjelle
Njål A. Engmark
Tom Sverre Tomren
Carina Møller
Stein Karstensen
Tom A. Elvebakk
Bjørn T. Hesselberg
Eldfrid-Marie H. Bakken
Frode Wigum
Hilde Fylling
Sven Becker
Leif Olav Bremer
Jon Arne Tandberg
Geir Wiknes

Oslo, til februar 2017
Oslo, fra februar 2017
Borg
Hamar, til august 2015
Hamar, fra august 2015 til mai 2016
Hamar, fra mai 2016 til november 2016
Hamar, fra november 2016
Tunsberg
Agder og Telemark, til november 2015
Agder og Telemark, fra november 2015 til august 2016
Agder og Telemark, fra august 2016 til november 2017
Agder og Telemark, fra november 2017
Stavanger, fra januar 2015 til juni 2015
Stavanger, fra juni 2015
Bjørgvin, fra august 2013 til august 2015
Bjørgvin, fra august 2015
Møre, til juni 2016
Møre, fra juni 2016
Nidaros, fra januar 2015 til oktober 2016
Nidaros, fra oktober 2016 til oktober 2017
Nidaros, fra oktober 2017
Sør-Hålogaland, til november 2015
Sør-Hålogaland, fra november 2015
Nord-Hålogaland, til mai 2015
Nord-Hålogaland, fra mai 2015 til november 2016
Nord-Hålogaland, fra november 2016
Studentene, i hele 2015
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Ingvild Bjørnøy Lalim
Marte Holm Simonsen
Trygve Tyreid
Tom Krager
Lars Kristian Gjone
Anne Birgitte Bødtker Ruus
Anders Møller-Stray
Tim Georg Engelsvold
Odd Inge Tangen
Ingebrigt Røen
Håvard Ervik
Ann-Helén Fjeldstad Jusnes
Torstein Lalim
Johan Arnt Wenaas
Astrid Bjellebø Bayegan

Studentene, til oktober 2016
Studentene, fra oktober 2016
LFU-FPK, til juni 2016
LFU-FPK, fra juni 2016
LFU-KA, til september 2012
LFU-KA, til mars 2015
LFU-KA, fra mars 2015
LFU-Virke, til september 2016
LFU-Virke, fra september 2016
LFU-Spekter, til november 2015
LFU-Spekter, fra november 2015
Prostene, til september 2015
Prostene, fra september 2015
Pensjonistene, til juli 2015
Pensjonistene, fra juli 2015

LFU-FPK
Trygve Tyreid, leder til juni 2016
Tom Krager, leder fra juni 2016
Paul Andreas Haug, medlem
Sverre Stai, medlem til juni 2015
Annika Larsen, medlem til desember 2016
Yngvar Nilsen, medlem fra juni 2015 til juni 2017
Nina Grasto medlem fra september 2017
Isabell Skagen medlem fra september 2017
Kristoffer Lønning Tørressen, varamedlem til februar 2015
Ole-Johs. Huuse
LFU-KA
Anne Birgitte Bødtker Ruus, leder
Anders Møller-Stray, nestleder
Gjerulf K. Noddeland, til august 2017
Oddvar Nessa
Per Hostad, sekretær
LFU-SPEKTER (arbeidsutvalg fra januar 2016)
Ingebrigt Røen, leder til desember 2015
Håvard Ervik, leder fra januar 2016
Leif Kristian Drangsholt, til desember 2015
Sissel Mong Haugeland, til desember 2015
Odd Bjarne Bruun, til desember 2015
Anne Løyning, til desember 2015
Ingvild Knudsen Hammernes, fra mai 2016
Svein Bjarte Mangersnes, fra mai 2016
LFU-VIRKE
Tim Georg Engelsvold, leder fra september 2013 til september 2016
Odd Inge Tangen, leder fra september 2016
Anna Dalaker, medlem
Johannes Høyvik, medlem
STUDENTENE
TF
Isabell Skagen, tll mai 2015
Geir Wiknes, til april 2016
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Marte Holm Simonsen, fra mai 2015
Benjamin Løssfelt, fra januar 2016 til april 2016
Cynthia Slomp-Renaa, fra april 2016 til august 2016
Linett Bjørkto, fra april 2016 til mai 2017
Anders Kristensen Nordvik, fra mai 2017
Børge Harch Fure, fra mai 2017
MF
Espen Dahlgren Doksrød, til juni 2015
Arnstein Hardang, til mars 2016
Ingvild Bjørnøy Lalim
Marte Solbakken Leberg, fra april 2016
Jacob Breda Antonsen, fra mai 2016
Marte Birkeland Åsen, fra februar 2017
VID MHS
Silje Barkved Fossan, til juni 2015
Marthe Kristine Østerud Bjerke, fra november 2016
Jone Knudsen, fra november 2016
FAPR – FAGUTVALG FOR PROSTER
Ann-Helén Fjeldstad Jusnes, leder til september 2015
Torstein Lalim, leder fra september 2015
Nils Aage Aune, til september 2015
Ludvig Bjerkreim, til september 2015
Terje Fonk, til september 2015
Brita Hardeberg, fra september 2015
Roar Bredvei, fra september 2015
Ingeborg Matre, fra september 2015
Asgeir Sele, varamedlem til september 2015
Stein Ovesen, varamedlem fra september 2015
FAPE – FAGUTVALG FOR PENSJONISTER
Astrid Bjellebø Bayegan, leder
Knut Engebu, nestleder
Johan Arnt Wenaas, til juli 2015
Berit Margrethe Andersen
Anne Grete Hagen
Per Hostad, sekretær
FAKL – FAGUTVALG FOR KJØNNS- OG LIKESTILLINGSSPØRSMÅL
Ingvild Osberg, leder
Marit Isaksen Espedalen, til desember 2015
Gard Realf Sandaker-Nielsen, til desember 2015
Lars Erlend Kielland, til desember 2015
Bjarte Nese, fra desember 2015
Liv Espeland Jettestuen, fra desember 2015
Annika Larsen, fra desember 2015
Randi Hvidsten, Kirkeavdelingen/FAD, konsultativt medlem, til desember 2015
Synnøve Hinnaland Stendal, Kirkerådet, konsultativt medlem
FAPH – FAGUTVALG FOR PRESTER I HELSESEKTOREN, opprettet desember 2015
Ellen Langlete Haga, leder
Håvard Ervik, medlem
Ingun Fossland, medlem
Ronny Heimli, medlem
Eivind Berthelsen, varamedlem
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FAPK – FAGUTVALG FOR PRESTER I KRIMINALOMSORGEN
Harald Kjær, leder til mai 2015
Kristin Holen Daae, leder fra mai 2015
Kjell Nyhus, til mai 2015
Geir-Øyvind Bandlien, til september 2016
Carina Møller, medlem fra mai 2015 til september 2017
Kjersti Wernø, medlem fra mai 2015 til september 2017
Harald Kjær, medlem fra september 2016
Anders Norman Harboe, medlem fra september 2017
Jo Inge Bolstad, medlem fra september 2017
FAST – FAGUTVALG FOR STUDENTPRESTER
Tor Halvard Stranda, leder fra august 2013 til januar 2016
Hans Jørgen Wennesland, leder fra januar 2016
Birte A. Gresseth, medlem til januar 2016
Hans Jørgen Wennesland, medlem til januar 2016
Anne Anita Lillebø, medlem fra januar 2016
Tor Stranda, medlem fra januar 2016 til januar 2017
Katrin Wiegmann, medlem fra januar 2016 til september 2016
Svein Valle, medlem fra september 2016 til januar 2018
Tom Elvebakk, medlem fra januar 2017 til januar 2018
Leni Mæland, medlem fra januar 2018
Halvor Berg Hovind, medlem fra januar 2018
Anne Anker Bolstad, varamedlem til januar 2016
Svein Valle, varamedlem fra januar 2016 til september 2016
Leni Mæland, varamedlem fra januar 2017 til januar 2018
Pernille Astrup, varamedlem fra januar 2018
GoSp - GODKJENNINGSNEMND FOR SPESIALITET I PRAKTISK PRESTETJENESTE
INNEN HELSE- OG SOSIALSEKTOR – siste møte i oktober 2017
Ingebrigt Røen, leder
Guttorm Eidslott
Margrete Sem Lossius
Alf Kristian Bjørkli, varamedlem
Olga Tvedt, varamedlem
Per Kristian Aschim, sekretær
PRES – PROSJEKTGRUPPE FOR ETIKK OG SAMFUNN, virketid fra mai 2014 til januar 2017
Synnøve Sakura Heggem
Jan Christian Kielland
Magne Klingsheim
Ingunn Dalan Vik
Jarle Klungrehaug, Diakonforbundet
Marit Bunkholt, sekretær
FR/AR - FAGRÅD FOR ARBEIDSVEILEDNING – siste møte i januar 2015
Erik Haualand, leder
Inger Jeanette Enger
Tore Hummelvoll, fra mai 2014
Astrid Sætrang Morvik, fra mai 2014
Mette Brammer Stoveland, Diakonforbundet
Eldbjørg Leinebø Ekre, Kirkelig undervisningsforbund, fra november 2013
Per Kristian Aschim, sekretær
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FR/HO - FAGRÅD FOR HOMILETIKK – siste møte i oktober 2015
Tore Skjæveland, leder
Inger Bækken
Ingrid Rian
Silje Sørebø
Marit Bunkholt
FR/KA – FAGRÅD FOR KATEKETIKK – ingen møter i perioden før nedleggelse
FR/KS – FAGRÅD FOR KRISTEN SPIRITUALITET – siste møte i april 2015
Gunnvor J. Hovland, leder
Hilde-Anette Løvenskiold Kvam
Oddgeir Bolstad
Sigurd Bakke
FR/LI – FAGRÅD FOR LITURGIKK – ingen møter i perioden før nedleggelse
FR/PA – FAGRÅD FOR PASTORALUTVIKLING – siste møte i mai 2015
Hans Jørgen Morvik
Harald Inge Bryne
Elisabeth Yrwing Guthus
Dag Høyem
Ingunn Rinde
Marit Bunkholt, sekretær
FR/SJ – FAGRÅD FOR SJELESORG – siste møte i september 2015
Gunnar Fagerli, leder
John Kristian Rolfsnes
Arne Sand
Asbjørn Restan, oppnevnt av Kirkerådet
Hilde H. Unsvåg
SEKRETARIATET
Generalsekretær og stab
Ole-Johs. Huuse, generalsekretær
Jon Strøm, rådgiver
Arbeidslivsavdeling
Ole Jacob Støle, forhandlingssjef/advokat til januar 2016
Kristian Mollestad, rådgiver i deltid fra oktober 2015, forhandlingssjef fra oktober 2016
Per Hostad, advokat
Knut Walle-Hansen, advokat i 60% stilling fra februar 2016
Hanne Garmann Gullaksen, rådgiver i 50% stilling til april 2016
Gun Hafsaas, rådgiver (vikar) til august 2015
Per Kristian Sætre, rådgiver i 60% stilling fra desember 2015 til august 2016
Emil Skartveit, rådgiver fra august 2016 til august 2017
Anna Grønvik, rådgiver i 50% stilling fra januar 2018, 100% stilling fra medio mars 2018
Utdanningsavdeling, Fagavdeling fra januar 2015
Marit Bunkholt, studierektor fra oktober 2013, fagsjef fra januar 2015 til januar 2017
Per Kristian Aschim, rådgiver fra mars 2012, fungerende fagsjef fra januar 2017 til januar 2018. Fagsjef
fra januar 2018
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Presteforeningens generalforsamling
12.-14. mars 2018
Sak 4

Revisjon av Presteforeningens lover

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:
Generalforsamlingen 2018 vedtar lover for Den norske kirkes presteforening med de endringer
som er lagt fram. Endringene trer i kraft umiddelbart etter generalforsamlingens avslutning 14.
mars 2018. Gjeldende nye lover vedlegges protokollen i sin helhet.
Saksfremstilling:
Representantskapet fremmer forslag til endringer i Presteforeningens lover. Noen endringer er
nødvendige på bakgrunn av virksomhetsoverdragelsen, men Representantskapet foreslår også
enkelte andre endringer som redusert størrelse på Generalforsamlingen og en mer sakssvarende
beskrivelse av Presteforeningens organer og navn på disse, endring av lengste funksjonstid for
Presteforeningens leder, samt mulighet for å stryke medlemmer som ikke betaler kontingent.
Da de forslåtte lovendringene har konsekvenser for flere paragrafer og en avstemning paragraf
for paragraf derfor ville bli uoversiktlig ber vi Generalforsamlingen votere over lovutkastet tema
for tema. Om ett eller flere temaer forkastes vil de gjeldende lovers bestemmelser om disse
temaer bli stående.
Vedlegg:
1. Representantskapets forslag til nye lover
2. Detaljert gjennomgang av lovforslagets endringer paragraf for paragraf
3. Presteforeningens nåværende lover
Lovendringsforslagene gjennomgått etter tema:
Tema 1. Endringer på grunn av virksomhetsoverdragelsen.
De fleste av Presteforeningens medlemmer er ikke lenger tilsatt i det statlige tariffområdet.
Derfor må lovene endres for å tilpasse seg dette.
Henvisningene til tariffområde Stat kan likevel ikke bare endres til tariffområde KA, da
tariffområde KA nå omfatter både tilsatte i fellesråd/menighetsråd og tilsatte som har Den norske
kirke (rettssubjektet) som arbeidsgiver. Derfor har det noen steder vært nødvendig å endre fra
«tariffområde» til «tilsatt i/utenfor Den norske kirke (rettssubjektet). Det gjelder:


Utkastets §5 annet ledd, opprettelse av lokallag for medlemmer tilsatt utenfor Den norske
kirke (rettssubjektet)



§7 første ledd, årsmøte i hvert bispedømme for tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet)



§7 tredje ledd, møteinnkalling til alle tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet) til
stiftsårsmøte



§7 femte ledd, valgbarhet for tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet).
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Tilsvarende endringer av terminologi er gjort i utkastets:


§7



§9



§12 tredje ledd.

Dette er bestemmelser der det er gjort visse tilpasninger til dagens organisatoriske virkelighet.
I utkastets § 12 første ledd er det laget en oversettelse av tredje setning i dagens § 10: «Minst ett
av medlemmene skal tilhøre et annet tariffområde enn stat.» Den nye setningen har den samme
intensjonen: “Minst to tariffområder skal være representert i Sentralstyret.» Tilsatte i
fellesråd/menighetsråd (Tariffområde KA) representerer etter dette derfor ikke et annet
tariffområde enn tilsatte i rettssubjektet (KA Dnk (r). En student eller en pensjonist er ikke
representant for et tariffområde.
Representantskapet ber Generalforsamlingen vedta de foreslåtte endringene i Tema 1.
Tema 2. Reduksjon av delegater til Generalforsamlingen
Dagens generalforsamlinger har et meget stort antall delegater i forhold til Presteforeningens
størrelse. Nærmere 10% av medlemmene er til stede på generalforsamlingene. Bakgrunnen for
dette er at Presteforeningen tidligere hadde åpne generalforsamlinger der alle medlemmer hadde
stemmerett.
Dagens representasjon med én representant fra hvert prosti fører til en skjev representasjon. Det
er stor forskjell på de enkelte prostiers medlemsantall. Det er dessuten uheldig at sammenslåinger
eller deling av prostier skal føre til endret representasjon på Generalforsamlingen.
Lovutkastet medfører at delegatene i større grad representerer et likt antall medlemmer.
Lovutkastet vil medføre at det blir ca. 75 delegater til Generalforsamlingen. Dette gir en helt
annen kostnadsramme, og endringen vil derfor frigjøre betydelige midler som kan benyttes til
andre formål. Strategi- og handlingsplan for kommende periode foreslår en sterkere satsing på
opplæring og disse midlene vil kunne finansiere det. Hvis framtiden skulle kreve andre
prioriteringer vil disse midlene kunne brukes der.
Det er også et ønske om å aktivisere delegatene i størst mulig utstrekning, og det er viktig at
Generalforsamlingen er et reelt politisk styringsinstrument for foreningens arbeid. Dette er lettere
å gjennomføre med færre delegater. Forslaget innebærer at det blir mer tid til debatt, og den
enkelte kan få lenger taletid.
For å nå målsettingen om en reduksjon av antallet delegater og et ønske om en «riktigere
representasjon» er det nødvendig med en omlegging av dagens system til en ordning med vektet
representasjon basert på medlemsmassen i de ulike valgkretsene.
Det foreslåes at Sentralstyret og lederne for organer nevnt i utkastets §14, punkt 2 er delegater
direkte. Det betyr at de fleste medlemmene i Representantskapet er delegater til
Generalforsamlingen, og dette sikrer en gjennomgående representasjon.
Omleggingen vil gjelde delegat nr. 2, 3 osv. fra organer og tariffområder som utgjør valgkretsene
i det nye systemet. Valgkretsene får antall delegater ut over den første bestemt av hvor mange
medlemmer som er i hver valgkrets. Alle medlemmer teller med i mandatfordelingen, og her vil
det bli benyttet revisorbekreftede medlemstall. Det fastsettes nye nominasjonsregler for delegater

49
i utkastet. Regler om hvem som er nominasjonskomiteer finner vi i § 14 punkt 4, fjerde ledd og
regler om alle medlemmers rett til å foreslå kandidat finner vi i § 14 punkt 4, femte ledd.
Endringene fremgår av § 14 i lovutkastet: Generalforsamlingens sammensetning.
Representantskapet ber Generalforsamlingen vedta de foreslåtte endringene i Tema 2.
Tema 3. Opprydding i organene – begreper og tilhørighet
Den tredje endringen er opprydningen i Presteforeningens organer. Det foreslås samtidig noen
materielle endringer i organene for å tilpasse reglene bedre til dagens organisatoriske virkelighet.
Prostilag/Faglag i nåværende lover endres til Lokallag. Alle Presteforeningens lokale ledd vil
heretter hete Lokallag, se lovutkastet §§ 4, 5 og 6.
Lokallagene er beskrevet i utkastets §5, som bestemmer at alle i ett lokallag har samme
arbeidsgiver, og dermed samme motpart i forhandlinger. Utkastet innfører at pensjonister og
studentmedlemmer kan ha egne lokallag, og at de ikke er medlemmer i lokallaget i f. eks.
prostiet. Når studenter i utkastet kan danne lokallag på ethvert studiested, er dette en utvidelse i
forhold til gjeldende lover, der det er et vilkår at studiestedet tilbyr graden cand. theol.
Utkastet understreker at Stiftsårsmøtet bare er for medlemmer tilsatt i Den norske kirke
(rettssubjektet), se utkastets §7. For medlemmer som er tilsatt utenfor Den norske kirke
(rettssubjektet) kan det holdes tariffvise årsmøter. Utkastet stiller krav til innhold for disse
møtene på linje med stiftsårsmøtene. Se utkastet §9.
Videre kan det opprettes tariffutvalg for medlemmer som er tilsatt utenfor Den norske kirke
(rettssubjektet), se utkastet §10. Tariffutvalgenes hovedoppgaver er kontakt med medlemmene og
rådgivning til Sentralstyret. Navneendringen fra Lønns- og forhandlingsutvalg til Tariffutvalg
fremgår i utkastets §9 (Tariffmessige årsmøter) og §10 (Tariffutvalg). Endringen understreker at
de fleste Tariffutvalg ikke fører forhandlinger, unntaket er Tariffutvalget for feltprestene. Videre
er den nye betegnelsen brukt i §13 (Representantskap) og §14 (Generalforsamlingens
sammensetning).
Representantskapet ber Generalforsamlingen vedta de foreslåtte endringene i Tema 3.
Tema 4. Mulighet for to gangers gjenvalg av leder
De færreste fagforeninger har begrensninger på antall ganger leder kan gjenvelges.
Presteforeningen innførte dagens begrensning (til ett gjenvalg) i 2006. Det anses uheldig at
dagens lover har en så snever begrensning, da det kan være behov for kontinuitet i ledervervet
over lenger tid.
Utkastets §15, nest siste ledd, inneholder forslag om at leder kan gjenvelges to ganger, dvs. for i
alt ni år.
Representantskapet ber Generalforsamlingen vedta de foreslåtte endringene i Tema 4.
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Tema 5. Endring i antallet medlemmer i Stiftsstyre og Tariffutvalg
Tillitsvalgtarbeid baserer seg på avtaler mellom partene om rettigheter og plikter for tillitsvalgte.
Det er derfor grunn til å bidra til en fornuftig ressursbruk både for arbeidsgiver og
Presteforeningen ved å redusere størrelsen på Stiftsstyrer og Tariffutvalg for ikke å utfordre disse
avtalene.
Antallet medlemmer i Stiftsstyrer og Tariffutvalg foreslås redusert fra fem med leder til fire med
leder. Se utkastets §§ 8 og 10. Det fremholdes imidlertid at stiftsstyrer ved uttalt behov – som i
dag - kan avtale fast møtende vararepresentant.
Representantskapet ber Generalforsamlingen vedta de foreslåtte endringene i Tema 5.
Tema 6. Fratreden ved visse verv
Det er sedvane at tillitsvalgte i Presteforeningen fratrer sine verv når de blir valgt inn i
Bispedømmeråd som geistlige representanter. Dette gjelder også for de som velges inn som
vararepresentanter. De vil ellers komme i en uheldig dobbeltrolle som representanter både for
arbeidsgivere og arbeidstakere. Lovutkastet regulerer denne sedvanen.
Regel om automatisk fratreden i disse tilfellene foreslås i utkastets §16.
Representantskapet ber Generalforsamlingen vedta de foreslåtte endringene i Tema 6.
Tema 7. Regler for strykning av medlemskap ved unnlatelse av å betale
medlemskontingent.
De gjeldende lover har ikke bestemmelser om hva som er konsekvensen av å ikke betale
kontingent. For å sikre forsvarlig saksbehandling i slike tilfeller foreslås at det sendes skriftlig
varsel til medlemmet etter at betalingsfristen er oversittet, med tre måneders frist. Dersom denne
fristen oversittes strykes medlemskapet. Reglene plasseres i et nytt siste ledd i §2. Det kreves
ikke vedtak i Presteforeningens organer før strykning foretas.
Representantskapet ber Generalforsamlingen vedta de foreslåtte endringene i Tema 7.

----
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Vedlegg 1
Forslag til endringer 2018 i kursiv og fete typer

Lover for Den norske kirkes presteforening
Vedtatt på Generalforsamlingen 2006, endret på Generalforsamlingen 2009, 2012, 2015 og
2018.

§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 eller
tilsvarende) som er medlem av Den norske kirke og fortsatt yrkesaktive.
c. Teologiske kandidater eller de med mastergrad i teologi eller tilsvarende som er medlem
av andre trossamfunn kan opptas som medlem i foreningen etter vedtak i Sentralstyret.
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 graden cand.theol eller mastergrad i
teologi eller tilsvarende.
Medlemskap avgjøres av Sentralstyret. Innmelding og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap
betinger at kontingenten er betalt, jf § 3.
Medlemmer som melder seg inn i foreningen mens de er en del av en personalsak har ikke krav
på rådgivning i denne saken.
Medlemskapet kan ikke sies opp under pågående tarifforhandlinger, mekling eller
arbeidskonflikt.
Et medlem som handler i strid med Presteforeningens mål eller lover kan ekskluderes.
Medlemmet skal kunne uttale seg, eksklusjonen skal være skriftlig begrunnet og vedtaket krever
4/5-dels flertall i Sentralstyret. Eksklusjonen kan ankes til Representantskapet. Der må
eksklusjonen opprettholdes med 3/4-dels flertall.
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Medlemskapet opphører for den som ikke har betalt sin kontingent det siste året, etter at
vedkommende er underrettet skriftlig og kontingentforholdet ikke er brakt i orden innen tre
måneder etter at underretning har funnet sted.

§3

Kontingent

Representantskapet fastsetter årlig medlemskontingent. Det kan vedtas ulike kontingentsatser
for ulike grupper. Kontingenten skal som hovedregel innkreves ved trekk i lønn.
Ved mottatt skriftlig utmelding vil kontingenten stoppes senest 2 måneder etter utløpet av den
måneden oppsigelsen mottas.

§4

Organer

Foreningen har følgende organer:
a. Lokallag
b. Lokallagsstyre
c. Stiftsårsmøte
d. Stiftsstyre
e. Årsmøte for tariffområdene
f. Tariffutvalg
g. Fagutvalg for ansatte i fellesråd og menighetsråd
h. Fagutvalg for proster
i. Fagutvalg for pensjonister
j.

Sentralstyre

k. Representantskap
l.

§5

Generalforsamling

Lokallag

Foreningens medlemmer tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) tilhører enten
a.
b.
c.
d.

Lokallaget i prostiet der de har tjenestedistrikt, eller
Lokallaget for proster i et bispedømme, eller
Lokallaget på bispedømmekontoret der de arbeider, eller
Lokallaget i Kirkerådet

Det kan opprettes lokallag for medlemmer tilsatt utenfor Den norske kirke (rettssubjektet).
Sentralstyret godkjenner nye lokallag.
På hvert studiested der det er studentmedlemmer, kan det etableres et lokallag for studenter.
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Pensjonistene kan danne lokallag for pensjonistmedlemmer.
Lokallagene:
a. Avholder møte minst en gang hvert halvår
b. Velger leder og styre.
c. Avgir høringsuttalelser i saker forelagt fra stiftsstyrer, tariffutvalg, fagutvalg,
Sentralstyret eller Representantskapet.
d. Behandler andre saker forelagt av stiftsstyrer, tariffutvalg, fagutvalg, Sentralstyret eller
Representantskapet.
e. Behandler saker av lokal interesse.
f. Forvalter egen økonomi.
g. Kan fungere som studieenhet.

§6

Styret i lokallaget

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

§7

Stiftsårsmøtet

I hvert bispedømme avholdes årsmøte for tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet).
Stiftsårsmøtet velger dirigent og visedirigent til å lede møtet. Det velges også referenter som
skriver referat fra møtet og to protokollunderskrivere som godkjenner referatet.
Alle medlemmer tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) skal innkalles til sitt stiftsårsmøte,
der de har tale, stemme- og forslagsrett.
Stiftsårsmøtet:
a. Velger Stiftsstyre for 2 år. Leder og personlig vara til Representantskapet velges i eget
valg
b. Behandler årsmelding fra Stiftsstyret
c. Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område
d. Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene
e. Behandler saker forelagt av Sentralstyret eller Representantskapet
f. Velger nominasjonskomité
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Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt Stiftsstyre 2 måneder før årsmøtet
finner sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet finner
sted. Alle medlemmer tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) med arbeidssted i
bispedømmet er valgbare.
Andre medlemmer kan inviteres til stiftsårsmøtet, men de har ikke forslags- og stemmerett.

§8

Stiftsstyre

Stiftsstyret består av leder og inntil tre medlemmer.
Stiftsstyret:
Opptrer som forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesretten i henhold til lov og
avtaleverk
b.
Forbereder og gjennomfører stiftsårsmøter
a.

c.

Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret/Representantskapet

d.

Behandler andre saker av interesse for medlemmene

e.

Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra foreningen, som skal være
tilstrekkelige til aktiviteten. Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og utbetalinger,
samt fører regnskap

f.

Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet

§9

Tariffvise årsmøter

Det kan avholdes tariffvise årsmøter for medlemmer tilsatt utenfor Den norske kirke
(rettssubjektet).
Årsmøtet:
a. Velger tariffutvalg for 2 år. Leder og personlig vara til Representantskapet velges i
eget valg
b. Behandler årsmelding fra tariffutvalget
c. Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område
d. Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene
e. Behandler saker og avgir høringsuttalelser til Sentralstyret eller Representantskapet
f. Velger nominasjonskomité
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt tariffutvalg 2 måneder før årsmøtet
finner sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet finner
sted.
Hvis det ikke avholdes årsmøter skal det elektronisk gis informasjon til medlemmer i
tariffområdet, og det skal sendes årlig rapport til Sentralstyret om aktiviteten. Valg av
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Tariffutvalg skal avholdes elektronisk etter at medlemmene innen tariffområdet er gitt
anledning til å foreslå kandidater. Ved elektronisk valg konstituerer utvalget seg selv.

§ 10 Tariffutvalg
Det kan opprettes tariffutvalg med leder og inntil 3 medlemmer innenfor hvert tariffområde.
Sentralstyret godkjenner tariffutvalgene.
Tariffutvalget:
a. Rådgir Sentralstyret på sitt tariffområde
b. Forbereder og gjennomfører årsmøter
c. Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret/
Representantskapet
d. Behandler andre saker av interesse for medlemmene
e. Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra foreningen, som skal være
tilstrekkelige til aktiviteten. Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og
utbetalinger, samt fører regnskap
f. Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet
Der hvor årsmøte ikke kan avholdes skal tariffutvalget gi elektronisk informasjon til
medlemmer i tariffområdet. Det skal sendes årlig rapport til Sentralstyret om aktiviteten.
Valg skal avholdes elektronisk.
Det velges et eget tariffutvalg for statlig tilsatte prester i Feltprestkorpset. Dette ivaretar
forhandlinger og medbestemmelse på sitt område.

§ 11 Andre råd og utvalg
Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd
Medlemmene tilsatt i fellesråd og menighetsråd velger elektronisk et sentralt fagutvalg for
tilsatte i fellesråd og menighetsråd på inntil 4 medlemmer. Utvalgets aktivitet belastes
organisasjonens økonomi.
Fagutvalg for proster
Prostemedlemmer velger elektronisk et sentralt fagutvalg for proster på inntil 4 medlemmer.
Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi.
Fagutvalg for pensjonister
Pensjonistmedlemmer velger ved elektronisk valg et sentralt utvalg på inntil 4 medlemmer.
Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi.
Representantskapet kan også opprette fagutvalg for andre grupper. Sentralstyret oppnevner
medlemmer til disse etter rådgivende elektronisk valg i den aktuelle gruppen.
Representantskapet gjennomgår underutvalgsstrukturen minst én gang i hver
generalforsamlingsperiode.
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§ 12 Sentralstyre
Sentralstyret består av leder, nestleder og tre medlemmer. Begge kjønn skal være representert
med minst 40 % i styret. Minst to tariffområder skal være representert i Sentralstyret.
Sentralstyret møtes minst fem ganger årlig og er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer
møter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
De av sentralstyrets medlemmer som er tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) utgjør
sentralt forhandlingsutvalg i Den norske kirke (rettssubjektet), utpeker seg i mellom
hovedtillitsvalgt i virksomheten og ivaretar medbestemmelsen på nasjonalt nivå.
Generalsekretær deltar i Sentralstyret, men uten stemmerett. Fagsjef og forhandlingssjef tiltrer
ved behandling av saker som angår sine kompetanseområder, men uten stemmerett.
Sentralstyrets møter ledes av leder, og av nestleder i tilfelle leder har forfall.
Sentralstyret:
a. Er ansvarlig for den daglige ledelse av foreningen og tilsetter 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 på alle tariffområder
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 valgt vararepresentant.

§ 13 Representantskap
Representantskapet består av:
a. Sentralstyret
b. Leder av hvert stiftsstyre
c. Leder av hvert tariffutvalg
d. Én representant for studentene i foreningen. Sentralstyret gir nærmere regler for valg av
denne
e. Én representant for fagutvalget for tilsatte i fellesråd og menighetsråd
f. Én representant for prostene valgt av fagutvalg for proster
g. Én representant for pensjonistene valgt av fagutvalg for pensjonister
Representantskapets møter ledes av leder, og i tilfelle denne har forfall av nestleder.
Representantskapet møtes tre ganger årlig og:
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a. Vedtar årlige strategiplaner og godkjenner årsrapport fra sentralstyret
b. Vedtar årlig budsjett og godkjenner regnskapet.
c. Fastsetter medlemskontingent
d. Gir supplerende bestemmelser for å utfylle Presteforeningens lover
e. Oppretter fagutvalg og fastsetter mandat for fagutvalgene
f. Behandler aktuelle saker for foreningen og dens medlemmer

§ 14 Generalforsamlingens sammensetning
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet.
Generalforsamlingen består av:
1. Sentralstyret
2. Leder for:
a. Stiftsstyret i hvert bispedømme
b. Tariffutvalg
c. Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd
d. Fagutvalget for proster
e. Lokallagsstyret i Kirkerådet
3. Øvrige delegater:
a. Inntil to delegater fra hvert studentlag
b. To medlemmer av fagutvalg for pensjonister
4. I tillegg medlemmer valgt elektronisk fra følgende valgkretser:
Tariffområdet KA
Den norske kirke (rettssubjektet) har følgende valgkretser:
-

Hvert bispedømme
Kirkerådet
Prostene

Andre tilsatte (enn tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet)) i tariffområdet
KA utgjør én nasjonal valgkrets.
Andre tariffområder
Utenfor tariffområdet KA utgjør hvert tariffområde med mer enn 20
medlemmer én nasjonal valgkrets.
Antall delegater
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Antall delegater fra hver valgkrets valgt ved elektronisk valg avgjøres av
revisorbekreftede tall over hovedmedlemmer pr. 1. januar i det året
generalforsamlingen avholdes:
20 - 40 medlemmer:
41 - 80 medlemmer:
81 – 110 medlemmer:
111 - 140 medlemmer:
Mer enn 140 medlemmer:

1 delegat
2 delegater
3 delegater
4 delegater
5 delegater

Nominasjonskomiteer for valgkretsene
Nominasjonskomiteer for valgkretsene før det elektroniske valget er:
- For tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet); Stiftsstyret, faglaget for proster eller
lokalstyret i Kirkerådet
- For fellesråds- og menighetsrådsstilsatte; fagutvalget
- For de andre tariffområdene utgjør tariffutvalget nominasjonskomite for sin valgkrets
før det elektroniske valget
Alle medlemmer har rett til å nominere delegater i tillegg til nominasjonskomiteens forslag til
delegater i sin valgkrets, inntil 10 dager før delegatvalget begynner. Nominasjonskomiteene
gjør resultatet av nominasjonen og denne retten kjent for medlemmene minst 1 måned før
nominasjonsvalget.
Sentralstyret fastsetter valgperiode og tidspunkt for gjennomføring av valg.
For alle valgkretser gjelder:
Det skal søkes å nominere minst to flere enn det er delegatplasser på generalforsamlingen.
Det skal være minst 40% av hvert kjønn blant de nominerte.

§ 15 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 tre desisorer.
Generalforsamlingen behandler:
a. Valg av leder, nestleder, 3 faste og 4 varamedlemmer til Sentralstyret og revisor
b. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode
c. Strategi- og handlingsplan for kommende periode
d. Saker lagt fram av sentralstyret eller representantskapet
e. Valg av nominasjonskomité
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Alle foreningens organer kan melde saker til behandling på generalforsamlingen. Frist for
anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted, med unntak av lovendringer jf §
20.
Valg av leder, nestleder og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens
nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen består av
tre medlemmer.
Alle delegater har rett til å foreslå kandidater til vervene under generalforsamlingen
(benkeforslag).
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 to ganger. De valgte
medlemmene tiltrer sine verv når generalforsamlingen er avsluttet.
Vedtak fattes med simpelt flertall av avgitte stemmer med unntak av lovendringer, jf. § 20. Ved
stemmelikhet har dirigent dobbeltstemme.

§16 Fratreden ved visse verv
Tillitsvalgte fratrer sitt verv i Presteforeningen når de blir valgt som geistlige representanter
eller vararepresentanter til Bispedømmeråd.

§ 17 Likestilling
Det skal tilstrebes at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i foreningens valgte
organer, og i råd og utvalg nedsatt av Sentralstyret og Representantskapet, jf § 4 og eget krav til
Sentralstyret i § 12. Det skal også tilstrebes at kjønns- og likestillingsperspektivet blir ivaretatt,
belyst og profilert på ulike nivåer og områder av foreningens virksomhet.

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

§ 19 Uravstemning
Rådgivende uravstemning kan avholdes etter vedtak i Sentralstyret eller Representantskapet.
Uravstemning kan også gjennomføres om dette kreves av foreningens hovedsammenslutning.

§ 20 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 for Den norske kirkes presteforening ble sist revidert på i Generalforsamlingen i
2018.

Supplerende regler
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1

Regler
for
valg
representantskapet

av

studentrepresentant

til

Vedtatt av Sentralstyret 11. oktober 2006
a. 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.
b. 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.
c. 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
stemmetall 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

Valgregler
for
valg
Generalforsamlingen
a.

b.
c.

d.
e.
f.

av

sentralstyret

på

Tilpasset situasjonen etter 1.1.2017:
Sentralstyret velges for en periode på tre år. Det kan holdes elektronisk suppleringsvalg
blant de medlemmer som hadde møterett på forrige generalforsamling etter at
sentralstyret har anmodet om dette.
Det avholdes separate valg til alle plasser i Sentralstyret. Alle medlemmer i
Presteforeningen uansett tariffområde er valgbare.
Valgene avholdes i følgende rekkefølge:
Valg 1 Leder
Valg 2 Nestleder
Valg 3
Alternativ 1 -Ett medlem som ikke er tilsatt innen tariffområde KA
Alternativ 2 -Dersom leder eller nestleder ikke er tilsatt innen tariffområde
KA velges ett medlem uavhengig av tariffområde
Valg 4 Valg av medlem uavhengig av tariffområde
Valg 5 Valg av medlem uavhengig av tariffområde
Det skal opplyses om resultatet fra et valg før neste valg holdes
Ved Valg 4 og Valg 5 skal det tas hensyn til kravet til kjønnsrepresentasjon i Sentralstyret,
jf §15
Det skal i eget valg velges fire vararepresentanter til Sentralstyret. Minst en av disse skal
være tilsatt utenfor tariffområde KA og er personlig vara for den/de av sentralstyrets
medlemmer som er tilsatt utenfor tariffområde KA.
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Vedlegg 2
Lovkommentar
Her gis en nøyaktig beskrivelse av endringsforslagene, ordnet etter oppbygningen i lovene. Det er
gitt begrunnelser i noe omfang, særlig om tekniske omformuleringer.
Nedenfor angis paragrafnummer og –navn i lovutkastet, med gjeldende lover i parentes dersom
navnet er endret.
§1 Navn og formål
Ingen endringer
§2 Medlemskap
Uendret bortsett fra at siste ledd (avsnitt) er tilføyd. Her er det gitt regler for å bringe
medlemskap til opphør ved manglende betaling av kontingent. Mangler i nåværende lover.
§3 Kontingent
Ingen endringer.
§4 Organer
Opplistingen av organene følger tidligere systematikk, med angivelse av lokale ledd først og
sentrale ledd sist.
Navnene er endret på flere av organene. Dette er gjort for at navnene bedre skal dekke organenes
arbeidsområder. Men det gjøres oppmerksom på at medlemstilhørigheten også er tydeliggjort, se
kommentarene til de påfølgende paragrafer.
Utkastets a. Prostilag/Faglag endrer navn til Lokallag.
Utkastets b. Prostilagsstyre/Faglagsstyre endrer navn til Lokallagsstyre
Utkastets c. Stiftsårsmøte. Årsmøte for tariffområdene er skilt ut i bokstav e. i utkastet.
Utkastets d. Tilsvarende som bokstav c. Stiftsstyret nevnes alene. I lovutkastet er begrepet
Lønns- og forhandlingsutvalg (LFU) erstattet med Tariffutvalg, som blir et eget organ i bokstav f.
Utkastets e. Årsmøte for tariffområdene. Se utkastets §9.
Utkastets f. Tariffutvalg. Se utkastets §10.
Utkastets g. Fagutvalg for ansatte i fellesråd og menighetsråd. Se utkastets §11.
Utkastets h. Fagutvalg for proster. Se utkastets §11.
Utkastets i. Fagutvalg for pensjonister Se utkastets 11.
Utkastets j. Sentralstyret
Utkastets k. Representantskap
Utkastets l. Generalforsamling
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Fagutvalg i nåværende lover bokstav e. er presisert i tre bokstaver g., h. og i. ovenfor. Dette er tre
forskjellige medlemsgrupper som har forskjellige roller og behov.
§5 Lokallag (nåværende §5 Prostilag/faglag)
I de nåværende lover er det arbeidsstedet som er avgjørende for tilhørigheten til Prostilag/Faglag.
Lokallagene for Den norske kirke (rettssubjektet) foreslås delt inn i fire kategorier a. til d. Disse
er bare for medlemmer som har Den norske kirke (rettssubjektet) som arbeidsgiver. Begrunnelsen
for endringen er at medlemmene i et lokallag skal ha et tariffmessig fellesskap.
Det følger av ordet «eller» etter bokstav a. at et medlem ikke tilhører mer enn ett lokallag. Proster
tilhører lokallaget for proster i et bispedømme, og ikke lokallaget i prostiet.
Det kan med Sentralstyrets godkjenning opprettes lokallag utenfor Den norske kirke
(rettssubjektet), og det kan opprettes et lokallag for studenter på hvert studiested, foruten at
pensjonister også kan danne lokallag. Dermed kan alle ivaretas lokalt.
I bestemmelsene om hva som kreves av aktivitet i lokallagene, er reglene fra prostilag/faglag
videreført, med et nytt krav i bokstav a. om at lokallagene avholder ett møte minst hvert halvår.
Bestemmelsen i bokstav g. er en regelteknisk forenkling i forhold til tilsvarende f. i nåværende
§5.
§6 Styret i lokallaget (Styret i prostilaget/faglaget)
Forbeholdet om at prosten ikke kan være leder i lokallag er tatt ut, siden prosten ikke kan være
medlem, se over. Regelen om at leder og minst halvparten av styret må være ansatt av
Bispedømmerådet faller også bort som unødvendig, siden alle i lokallaget vil ha være tilsatt enten
innenfor eller utenfor Den norske kirke (rettssubjektet), eller være studenter eller pensjonister.
§7 Stiftsårsmøtet (/Årsmøte for tariffområdet)
Første ledd (avsnitt) er strøket fordi det ikke har direkte sammenheng med årsmøtet, uten at det er
ment noen svekkelse av regional informasjon og involvering. Utkastet ivaretar dette i §9
Tariffvise årsmøter, se særlig siste ledd om elektronisk informasjon til medlemmer i
tariffområdet og medlemmenes anledning til å foreslå kandidater.
Bestemmelsen om hvem som innkalles med tale- stemme- og forslagsrett til Stiftsårsmøtet er
presisert, nå for alle tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet).
Det er også en redaksjonell endring som er ment å lette lesbarheten; to bestemmelser er flyttet fra
paragrafen som beskriver Stiftsstyrets oppgaver til paragrafen som bestemmer årsmøtets
oppgaver:



Litra a. fastsetter 2 års funksjonstid for styret, dette står i dag i §8 annet ledd.
Her er det også tatt inn at stiftstyreleder og vara til representantskapet skal velges av
årsmøtet.
Listen over årsmøtets oppgaver er utvidet, det skal velges nominasjonskomité.
I nest siste ledd er det tatt inn en presisering av at alle medlemmer tilsatt i Den norske kirke
(rettssubjektet) med arbeidssted i bispedømmet er valgbare.
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§8 Stiftsstyre
Første ledd er tatt ut, siden dette er regler som gjelder Lønns- og forhandlingsutvalgene, som
erstattes av Tariffutvalg, se utkastets §10.
I første ledd er antallet medlemmer i Stiftsstyret redusert fra i alt 5 medlemmer til i alt 4
medlemmer med stiftsstyreleder.
I listen over arbeidsoppgaver a. til f. er det ikke gjort realitetsendringer, men det er foretatt en
opprydding i begrepene.
Utkastets §9 og §10 Dette er to nye paragrafer. Gjeldende lovers §9 tilsvarer derfor §11.
Utkastets §9 Tariffvise årsmøter
Dette blir i de nåværende lover dekket av §7, som både omfatter stiftsstyrer og de som før
1.1.2017 hadde andre tariffområder enn stat. Det er mest av pedagogiske hensyn at Tariffvise
årsmøter har egen paragraf, tanken er at de som er tillitsvalgt utenfor Den norske kirke
(rettssubjektet) skal ha egne lovparagrafer, og skal slippe å tolke seg frem til hva som passer for
dem i fellesbestemmelser.
Samme redaksjonelle endring som i §7 a for stiftsstyret finner vi igjen her:



Litra a. fastsetter 2 års funksjonstid for styret, dette står i dag i §8 annet ledd.
Her er det også tatt inn at Tariffutvalgets leder og vara til Representantskapet skal velges
av årsmøtet.
Listen over årsmøtets oppgaver er utvidet, det skal velges nominasjonskomité.
Utkastets §10 Tariffutvalg
Hele teksten i denne paragrafen er ny.
Som for stiftsstyrene er antallet medlemmer i styret redusert til 4 med leder.
Bokstav a. sier at Tariffutvalgene rådgir Sentralstyret. Tariffutvalgene forhandler ikke lønnsvilkår
og andre arbeidsvilkår på samme måte som stiftsstyrene. De øvrige bokstavene medfører ingen
endringer.
Nest siste ledd er en viktig presisering av hvilke plikter et tariffutvalg uten årsmøter må forholde
seg til. Dette mangler i de nåværende lover. Det er innført krav til elektronisk informasjon til
medlemmene i tariffområdet, elektroniske valg forutsetningsvis blant de samme medlemmene og
årlig aktivitetsrapport til sentralstyret.
Siste ledd inneholder en bestemmelse om at det skal være et eget tariffutvalg for Feltprestkorpset.
Utkastets §11 (Lovenes §9) Andre råd og utvalg
Det foreslås lovfestet tre fagutvalg:
 For tilsatte i fellesråd og menighetsråd
 For proster
 For pensjonister
Dessuten kan Representantskapet som før godkjenne andre fagutvalg.
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Rollefordelingen mellom Representantskapet og Sentralstyret når det gjelder fagutvalgene er som
før, men det foreslås at det skal være et rådgivende elektronisk valg blant medlemmene før
Sentralstyrets utnevnelse av utvalgsmedlemmene.
Det vil fremgår uttrykkelig at fagutvalgenes økonomi belastes Presteforeningen.
Utkastets §12 (Lovenes §10) Sentralstyret
Regelen om tariffmessig spredning er beholdt, men omformulert til at minst to tariffområder skal
være representert, se første ledd i utkastets §12.
Annet ledd i utkastet bestemmer at de sentralstyremedlemmer som er tilsatt i Den norske kirke
(rettssubjektet) er sentralt forhandlingsutvalg i Den norske kirke (rettssubjektet). Videre er det en
ny regel om at hovedtillitsvalgt i Presteforeningen velges av disse sentralstyremedlemmene.
Ledervervet gir ikke automatisk verv som hovedtillitsvalgt.
Listen over sentralstyrets oppgaver er redusert noe; Gjeldende lovers §10 bokstav e. om
oppnevnelse av medlemmer til fagutvalg og andre råd og utvalg er strøket, bestemmelser om
dette er tatt inn i paragrafene som omhandler disse utvalgene.
Vararepresentant vil etter utkastet følge arbeidsgiver og ikke tariffområde (jfr. §15, tredje ledd og
de supplerende valgregler), ordlyden er derfor endret i slutten av utkastets §12.
Utkastets §13 (Lovenes §11) Representantskap
Listen over medlemmene i Representantskapet har tre nye punkter. Endringen i betegnelsene på
utvalgene fører til tilsvarende endring i ordlyden, og Fagutvalget for
fellesråds/menighetsrådstilsatte kommer til:


Nåværende lovers bokstav a. er deles i bokstav b. Leder for hvert Sentralstyre og bokstav
c. Leder for hvert Tariffutvalg



Nåværende bokstav c. deles i bokstav d. (Studentene) og g. (Pensjonistene)



Utkastets bokstav e kommer til Fagutvalg for tilsatte i fellesråd/menighetsråd

Opplistingen over arbeidsoppgaver har fått én tilføyelse, nå fremgår det uttrykkelig at
Representantskapet kan gi supplerende bestemmelser til lovene.
Utkastets §14 Generalforsamlingens sammensetning og §15 Generalforsamlingen
(Disse to paragrafer tilsvarer Lovenes §12)
Omleggingen til et vektet system gjelder ikke første delegat fra de sentrale organer spesifisert i
utkastets §14, punkene 1, 2 og 3.
Omleggingen gjelder delegat nr. 2, 3 osv. av organer og tariffområder. Dette er regulert i punkt 4.
Organene og tariffområdene får antall delegater ut over én bestemt av hvor mange medlemmer
organet representerer. For å realisere dette brukes reviderte medlemslister.
Det fastsettes nye nominasjonsregler for delegater i utkastet. Regler om hvem som er
nominasjonskomiteer finner vi i pkt. 4, femte ledd og regler om alle medlemmers rett til å foreslå
kandidat i pkt. 4, femte ledd.
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Utkastets §15 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen møtes fortsatt hvert tredje år og har de samme oppgaver som før. Det
foreslås disse endringene:


I annet ledd (Generalforsamlingen behandler), bokstav c. er det gjort en endring av
ordlyden fra dagens ordlyd «Verdidokument» til «Strategi- og handlingsplan».



Fjerde ledd presiserer at alle organer har forslagsrett, uten den opplistingen som fremgår
av nåværende lover §12, syvende ledd.



I utkastets tredje siste ledd innføres uttrykkelig hjemmel for at delegatene kan fremsette
benkeforslag på kandidater til vervene, i tillegg til de nominerte.



I nest siste ledd foreslås det å endre begrensningen på gjenvalg av PFs leder fra ett til to
gjenvalg, som vil gi en lengste ledertid på ni år i stedet for seks.

Utkastets §16 Fratreden fra visse verv
Dette er en ny paragraf. Det er ikke i de nåværende lover hjemmel for at geistlige representanter i
bispedømmeråd er forpliktet til å fratre sitt verv i PF.
Nåværende lovers §§13-16, utkastets §§17-20.
Her foreslås ingen endringer.
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Vedlegg 3

Lover for Den norske kirkes presteforening
Vedtatt på Generalforsamlingen 2006, endret på Generalforsamlingen 2009, 2012og 2015.

§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:
f. Yrkesaktive prester i Den norske kirke.
g. Teologiske kandidater (personer med graden cand.theol eller mastergrad i teologi eller
tilsvarende) som er medlem av Den norske kirke og fortsatt yrkesaktive.
h. Teologiske kandidater eller de med mastergrad i teologi eller tilsvarende som er medlem
av andre trossamfunn kan opptas som medlem i foreningen etter vedtak i Sentralstyret.
i. Prester i Den norske kirke og teologiske kandidater som er pensjonister eller av andre
grunner ikke er i yrkesaktiv tjeneste.
j. Studenter som deltar i studieprogram med sikte på graden cand.theol eller mastergrad i
teologi eller tilsvarende.
Medlemskap avgjøres av Sentralstyret. Innmelding og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap
betinger at kontingenten er betalt, jf § 3.
Medlemmer som melder seg inn i foreningen mens de er en del av en personalsak har ikke krav
på rådgivning i denne saken.
Medlemskapet kan ikke sies opp under pågående tarifforhandlinger, mekling eller
arbeidskonflikt.
Et medlem som handler i strid med Presteforeningens mål eller lover kan ekskluderes.
Medlemmet skal kunne uttale seg, eksklusjonen skal være skriftlig begrunnet og vedtaket krever
4/5-dels flertall i Sentralstyret. Eksklusjonen kan ankes til Representantskapet. Der må
eksklusjonen opprettholdes med 3/4-dels flertall.

§3

Kontingent
Representantskapet fastsetter årlig medlemskontingent. Det kan vedtas ulik kontingentsatser
for ulike grupper. Kontingenten skal som hovedregel innkreves ved trekk i lønn.
Ved mottatt skriftlig utmelding vil kontingenten stoppes senest 2 mndr etter utløpet av den
måneden oppsigelsen mottas.

§4

Organer

Foreningen har følgende organer:
m. Prostilag/faglag
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n. Prostilagsstyre/faglagsstyre
o. Stiftsårsmøte/årsmøte for tariffområdene
p. Lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre
q. Fagutvalg
r. Sentralstyre
s. Representantskap
t. 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 bispedømmet 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.
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:
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c. Forestår lagets virksomhet og forbereder årsmøtet.
d. 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 organiseringsformer benyttes.
Stiftsårsmøtet/årsmøtet for tariffområdet:
g. Velger stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg. Leder og personlig vara til
Representantskapet velges separat jf § 8.
h. Behandler årsmelding fra lønns- og forhandlingsutvalget.
i. Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område.
j. Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene.
k. 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:
g. Opptrer som forhandlingsutvalg i forhold til parter på samme nivå og ivaretar
medbestemmelsesretten på dette nivå i henhold til inngåtte avtaler.
h. Forbereder og gjennomfører stiftsårsmøte eller eventuelle årsmøter for tariffområdene.
i. Avgir høringsuttalelser
Representantskapet.

og

behandler

saker

forelagt

av

Sentralstyret

eller
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j. Behandler andre saker av interesse for medlemmene.
k. Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra sentralt hold. Foreningens sentrale
sekretariat forestår inn- og utbetalinger, samt fører regnskap.
l. 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
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:
e. Er ansvarlig for den daglige ledelse av foreningen og ansetter generalsekretær.
f. Følger opp vedtatt virksomhetsplan og rapporterer årlig til Representantskapet om de
tiltak og prioriteringer som er gjort.
g. Forbereder møter i Representantskapet.
h. Opptrer som sentralt forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesretten på dette nivå
i henhold til inngåtte avtaler.
i. 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:
h. Leder av hvert stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg.
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i. Sentralstyret.
j. En representant for studentene og pensjonistene i foreningen. Sentralstyret gir nærmere
regler for valg av disse to representantene.
k. 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:
g. Vedtar årlige strategiplaner og godkjenner årsrapport fra sentralstyret.
h. Vedtar årlig budsjett og godkjenner regnskapet.
i. Fastsetter medlemskontingent.
j. Fastsetter rammer for virksomheten til stiftsstyrene/lønns- og forhandlingsutvalgene.
k. Oppretter fagutvalg/fagråd og fastsetter mandat for fagutvalgene.
l. Behandler aktuelle saker for foreningen og dens medlemmer.
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.
b. Tre representanter fra hvert lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre.
c. To representanter for foreningens pensjonister.
d. Sentralstyret.
Representantskapet vedtar nærmere regler for valg av representanter etter bokstav c. 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:
f. Valg av leder, nestleder, 3 faste og 3 varamedlemmer til Sentralstyret og revisor.
g. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode.
h. Verdidokument for kommende periode.
i. Saker lagt fram av sentralstyret eller representantskapet.
j. 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.

71
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.

§ 13 Likestilling
Det skal tilstrebes at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i foreningens valgte
organer, og i råd og utvalg nedsatt av Sentralstyret 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 lønnsog 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 for Den norske kirkes presteforening ble revidert på Generalforsamlingen i 2015.
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Presteforeningens generalforsamling
12.-14. mars 2018
Sak 5

Strategi- og handlingsplan 2018-2021

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:
Generalforsamlingen vedtar Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021
Saksfremlegg:
Representantskapets forslag til strategi og handlingsplan ble i oktober 2017 sendt til
Presteforeningens organer, som har fått mulighet til å fremme endringsforslag innen 15. januar
2018. Dette sakspapiret inneholder Representantskapets forslag til Strategi- og handlingsplan
samt de innkomne forslagene. Nummereringen av hovedmål og delmål er ikke uttrykk for en
intern prioritering mellom de ulike målene.
Det er kommet endringsforslag fra Lønns- og Forhandlingsutvalg KA (LFU-KA), Fagutvalg for
proster (FAPR), Oslo stiftsstyre (Oslo), Hamar stiftsstyre (Hamar), Eiker prostilag (Eiker),
Ringerike prostilag (Ringerike) og Vestre Borgesyssel prostilag (VBP).
Det er kommet forslag til to nye hovedmål, forslag om utvidelse av et hovedmål, to forslag om
endringer i hovedmål og forslag om å stryke et hovedmål.
Under kapittel A – Lønns- og arbeidsvilkår er det kommet forslag til seks nye delmål og seks
endringer i delmål.
Under kapittel B – Organisasjonsutvikling er det kommet forslag til to nye delmål og ett forslag
om endring i delmål.
Under kapittel C – Fagutvikling- og kompetanse er det kommet forslag til ett nytt delmål og tre
forslag om endringer i delmål.
Under kapittel D – Kirkepolitikk og samfunnsengasjement er det kommet ni forslag til endringer
i delmål.
Endringsforslagene vil bli behandlet kapittelvis. Forslagene er nummerert fortløpende innenfor
hvert kapittel. Forslagsstiller nevnt i parentes. Forslagene er satt inn i den løpende teksten i kursiv
og med endringsforslag understreket og strykninger med gjennomstreking.

Representantskapets forslag til Strategi- og handlingsplan for
Presteforeningen 2018-2021
Overordnede mål perioden 2018-2021
1. Presteforeningen skal ivareta våre medlemmers økonomiske, sosiale og faglige rettigheter, og
arbeide for lønns- og arbeidsvilkår som bidrar til å rekruttere og beholde prester.
2. Presteforeningen skal fremme solidaritet, samarbeid og fellesskap mellom våre medlemmer.
3. Presteforeningen skal motivere og legge til rette for kompetansebygging og faglig fellesskap.
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Forslag 1 (LFU-KA): Presteforeningen skal motivere og legge til rette for kompetansebygging og
faglig fellesskap, samt arbeide for at kompetansekravene til vigslet tjeneste ikke blir svekket.
Forslag 2 (Oslo): Presteforeningen skal motivere og legge til rette for fremme
kompetansebygging og faglig fellesskap.

4. Presteforeningen skal motarbeide enhver form for diskriminering.
5. Presteforeningen skal ha et synlig kirke- og samfunnspolitisk engasjement.
Forslag 3 (Oslo): Presteforeningen skal ha et synlig kirke- og samfunnspolitiskengasjement.

6. Presteforeningen skal legge til rette for involvering av medlemmene, ha en god
informasjonsflyt i hele organisasjonen og drive et systematisk opplæringsarbeid av sine
tillitsvalgte.
7. Presteforeningen skal sikre god informasjon og brede prosesser med medlemmene og de
tillitsvalgte i det videre arbeidet med å etablere en ny fagforening sammen med Diakonforbundet
og Kirkelig undervisningsforbund.
Forslag 4 (Oslo): Presteforeningen skal sikre god informasjon og brede prosesser med
medlemmene og de tillitsvalgte i det videre arbeidet med etablere å utrede en mulig ny
fagforening sammen med Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund.
Forslag 5 (Ringerike): Hele punktet strykes.

Forslag til nye hovedmål
Forslag 6 (VBP): Presteforeningen skal sikre god informasjon og brede prosesser med
medlemmene og de tillitsvalgte i arbeidet med, og PF’s rolle i, utvikling av ny kirkeordning.
Forslag 7 (FAPR): Presteforeningen skal være en fagforening også for prester som innehar
ledende stillinger, herunder for proster og biskoper.

A. Lønns og arbeidsvilkår – Mål for perioden 2018-2021
Presteforeningen vil i perioden arbeide for:
1. At våre medlemmer har en lønnsutvikling i tråd med utviklingen i offentlig sektor.
Lønnen skal gjenspeile kompetanse og ansvar.
Forslag 1 (LFU-KA): At våre medlemmer har en lønnsutvikling i tråd med utviklingen i
offentlig sektor. Lønnen skal gjenspeile kompetanse og ansvar, og ikke begrenses til
minstekrav for stillingen.

2. At flere grupper blant våre medlemmer er sikret en god lønnsutvikling gjennom hele
yrkeslivet.
3. At våre medlemmer har arbeidsvilkår som er tilpasset ulike livsfaser.
4. At presters arbeidstidsordninger gir et nødvendig vern, samtidig som den sikrer
profesjonen nødvendig frihet til faglige prioriteringer.
Forslag 2 (Hamar): At presters arbeidstidsordninger gir et nødvendig vern,
samtidig som den sikrer profesjonen nødvendig frihet til faglige og strategiske
prioriteringer.
5. At våre medlemmer har forutsigbare betingelser ved vakanser.
Forslag 3 (Hamar): At våre medlemmer har gode og forutsigbare betingelser ved
vakanser.
Forslag 4 (Oslo): At våre medlemmer har forutsigbare gode betingelser ved
vakanser.
6. At våre medlemmer er sikret en ytelsesbasert pensjonsordning på nivå med offentlig
ansatte.
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Forslag 5 (Oslo): At våre medlemmer er sikret en ytelsesbasert pensjonsordning på nivå
med offentlig ansatte. At vi får videreført tilhørigheten til Statens pensjonskasse på en
måte som gir forutsigbare kostnader for kirken.

7. At prestene har et lønnssystem som belønner fullført Erfaringsbasert master i praktisk
teologi, Master i klinisk sjelesorg og andre relevante videreutdanninger på samme nivå
eller høyere.
8. At ordningen med boligombud er opprettholdt. Boligene som tilbys skal være tjenlige og
gode. Prestenes boligbehov er overordnet kulturminnevern og andre hensyn.
9. At våre medlemmer er kjent med rutiner for varsling, avviksmelding og
konflikthåndtering på sine arbeidsplasser.
10. At våre tillitsvalgte er skolert i hvordan psykososiale forhold påvirker arbeidsmiljøet, og
hvordan man kan arbeide med disse spørsmålene som tillitsvalgt.
11. At begge kjønn alltid er representert i gruppen som foretar intervju ved tilsettinger. Det er
et felles ansvar for partene å sikre denne representasjonen.
Forslag til nye delmål:
Forslag 6 (Ringerike): Seniorene må få tilpassede arbeidsoppgaver og høyere lønn.
Seniorpolitiske tiltak: Høyere lønn de siste tjenesteårene, slippe konfirmantarbeid, slippe
beredskap, færre gudstjenester – flere frihelger.
Forslag 7 (FAPR): At prester i ledende stillinger, proster og biskoper sikres et lønnssystem som
gjenspeiler kompetanse og ansvar, sikres gode arbeidsvilkår og jevnlig tilgang på
studiepermisjon.
Forslag 8 (Hamar): At prestenes lederrolle tydeliggjøres og sikres innenfor gjeldende avtaleverk.
Forslag 9 (Hamar): At adgangen til å flytte prester over på lederavtalen utvides.
Forslag 10 (Oslo): At overflytting til lederavtalen blir tilgjengelig for sokneprester i større
menigheter.
Forslag 11 (Oslo): At det startes opp forsøk med kollegabasert veiledning og ledelse i
arbeidssituasjon.
Forslag 12 (Oslo): I perioden vil vi særlig arbeide for å få spesialprestene inn i lønnsramme, få
opprettet en faglig karrierevei for kapellaner og utvide alle stigene med flere trinn ut over dagens
ansiennitetstopp.

B. Organisasjonsutvikling – Mål for perioden 2018-2021
Presteforeningen vil i perioden arbeide for:
1. At tillitsvalgtopplæringen er fornyet og utviklet med et særlig fokus på de lokale
tillitsvalgte.
2. At våre tillitsvalgte på alle tariffområder tilbys relevant og systematisk opplæring.
3. At nye tillitsvalgte tilbys opplæringsressurser som ikke forutsetter fysisk deltagelse, og
som raskt gir dem en grunnleggende kompetanse.
4. At det er tilrettelagt for digitale og fysiske arenaer der tillitsvalgte kan dele sine
erfaringer.
5. At våre tillitsvalgte har forutsigbare og gode arbeidsforhold.
Forslag 1 (Oslo): At våre tillitsvalgte har forutsigbare og gode arbeidsforhold, og reelle
muligheter for å utøve sine tillitsverv.

6. At flere kvinner tar på seg tillitsverv
7. At våre tillitsvalgte er godt forberedt til å ivareta medlemmenes interesser ved forsøk og
endringer i kirkeordning.

75
8. At det er aktive studentlag på de største studiestedene, og kontakt med de øvrige
studentmiljøene.
9. At det er etablert lokallag for pensjonister i de største byene.
Forslag til nye delmål:
Forslag 2 (Hamar): At arbeidet i lokallagene styrkes og vitaliseres.
Forslag 3 (Hamar): At det lages ordninger for å støtte og ivareta lokallag som sliter med
rekrutteringen til tillitsverv.

C. Fagutvikling og kompetanse – Mål for perioden 2018-2021
Presteforeningen vil i perioden arbeide for:
1. At det er vedtatt en strategi for framtidens etter- og videreutdanning for medlemmene,
som sees i sammenheng med lønns- og arbeidsvilkårene, forholdet mellom etterutdanning
og videreutdanning, forskningsvirksomhet og medlemmenes behov for spesialistordninger
er særlig vurdert.
Forslag 1 (Oslo): At det er vedtatt en strategi for framtidens etter- og
videreutdanning for medlemmene. Denne sees i sammenheng med lønns- og
arbeidsvilkårene, forholdet mellom etterutdanning og videreutdanning,
forskningsvirksomhet og medlemmenes ønske om spesialisering.
2. At det er forutsigbare vilkår for våre medlemmers etter- og videreutdanning, dette gjelder
også permisjon og vikarordninger ved permisjon.
Forslag 2 (Oslo): At det er forutsigbare og gode vilkår for våre medlemmers
etter- og videreutdanning, dette gjelder også permisjon og vikarordninger ved
permisjon.
3. At det på etter- og videreutdanningsfeltet er satt et særlig fokus på soknepresten som lokal
leder.
Forslag 3 (Oslo): At det på etter- og videreutdanningsfeltet er satt et særlig fokus
på soknepresten som lokal leder. Alle prester gis anledning til å utvikle seg som
ledere.
4. At våre medlemmer har en systematisk dialog med arbeidsgiver om sin egen
kompetanseutvikling, og er kjent med sine muligheter for etter- og videreutdanning.
5. At den etter- og videreutdanning som arbeidsgiver tilbyr er i tråd med de temaer som våre
medlemmer etterspør.
6. At dokumentet «Profesjonsetikk for prester» er godt kjent av medlemmene.
7. At det stimuleres til å arbeide i lokallagene og andre egnede fora med prestenes
selvforståelse når det gjelder profesjon, kirkelig tjeneste og samfunnsrolle.
Forslag til nytt delmål:
Forslag 4 (Oslo): At prostene er ansvarlige for å lage individuelle kompetanseplaner for hver
enkelt arbeidstaker.

D. Kirkepolitikk og samfunnsengasjement – Mål for perioden 20182021
Presteforeningen vil i perioden arbeide for:
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1. At Presteforeningen har et synlig samfunnsengasjement i saker som gjelder arbeidsliv,
tros- og livssynspolitikk, menneskeverd, bærekraftig utvikling, nasjonal og global
solidaritet.
Forslag 1 (Oslo): At Presteforeningen har et synlig samfunnsengasjement i saker
som gjelder arbeidsliv, tros- og livssynspolitikk, menneskeverd, bærekraftig
utvikling, nasjonal og global solidaritet. At Presteforeningen har et synlig kirkeog samfunnsengasjement.
2. At våre medlemmer kjenner til foreningens solidaritetsprosjekt med kvinnelige
teologistudenter i Etiopia.
3. At kompetansekravene til vigslet tjeneste ikke blir svekket.
4. En kirkeordning som gir de vigslede stillingene selvstendighet, tillit og ansvar.
5. En kirkeordning der den lokale kirke ledes av tilsatt med høy kirkefaglig kompetanse,
fortrinnsvis en sokneprest.
Forslag 2 (Eiker): En kirkeordning der den lokale kirke ledes av en ansatt med
høy kirkefaglig kompetanse i vigsla stilling fortrinnsvis en sokneprest.
Forslag 3 (Oslo): En kirkeordning der den lokale kirke ledes av en ansatt med høy
kirkefaglig- og ledelseskompetanse, fortrinnsvis en sokneprest.
6. En kirkeordning med én arbeidsgiverlinje, der alle er ansatt i rettssubjektet Den norske
kirke.
7. En kirkeordning som har et tilsettingsnivå som sikrer fleksibilitet og faglige enheter som
tar vare på de ansatte og deres kompetanseutvikling.
8. En kirkeordning der biskopene har gode redskaper for et aktivt og motiverende tilsyn.
Forslag 4 (LFU-KA): En kirkeordning der biskopene har gode redskaper for et
aktivt kompetent og motiverende tilsyn.
Forslag 5 (Eiker og FAPR): En kirkeordning der biskopene har gode redskaper
for et aktivt og motiverende tilsyn, og hvor prostene forblir en sentral del av dette
tilsynet.
Forslag 6 (Oslo): En kirkeordning der biskopene er har gode redskaper for et
aktivt og motiverende tilsyn.
9. Å være en aktiv bidragsyter til Den norske kirkes rekrutteringsarbeid til presteyrket og
annen kirkelig tjeneste.
Forslag 7 (Oslo): Å være en aktiv bidragsyter til Den norske kirkes
rekrutteringsarbeid til presteyrket og annen kirkelig tjeneste. At kirken bruker økte
ressurser på barne- og ungdomsarbeid som det viktigste tiltaket for å oppnå dette.
Forslag 8 (Eiker): Dette punktet settes øverst i listen (D9 til D1).
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Presteforeningens generalforsamling
12.-14. mars 2018

Sak 6

Valg

Generalforsamlingen bes velge leder, nestleder, 3 medlemmer og 4 varamedlemmer til
sentralstyret, samt nominasjonskomité og revisor for perioden 2018-2021.
Saksframlegg:
Nominasjon av kandidater for valg til sentralstyre
Nominasjonskomiteen har gjort følgende innstillinger.
Lederkandidater:
Martin Enstad, Borg

KA Dnk (r)

Nestlederkandidat:
Ingvild Osberg, Borg

KA Dnk (r)

Medlemmer til Sentralstyret:
Jorund Andersen, Oslo

KA Dnk (r)

Ingvild Knudsen Hammernes, Nidaros

LFU-Spekter

Tom Krager, Stavanger

LFU-FPK

Marte Leberg, Oslo

Student

Birgit Lockertsen, Nord-Hålogaland

KA Dnk (r)

Anne Birgitte Bødtker Ruus, Stavanger

LFU-KA

Lars Sigurd Tjelle, Stavanger

KA Dnk (r)

Jon Aalborg, Sør-Hålogaland

KA Dnk (r)

Nominasjonskomité:
Gaute Granlund, Oslo
Liv Espeland Jettestuen, Agder og Telemark
Arild Steinsland, Bjørgvin
Revisor:
Lars Håkon Mæland, Revisorgruppen Mæland og Østbye AS, Oppegård
Oslo 13. november 2017
Asgeir Sele (leder)

Ruth Irene Rasmussen

Gaute Granlund

