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Delegater
1. Akali, Mark
2. Akselsen, Sigmund
3. Amble, Tor Magnus
4. Andreassen, Hilde Elise
5. Angell, May Line
6. Askekjær, Frode
7. Austbø, Aslaug
8. Bakken, Eldfrid-Marie Hollevik
9. Bayegan, Astrid Bjellebø
10. Becker, Sven
11. Berge, Arne
12. Bergstuen, Gitte
13. Bjerga, Hjalmar
14. Bjerke, Marita Solberg
15. Bjerkreim, Ludvig
16. Bjørnstad, Skule
17. Blesvik, Liv Turid
18. Bock, Jette
19. Boge, Kjersti Brakestad
20. Bolstad, Oddgeir
21. Botne, Marta
22. Bruun, Odd Bjarne
23. Christensen, Gerd Th.
24. de Raad, Ilse
25. Drangsholt, Leif Kristian
26. Drønen, Roald
27. Due, Ragnhild
28. Eide, Lars Petter
29. Elvebakk, Tom
30. Elvebakk, Åslaug
31. Elverhøi, Ragnar
32. Engelsvold, Tim Georg
33. Engmark, Njål
34. Engnes, Trond
35. Enstad, Sveinung
36. Erdal, Audun
37. Eriksen, Tor Egil
38. Ervik, Thor-Arne
39. Ester, Andreas
40. Finstad, Gunnar
41. Fjågesund, Frede Mandt
42. Flø, Øystein
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43. Fonk, Terje
44. Frafjord, Jon Børge
45. Frantsen, Jeanette
46. Fremstad, Edle
47. Fæster, Carl-Ove
48. Förster, Franziska
49. Gjone, Lars Kristian
50. Gjære, Maria Vassli
51. Granerud, Torbjørn
52. Granlund, Gaute
53. Gresseth, Birte A.
54. Grindland, Tor
55. Grønvik, Anna
56. Guldbrandsen, Gunn Berit
57. Gåsvatn, Lene
58. Haarr, Andreas
59. Hansen, Helge
60. Haraldstad, Olaf Huuse
61. Hartberg, Dag-Kjetil
62. Hauge, Kåre Rune
63. Hauglum, Ole
64. Heimli, Ronny
65. Hesselberg, Bjørn Theodor
66. Holte, Margit Lovise
67. Hovda, Anna Bæckström
68. Ingvaldsen, Maren
69. Johnsbråten, Vivi Schwencke
70. Johnsen, Grethe Lystad
71. Josefsen, Jan Helge
72. Jøhnk, Tine
73. Karsrud, Ravn
74. Karstensen, Stein Bernhard
75. Kielland, Lars Erlend
76. Kildal, Martin
77. Kjellin, Magnus Pettersen
78. Kjølsvik, Terje
79. Knapstad, Reidar Andreas
80. Kolvik, Kyrre
81. Kristiansen, Elisabeth
82. Kvåle, Signe Elisabeth
83. Lalim, Ingvild Bjørnøy
84. Lalim, Torstein

85. Leberg, Marte
86. Lia, Rune
87. Linde, Jens
88. Lind-Solstad, Katrine
89. Ljøkjell, Reidulf Krossli
90. Lundqvist, Arne
91. Løberg, Trond
92. Løvlien, Magne
93. Magerøy, Lars Inge
94. Markussen, Arild
95. Midgard, Hogne
96. Mindestrømmen, Gunnar
97. Moltubak, Arne
98. Møller, Carina
99. Møller-Stray, Anders
100. Nessa, Oddvar
101. Nilsen, Leif Wikøren
102. Noddeland, Gjerulf
103. Nordengen, Olav
104. Nordkil, Arnt-Håkon
105. Nordlinder, Annette
106. Nylænder, Anette
107. Oma, Olav Johannes
108. Onsrud, Michael
109. Osberg, Ingvild
110. Osberg, Tor Bjørn Andresen
111. Ottersen, Ole Petter
112. Punsvik, Anton
113. Rindahl, Finn
114. Rossavik, Asle Røhne
115. Rugland, Åse
116. Runde, Svein
117. Rustad, John
118. Ruus, Anne Birgitte B.
119. Røen, Ingebrigt
120. Saaghus, Beint
121. Sakseid, Geir
122. Sandmæl, Kristine
123. Schjøth, Hans Erik
124. Sele, Asgeir
125. Seljås, Solfrid Leinebø
126. Sikkeland, Tormod

127. Simensen, Simen
128. Sinkerud, Hanne Gunntveit
129. Skagen, Isabell
130. Skauge, Marianne Støylen
131. Skjauff, Nils Christian
132. Skjeggestad, Marit
133. Skålvold, Maja Leonora
134. Solhaug, John-Daniel
135. Sperre, Marie Margrethe Lie
136. Steinsland, Arild
137. Stendahl, Toril
138. Støle, Kristian
139. Systad, Audun
140. Sætre, Per Kristian Hovden
141. Sørensen, Øyvind Taraldset
142. Tandberg, Jon Arne
143. Tangen, Odd Inge
144. Tesdal, Einar
145. Thomas, Helene Selvik
146. Tjelle, Lars Sigurd
147. Tomren, Tom Sverre
148. Torsvik, Cato
149. Tveit, Geir Ola
150. Tyreid, Trygve
151. Urianstad, Anniken
152. Vaags, Inger-Johanne
153. Vatnar, Ingulf Bø
154. Waanders, Christine
155. Wang, Øystein
156. Watsend, Bjørn Egil
157. Wenaas, Johan Arnt
158. Wigum, Frode
159. Wiknes, Geir
160. Winsnes, Camilla
161. Zakariassen, Knut
162. Øksnes, Berit
163. Øvensen, Elin Ann
164. Aannerød, Terje
165. Aasbø, Reidar
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regnet på det, og lar
yppe enda mer
sten.
Deltakere

Det kan vi forsikre.

PR ES IS 36 0. NO

231. Enstad, Martin
Vær med og styrk vårt fellesskap. Ring en av oss på 23 68 39 00 for et godt tilbud.
232. Jusnes, Ann Helen
Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap
Særskilt tilpasset innboforsikring
233. Kjær, Harald
Knif Tr ygghet Forsikring er en del av Kristen-Norges InnkjøpsVi har utarbeidet en utvidet innboforsikring. Her dekkes blant
234. Lockertsen, Birgit
fellesskap KNIF, og er Kristen-Norges eget og eneste forsikringsannet skade på alba, stola og annet sermonielt utstyr - også når
n–Norgeselskap.
forMilje,
åDeverne
ogPFssikre
verdier gjennom
235.
Dag av
Tormod
fleste
medlemmer som har tatt kontakt med
du har det med deg på reise.
236.
Oksavik,
Øyvind
har
fått bedre
betingelser.
Det kan du også få.
de kirker,oss,
organisasjoner
og privatpersoner.
Alle forsikringer til fordelaktige priser
237. Skoglund, Anne
PF har gjor t en avtale som gir deg som medlem gode rabatter
eforeningen får du de aller
“Førstbeste
og fremst er dette en veldig
238. Sommer, Ingeborg
Blindheim
og vilkår på dine private forsikringer. Knif Tr ygghet har svær t
god avtale, som dessuten styrker vårt
ing vi kan239.
tilby.
Wennesland, Hans Jørgen
gode vilkår også på personforsikringer som er tilpasset NAVs
kristne fellesskap”
nye regelverk og praksis.
240. Aalborg,
Jon sine forsikringer til Knif Trygghet.
er har derfor
flyttet
Ole-Johs. Huuse, generalsekretær
Vi
takker fortilbidrag
fraygghet!
våre samarbeidspartnere
Velkommen
Knif Tr
hos oss bidrar
du også til å skape nye,
Sekretariat
Kontakt en av våre kunderådgivere på tlf 23 68 39 00, for et
tilbud som ivaretar deg og din families behov.
Huuse, Ole-Johs.
og den mangfoldige
kristne
virksomheten.
Les mer på www.kniftr ygghet.no
Inntil
20%
medlemsrabatt
Aschim,
Per
Kristian
rskuddet
tilbake
til
fellesskapet.
Knif
Tr ygghet tilbyr
gode løsninger på dine forsikringer. Med
Bunkholt, Marit
individuell rådgivning kan du være tr ygg på at dine forsikringsGullaksen, Hanne Garmann
behov blir ivaretatt, enten det gjelder bilen, hytta eller det som
Hafsaas, Gun
er enda viktigere - menneskene r undt deg. Med PFs medlemsHostad,får
Per
fordeler
du inntil 20% rabatt på disse forsikringene.
Strøm, Jon
Støle, Ole Jakob

SIKRER VERDIER.
SKAPER VERDIER.
Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring 23 68 39 00
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Presteforeningens generalforsamling
16.-18. mars 2015
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 2012-2014

Sak 4

Verdidokument for Presteforeningen 2015-2018

Sak 5

Revisjon av PFs lover

Sak 6

Forvaltningsreform

Sak 7

Presters boplikt

Sak 8

Vernebestemmelser og kompensasjon for utført arbeid

Sak 9

Presteforeningen som profesjonsforening

Sak 10

Valg:
Leder
Nestleder
3 medlemmer til Sentralstyret
Nominasjonskomité
Revisor
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Presteforeningens generalforsamling
16.-18. mars 2015
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:
Carl-Ove Fæster

(hoveddirigent)

Ann-Helén Fjeldstad Jusnes
Frode Wigum

Til desisjonsutvalg foreslåes:
Frode Askekjær
Aslaug Austbø

Til redaksjonskomité foreslåes:
Njål Engmark
Carina Møller
Lars Sigurd Tjelle

Valg av underskrivere av protokoll:
May Line Angell
Tor Bjørn Andresen Osberg

Til leder av tellekorps foreslåes:
Trond Løberg
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Forslag til forhandlingsreglement for GF 2015:
1

Lederen åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene frem til dirigentskap
er valgt.

2

Dirigentskapet leder forhandlingene. Dirigenten kan gi medlemmer av
Representantskapet og sekretariat ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål
eller gi saksopplysninger. Forslag om å begrense antall talere, avslutte debatten
eller sette strek for talerlisten, skal voteres over straks, uten debatt.

3

Generalforsamlingen behandler saker som er fremmet av Representantskapet.

4

Forslag til kandidater til valg skal fremmes skriftlig, påført navn til forslagsstiller,
og må foreligge før presentasjon av kandidatene på generalforsamlingens første
dag.

5

Forslag til resolusjoner skal fremmes skriftlig, påført navn til forslagsstiller, og
må foreligge før forhandlingene er avsluttet på generalforsamlingens første dag.

6

Endringsforslag skal foreligge skriftlig ved forhandlingenes start på
generalforsamlingens annen dag.

7

Dirigenten kan oversende innkomne forslag til redaksjonskomiteen, som i
samarbeid med forslagsstilleren kan bearbeide forslagstekstene før votering.

8

Votering skal foregå ved håndsopprekking, men et hvert medlem kan kreve
skriftlig votering. Alle valg utenom konstitueringen skal skje skriftlig.

9

Alle vedtak fattes med vanlig flertall. Blanke stemmer regnes ikke som avgitt.
Ved stemmelikhet skal dirigentskapet bestemme at det skal foretas ny votering.
Ved fortsatt stemmelikhet, blir dirigentens stemme avgjørende. Dette gjelder ikke
ved valg. Får ingen av lederkanditatene mer enn 50 % av stemmene, skal det være
omvalg mellom de to kandidater som fikk høyest stemmetall.

10

Sentralstyret som velges på generalforsamlingen begynner sin funksjonstid ved
generalforsamlingens avslutning.
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Presteforeningens generalforsamling
16.-18. mars 2015
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
16.-18. mars 2015
Sak 3

Melding om foreningens virksomhet 2012-2014

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:
Melding om foreningens virksomhet 2012-2014 tas til etterretning.
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.
Sentralstyret legger frem melding om foreningens virksomhet 2012-2014.
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. Sentralstyrets årsrapporter til representantskapet danner grunnlag for
treårsarapporten til generalforsamlingen.
Presteforeningens Generalforsamling 2012 var samlet 19.-21. mars på Radisson Blu Hotel Norge i
Bergen. Mottoet for GF var ”Prest i en ny tid”. 168 delegater fra hele landet og alle tariffområder ga
retning for Presteforeningens arbeid i perioden 2012-2015. Generalforsamlingen behandlet 10 saker,
hvor det forelå endringsforslag til 2 saker og 1 forslag til resolusjon. I tilbakemeldingene fra
delegatene ble det uttrykt begeistring over en mer profesjonell organisasjon med en godt gjennomført
generalforsamling.
Generalforsamlingen i 2012 vedtok et verdidokument som ble lagt til grunn for Representantskapets
behandling av og vedtak om strategiplan med hovedmål og delmål for 2013-2015 høsten 2012.
Rapporten er bygd opp etter strukturen i den nye strategiplanen, men rapporterer også i forhold til
noen delmål i strategiplanen 2010-2012. Strategiplanen følger som vedlegg.
Sentralstyrets og representantskapets arbeid
Sentralstyret hadde i 2012 hatt 9 møter (hvorav 2 nettmøter) og behandlet 65 saker. Styret la ett av
møtene til Krakow hvor vi møtte representanter for den Polske evangeliske kirke og prestenes
forening. Sentralstyret har lagt møter under Kirkemøtene og Unios årskonferanser.
Representantskapet hadde i 2012 3 møter og behandlet 31 saker.
Sentralstyret hadde i 2013 7 møter (hvorav 1 nettmøte) og behandlet 57 saker. Representantskapet
hadde i 2013 3 møter og behandlet 30 saker.
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Sentralstyret hadde i 2014 7 møter (hvorav 1 nettmøte) og behandlet 69 saker. Representantskapet
hadde i 2014 4 møter og behandlet 34 saker.
Fokus i arbeidet etter generalforsamlingen har vært å skape involverende prosesser for gjennomføring
av målene som er satt for denne perioden.
Ved siden av kontaktmøter med kirkeavdelingen etter hovedavtalen (HA), er det fra våren 2014 også
etablert særlige kontaktmøter i forbindelse med forvaltningsreformen hvor begge fagforeningene
møter. Det er halvårlige kontaktmøter med bispemøtets AU og Kirkerådet. Det er også en fast ordning
med to faste møter med kirkestatsråden pr år. Sentralstyret har møtt i KUF komiteen i Stortinget og
hatt egne møter med representanter fra ulike partier.
Sentralstyret har vært representert på Kirkemøtene 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, TV- opptreden, webartikler og intervjurespons med journalister.
Sentralstyret har vært representert på samtlige årsmøter i ulike stift, fagutvalg og samlingen for
prostefaglagsledere.
Før jul i 2013 ga Sentralstyret en uttalelse på bakgrunn av bispemøtets behandling av samlivsutvalgets
rapport. Uttalelsen sa at ”skal vi leve med to syn i dette spørsmålet så må kirken også gi prester som
ønsker det anledning til å vie homofile”. Hvis det er to syn må en ta vare alle medlemmers rett til å
foreta en selvstendig teologisk og profesjonsfaglig vurdering av vigsel også for par samme kjønn. En
kirkelig vigsler kan også nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den tidligere
ektefellen lever, eller dersom brudefolkene er av samme kjønn. Dette er en individuell reservasjonsrett
som består uavhengig av om det finnes en kirkelig liturgi eller ikke. Den reservasjonsretten vil fortsatt
ha både teologisk og juridisk legitimitet også om Kirkemøtet skulle vedta en liturgi for vigsel av par
med samme kjønn.
Uttalelsen skapte uro i media og blant medlemmer, og hadde ved årsskiftet ført til et tredvetalls
utmeldte menighetsprester i tillegg til pensjonister og andre medlemmer. Det ble varslet innkalling til
ekstra representantskapsmøte i januar. Da hadde ca 100 menighetsprester meldt seg ut.
Representantskapsmøtet kritiserte sentralstyret for å ikke ha forelagt saken for representantskapet, og
ba sentralstyret å arbeide for å vise at Presteforeningen var en forening for medlemmer med
forskjellige syn. Etter at Kirkemøtet ikke klarte å samle seg om noen retning i denne saken, har uroen
stilnet og en del av de som meldte seg ut er kommet tilbake igjen.
Sekretariatet
Sekretariatet er blitt tilført ny kompetanse gjennom to nye medarbeidere som begynte høsten 2013. Ny
rektor i utdanningsavdelingen (midlertidig stilling) og forhandlingssjef/advokat i
arbeidslivsavdelingen. Dette har styrket vår samlede kompetanse, og bidrar til at Presteforeningen
fremstår som en profesjonell fagforening og en viktig premissleverandør i Den norske Kirke.
Fordi strategiplanen danner bakgrunn for rapporten, 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. Utdanningsavdelingen bruker mye tid på
saksforberedelser til kompetanseråd og sentralt etterutdanningsutvalg, oppfølging av fagråd og AKS.
Sekretariatet bruker også mye tid på informasjon (Inter Collegas og nettsted), medlemskontakt og
henvendelser om lønn, rettigheter, etterutdanning, kurs og kompetansekartet.
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Arbeidet i sekretariatet i 2012 ble preget av forberedelser til, gjennomføring av og etterarbeid etter
Generalforsamlingen. Tariffarbeidet i 2012 ble vanskelig og tidkrevende fordi oppgjøret endte i
konflikt hvor mange av Unios medlemmer ble tatt ut i streik. Generalforsamlingen 2012 åpnet for at
prester skal kunne streike. I 2012 var prestene fortsatt unntatt å streike, men som Unio-medlemmer
måtte vi ta vår del både av arbeidet i forhandlingsutvalgene og oppgjøret etterpå. For
Presteforeningens del ble streikebidraget på nær 1,8 millioner kroner. I 2014 var prestene en naturlig
del av Unios konfliktberedskap, og en del prester ble varslet tatt ut i streik. Det var noen reaksjoner på
uttaket, men i det hele gikk forberedelsesarbeidet godt, og våre tillitsvalgte høstet mye ros i Unios
evaluering. Mer om dette under tariff.
Kirkeordningsarbeidet tok mye tid i 2012 og 2013. Vi ga ut et spesialnummer av Inter Collegas om
Kirkeordning. Gjennomgangen var ment å være kort og enkel, og bladet fikk god mottakelse.
Presteforeningen får fortsatt ros for å være konstruktive og åpnende i arbeidet med å finne en ny måte
å organisere kirken på. Vi bestilte og fikk også en betenkning fra advokatfirmaet Wiersholm om
forståelsen av virksomhet og mulighet for å fordele arbeidsgiveransvaret til flere nivåer og organer.
Dette var et spennende arbeid med svært engasjerte advokater som gjerne ville bidra med refleksjon
om hvordan Den norske Kirke kan organiseres. Resultatet åpnet opp mange perspektiver og
muligheter som andre aktører hadde forsøkt å lukke gjennom lang tid. Gjennom 2014 har
forvaltningsreformen og konsekvenser av denne vært gjenstand for mange møter og vært tema på Oukurs og på årsmøter. Det er arbeidet mye med sortering av problemstillinger og mulige strategier for å
sikre presters lønns- og arbeidsvilkår og posisjon i en kirke med tydeligere avstand til staten.
Det er et positivt, endringsvillig og kreativt arbeidsmiljø i sekretariatet med svært lavt sykefravær. Det
er grunn til å være glad for trofaste medarbeideres engasjement og gode arbeid til beste for alle
medlemmer.
Medlemstall i Presteforeningen:
01.01.2012: 2592
01.01.2015: 2276
--Forvaltning av verdier.
Presteforeningen er medeier i Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, hvor Presteforeningen leier kontorer i 8.
etasje. Vi gikk opprinnelig inn som eier sammen med OVF med inntil kr 5 000 000.- fordelt på
eierandel og ansvarlig lån i et AS og et kommandittselskap.
I 2007 ble ansvarlig lån konvertert til egenkapital. Vi solgte i 2008 andeler for kr 1 943 927.-, og
betalte samtidig inn kr 254 208.- til kommandittselskapet. De frigitte midlene ga Presteforeningen
anledning til å innfri lån vi hadde. Bygget kostet i 2003 kr 130 mill. I 2007 ble det verdivurdert til kr
221 mill. Fordi det stadig er blitt foretatt oppgraderinger ved siden av at området bygget ligger i blir
mer og mer attraktivt er det grunn til å tro at verdien i dag er nær kr 300 mill. Det betyr at
Presteforeningens innsats i bygget har forrentet seg godt.
Presteforeningens fond for etterlatte etter prester i tjeneste har som formål å yte hjelp til etterlatte
ektefeller etter prester i tjeneste, som etter prestens død kommer i en akutt vanskelig livssituasjon. Det
kan i særlige tilfeller ytes hjelp ved uførhet som hindrer videre tjenesteutøvelse som prest. Hjelpen
ytes som økonomisk støtte primært i form av kortsiktig lån (inntil 2 år) – eller på en annen relevant
måte – ved hjelp av midler fra fondet. Det kan i særlig tilfelle ytes langsiktig lån, dog ikke ut over 5 år.
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Det kan lånes ut inntil kr. 100.000,- til hver søker som er berettiget og som i en overgangsfase har
behov for økonomisk bistand. Det har i denne perioden vært svært få spørsmål vedrørende lån fra
fondet, og det er pr i dag ingen lån som løper.
Fondet ledes av et styre som består av generalsekretær og leder i Den norske kirkes presteforening,
samt et medlem valgt for 2 år av Sentralstyret i Den norske kirkes presteforening. Fondet har pr
01.01.15. en egenkapital på ca kr 2 800 000.-.
Fondet kan også i særlige tilfeller, og etter særskilt vedtak i styret, yte støtte til tiltak av forebyggende
art og generell informasjon innenfor samme formål.
Stiftelsen Prester i Arbeid (PiA) er et fond som skal benyttes til personlig og faglig utvikling av
prester i tråd med intensjonene for stiftelsen. Sentralstyret har sett klar sammenheng mellom fondets
statutter og den virksomhet som drives av Presteforeningen særlig gjennom deler av etter- og
videreutdanningsprogrammet. Det er brukt noe av fondet for å yte støtte til etterutdanningsvirksomhet
som har hatt merforbruk. Sentralstyret, supplert med tidligere domprost Olav Dag Hauge, ble
oppnevnt som styre for fondet. Fondet disponerer ca kr 850 000.-
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I perioden 2012-2014 har Presteforeningen arbeidet med:
A. Lønns- og arbeidsvilkår.

Presteforeningen vil
-‐ Prioritere belønning av erfaringskompetanse og ledelse
-‐ Fortsette det organisatoriske arbeidet med arbeidskamp og streik
-‐ Arbeide for at arbeidsgiver skal tilpasse tjenesten enda bedre til de forskjellige
livsfasene
-‐ Arbeide for at arbeidsgiver forbedrer boligordningen i tråd med boligutvalgets
premisser og tilrådinger
-‐ Arbeide videre med arbeidstidsspørsmål for menighetsprester og sørge for best mulig
løsninger i en tid med mye endring

Hovedmål 3 års-perioden: Prester og teologer har et lønnsnivå og en
lønnsutvikling som rekrutterer og beholder medarbeidere. Lederansvar
gjenspeiles i lønnsnivået.

Det har i perioden vært arbeidet systematisk for å styrke lønnsnivået og lønnsutviklingen.
De sentrale forhandlingsutvalgene har behandlet overordnede og detaljerte tariffkrav og har i den
anledning lagt stor vekt på behovet for høyere lønn for å rekruttere og beholde prester i arbeidet. I
Presteforeningens krav i hovedtariffoppgjøret 2012 og mellomoppgjøret i 2013, la Presteforeningen
vekt på at en av hovedutfordringene er at presters lønn utvikler seg for svakt over tid, og at
lønnsdifferensieringen innenfor prestegruppen er for liten.
Presteforeningen fikk i hovedtariffoppgjøret 2014 gjennomslag for en ny lønnsramme for
sokneprester: LR 45. Prester som er tilsatt i lønnsrammen sikres automatisk lønnsopprykk over tid.
Oppgjøret førte i 2012 ikke med seg penger til overflytting av prester til den nye lønnsrammen, så
dette er noe som må skje gjennom lokale forhandlinger eller nytilsettinger. Lønnsrammen er tatt i
bruk, og det vil bli arbeidet videre med å øke bruken av den, og også med justeringskrav i framtidige
oppgjør.
Det har vært utført lønnsundersøkelse som quest back i alle tariffområder utenom stat etter
tariffoppgjøret 2012. Undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmene i hvert tariffområde.
Etter at reservasjonen mot å bruke streik som kampmiddel ble opphevet på GF 2012, har det vært
jobbet med interne føringer for planlegging og gjennomføring av streik. Presteforeningen har avklart
Unios streikereservasjoner omsatt til prestetjeneste. Våre avklaringer og føringer er meddelt Unio og
vil inngå i det videre konfliktberedskapsarbeidet. I ny konflikthåndbok gjeldende fra 2014 er
Presteforeningnes føringer tatt med.
Streik har vært tema for OU-kurs, tema i IC og tema for møte med studentene på MF.
Delmål 2012: Lønnssystemet er revidert for noen grupper, og det reflekterer
erfaringskompetanse og uregulert arbeidstid.
Presteforeningen har fått gjennomslag for en ny lønnsramme, LR 45, i det statlige tariffområdet.
Anvendt vil denne rammen bedre reflektere erfaringskompetansen enn systemet med spenn
erfaringsmessig har gjort.
Delmål 2012: Lederansvar avspeiles i lønnsnivået.
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Gruppen prost/domprost er den gruppe innenfor det statlige tariffområde som er komme best ut med
hensyn til lønnsutvikling i henhold til nyeste lønnsstatistikk, men det vil fortsatt kunne hevdes at
forskjellen mellom lederlønn og annen lønn er for liten og at andre stillinger som har ledelsesansvar er
for dårlig lønnet.
Delmål 2013: Lønnsstatistikk/lønnsundersøkelser for alle grupper er fremskaffet
I 2013 ble det gjennomført undersøkelser om lønns- og arbeidsvilkår i alle tariffområder.
Undersøkelsen var også mer omfattende i 2013 enn tidligere år; det ble spurt både om lønns- og
arbeidsvilkår.
Delmål 2013: Justeringskrav i 2013 følger opp LR 45
I mellomoppgjøret 2013 krevde Presteforeningen at sokneprester overføres til LR 45. Presteforeningen
fikk ikke gjennomslag for dette kravet i 2013.
Delmål 2013: Sokneprester med særlig krevende stillinger til kode 1547
Presteforeningen har jobbet for at de eksisterende tariffestede rettighetene som gjelder for prester blir
fulgt. Dette har blant annet skjedd gjennom opplæring av de tillitsvalgte, oppfølging direkte overfor
staten som arbeidsgiver og gjennom oppfølging av enkeltmedlemmers rettigheter. Det har videre vært
fulgt opp ved at det er fremsatt krav i forbindelse med lønnsforhandlinger sentralt og lokalt.
Delmål 2013: Prostelønninger sees i sammenheng med og i forhold til dem de er satt til å lede
Presteforeningen har jobbet for at de eksisterende tariffestede rettighetene som gjelder for proster blir
fulgt. Dette har blant annet skjedd gjennom opplæring av de tillitsvalgte, oppfølging direkte overfor
staten som arbeidsgiver og gjennom oppfølging av enkeltmedlemmers rettigheter.
Delmål 2014: Nytilsettinger av sokneprester skjer i LR 45
Det ble i hovedtariffavtalen i staten for perioden 01.05.14-30.04.16 avtalt endringer i lønnsplaner for
stilingskode 0930 sokneprest og stillingskode 1547 sokneprest da disse ble opphevet den 30.06.14.
Ansatte i de eksisterende stillingskoder ble overført til stillingskode 1555 Sokneprest. Alle nytilsatte
sokneprester vil fra og med 01.07.14 bli ansatt i stillingskode 1555 og avlønnet i lønnsramme 45.
I Virkeområdet er det i landsoverenskomst for høgskoler og i landsoverenskomst for virksomheter
avtalt følgende med virkning fra 01.07.14: Stillingene Sokneprest stk 0930 og stk 1547 overføres fra
lønnspenn til lønnramme 45.
Delmål 2014: Lønnssystemer, lønnsrammer og spenn benyttes slik at sluttlønnen gjenspeiler
lang tjenestetid.
Arbeid med/forhandlinger om innplassering i lønnsramme vil være med på å oppfylle delmålet.
Presteforeningen har jobbet aktivt for at det som er avtalt tariffrettslig faktiske kommer prestene til
gode gjennom sentrale og lokale forhandlinger, påpekt arbeidsrettslige og tariffrettslige brudd på
gjeldende rett overfor Presteforeningens medlemmer. Presteforeningen arbeider også med
problemstillingen gjennom opplæring av tillitsvalgte og egne medlemmer.

Hovedmål 3-årsperioden: Spesialisering godtgjøres særskilt.
Delmål 2012: Spesialisering og mastergrad gir lønnsmessig uttelling.
Presteforeningen fremmet i lønnsoppgjøret 2012 krav om statlige justeringsforhandlinger og hadde
klargjort justerings krav som omfattet spesialisert prestetjeneste. Som følge av brudd i
forhandlingene, mekling og behandling i rikslønnsnemnd ble det ikke gjennomført særskilte statlige
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justeringsforhandlinger. Det ble følgelig ingen anledning til å følge opp den spesialiserte prestetjeneste
i staten.
Innenfor de offentlige helseforetak gis det i en viss utstrekning særskilt lønnstillegg for spesialisering.
Hovedmålet har vært førende for uformingen av Presteforeningens krav i forbindelse med sentrale og
lokale forhandlinger.

Hovedmål 3-årsperioden: Det er foretatt en gjennomgang av
lønnsforholdene til prester tilsatt i trosopplæringstiltak med fokus på
belønning av kompetanse.

Det har blitt gjennomført lønnsundersøkelse på alle tariffområder, herunder også for prester tilsatt i
trosopplæringstiltak. Lønns- og forhandlingsutvalgene vil arbeide videre med resultatene fra
undersøkelsen.

Hovedmål 3-årsperioden: Prestetjenesten er tilpasset den enkeltes livsfase –
herunder også pensjonistene.
Delmål 2012: Arbeidsvilkårene er betydelig bedre tilpasset yngre presters livsfase
Presteforeningen har systematisk, sentralt og regionalt, tatt opp livsfasetilpasning for yngre prester i
møter med arbeidsgiver.
Det er vedtatt å innføre et introduksjonsprogram for yngre prester. Arbeidet har skjedd basert på
partssammensatt utvalg der PF har vært med. Programmet skal detaljeres og finansiering skal avklares
nærmere.
Delmål 2013: Personalpolitikk for alle livsfaser tas opp med arbeidsgiver på kontaktmøter eller
liknende
Problemstillingene er tatt opp fortløpende. Det er etablert et innføringskurs for nye prester.
Delmål 2014: Det er etablert høy bevissthet hos arbeidsgivere om utfordringene og mulighetene i
de ulike livsfaser.
Presteforeningen har arbeid for å sørge for at arbeidstakernes interesser i ulike faser er blitt ivaretatt.

Hovedmål 3-årsperioden: Gjeldende tjenesteordninger er evaluert.
Delmål 2013: Prostereformen er evaluert
I 2012 ble det bestemt at prostereformen skulle evalueres. Arbeidene med dette ble igangsatt høsten
2012. Arbeidet med evalueringen er sluttført og evalueringsrapporten sier mye om hvilke
konsekvenser endringen har hatt for prostene, men mindre om hva den har betydd for prestene.
Presteforeningen ser at evalueringen løfter fram mange problemstillinger som det er nødvendig å se på
i tiden fremover, bl.a. prestens selvstendige stilling i forhold til prostens ledelse/styring.

Hovedmål 3-årsperioden: Ingen medlemmer utsettes for diskriminering.

Fagutvalg for kjønn og likestilling har diskutert og arbeidet med spørsmål knyttet til diskriminering.
Presteforeningen har informert om de fire nye diskrimineringslovene som trådde i kraft fra 01.01.14 i
Inter Collegas. Presteforeningen har gjennom individuell juridisk bistand ivaretatt medlemmer som
opplever at de har vært utsatt for diskriminering.
Delmål 2012: Det er gjennomført drøftinger med Bispemøtet og departementet med sikte på
ordninger som forebygger diskriminering.
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Sekretariatets arbeidslivsavdeling har hatt diskriminering som tema i sitt arbeid, og har også laget en
artikkelserie på hjemmesidene om diskrimineringslovverket.
I enkeltsaker følges diskrimineringsspørsmål opp overfor medlemmene gjennom sekretariatets bistand
og arbeid. Det er en tydelig uttalt holdning at alle medlemmer skal ytes bistand i denne typen saker.
Denne holdningen kommuniseres også i våre kurs, samlinger osv.
Delmål 2013: Utfordringer rundt diskriminering er tatt opp i kontaktmøter
21. oktober 2013 sendte sentralstyret et brev til alle bispedømmeråd med en oppfordring om å vurdere
bruken av praksisen ved å innhente opplysninger om søkernes eventuelle homofile orientering eller
samlivsform i forbindelse med en utlysning av en ledig stilling. Det ble vist til at arbeidsgiver i
utgangspunktet ikke har adgang til å innhente opplysninger fra nye arbeidstakere eller på annen måte
be om at søkerne skal gi opplysninger om dette. Dersom unntaket skal benyttes må det vurderes
konkret om det inngår i vedkommende virksomhet å fremme bestemte politiske syn og arbeidstakerens
stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet.

Hovedmål 3-årsperioden: PF har arbeidet med problemstillinger rundt
regulert arbeidstid og menighetsprester, samt problemstillinger mht
kompensasjon for arbeid på helgedager, høytidsdager og ubekvem
arbeidstid.

Etter drøftelser mellom Presteforeningen og departementet, har det kommet et rundskriv om fremtidig
praktisering og forståelse av fridagsavtalen. Presteforeningen har fått gjennomslag for viktige
prinsipper i forståelsen av presters arbeidstidsordning som normaliserer denne i forhold til det som er
vanlig i arbeidslivet. I rundskrivet av 14.03.12 står det at tjeneste på hellig- og høytidsdager
kompenseres ved fridager.
I 2013 ble problemstillinger knyttet til arbeidstid og kompensasjon tatt opp med departementet i flere
anledninger.
Det er ikke foretatt noen evaluering av fridagsavtalen siden 2005. Avtalen har utløpstid ved årsskifter.
Presteforeningens har sagt opp avtalen og er innkalt til forhandlinger.
Presteforeningen har fremmet krav overfor arbeidsgivere og brukt mye ressurser på opplæring av de
tillitsvalgte om hva som er den rettslige situasjonen på dette området.

Hovedmål 3-årsperioden: Generalforsamlingen 2012 tar boligutvalgets
rapport til etterretning, og ber arbeidsgiver forbedre ordningen i tråd med
utvalgets premisser og tilrådinger
Kirkens tjenesteboligordning er:
• En del av arbeidsvilkårene
• Landsdekkende
• Ikke fordelsbeskattet
• Tilstede der den er rekrutterende. Noen stillinger med boplikt, noen stillinger uten
bolig
Delmål 2012: Å oppnå en ensartet ordning for alle tjenesteboliger: Det er inngått en avtale med
OVF, departementet og bispedømmene om en ensartet ordning for alle tjenesteboliger.
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Delmål 2012: Å sikre en boligstandard som er i samsvar med Presteforeningens krav til
presteboliger: Plan for vedlikehold av boliger og strategi for å få bevilget nok midler til
boligordningen er iverksatt.
Delmål 2012: At arbeidsgiver tar ansvar for alle tjenesteboligene: Det er utarbeidet ordninger
der arbeidsgiver er ansvarlig for alle tjenesteboligene.
Delmål 2012: Å sikre en boligordning som er rekrutterende: Det er igangsatt et arbeid som
sikrer en boligordning som ivaretar presten i ulike livsfaser.
Delmål 2012: Ensartede fritaksregler fra boplikten i alle bispedømmer: Det er inngått en avtale
med OVF, departementet og bispedømmene om ensartede fritaksordninger.
Hovedessensen i boligutvalgets tilrådning var å få endret ordningen i retning av mer fleksibilitet og
valgfrihet ved at noen stillinger har tjenesteboliger med boplikt og noen stillinger ikke har
tjenestebolig. Det ble videre forutsatt at midler frigjort ved salg/nedskalering av ordningen skulle
brukes til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet.
I og med utfordringen og kravet til arbeidsgiver om å forbedre ordningen i tråd med ovennevnte
føringer ligger det implisitt at tempoet i prosessen i hovedsak styres av FAD. Det er avviklet to møter
med FAD i etterkant av rapporten. I siste møte ble det fremholdt en positiv vilje til å legge forholdene
til rette for nettopp en ordning med mer fleksibilitet og valgfrihet enn hva som foreligger ved dagens
regime.
PF er kjent med at FAD er i dialog med Opplysningsvesenets fond (Ovf) og Kirkerådet om hvordan en
nyordning kan tilpasses. Ovf har for sin del startet en gjennomgang med kartlegging av sin boligmasse
inn mot å kunne prioritere hvilke boliger man ønsker å beholde og hvilke man kan tenke seg å
realisere.
Statsråd Aasrud har også bekreftet en forståelse for og forventning om krav fra presteskapet hvis
ordningen skulle avvikles i sin helhet. FAD har tidligere bekreftet at ordningen er den del av
presteskapets lønns- og arbeidsvilkår.
Prosessen antas å skyte fart i år 2013 og for PF blir det viktig å se til at premissene for å godta en
reduksjon i antall tjenesteboliger respekteres, og at prosessen skjer i kontrollert form både med hensyn
til tid, omfang og involvering av PF det være seg sentralt som lokalt. Når nødvendige avklaringer
foreligger må også et internt arbeid iverksettes i PF slik at vi lokalt har nødvendig kunnskap til å
kunne ta stilling til hvilke boliger som bør beholdes og hvilke som kan avvikles.
Det vises også til statsråd Aasruds svar i Stortingets spørretime på spørsmål fra representanten Bård
Hoksrud. Dette er en nok den nærmeste statusredegjørelse som kan gis pr. dags dato. Av svaret kan
leses at statsråden har vært noe selektiv i utvelgelse av momenter fra Boligutvalgets rapport, herunder
at premisset om bibehold/øremerking av midler til vedlikehold som frigis ved nedsalg ikke er
kommentert.
I og med at FAD nå foretar en omfattende gjennomgang av tjenesteboligordningen, med utspring i
boligutvalgets rapport, er prosesser satt på vent. Oppfyllelse av hoved- og delmål vil bli søkt ivaretatt
under kommende drøftinger med FAD. Statsråd Aasrud har skriftlig uttrykt at «det [vil] være naturlig
at departementet drøfter saken med prestenes tjenestemannsorganisasjoner» når resultatet av
departementets gjennomgang av boliger er foretatt.
Delmål 2013: Ansvarlige parter informert om og utreder konsekvenser av PFs vedtak
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet sendte ut høring om boplikt for prester våren 2013.
Presteforeningen avga høringssvar med utgangspunkt i generalforsamlingens vedtak fra 2012 og en
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intern høring som vi hadde våren 2013. Konklusjonen i Presteforeningens høringssvar var at
Presteforeningen ikke ønsker en avvikling av bopliktordningen. Før fristen for høringen var gått ut, var
det regjeringsskifte. Den nye regjeringen skrev i sin regjeringsplattform at boplikten for prester skal
avvikles.
Departementet bekreftet like etter nyttår i 2014 at boplikten skulle avvikles. Først virket det som om
endringen skulle komme fort, men høsten 2014 hadde vi ennå ikke sett departementets nye ordning og
hvilke betingelser som vil gjelde. Presteforeningen har vært i forhandlinger om ordningen fra
november 2014.
Delmål 2013: Kartleggingsfase av behov, prioritering og standard er igangsatt
Delmål 2013: Det er aksept for at frigjorte midler går til vedlikehold av gjenværende boligmasse
Delmål 2014: Ansvarlige parter har forpliktet seg til å forbedre ordningen i samsvar med PFs
vedtak.
Delmål 2014: Det er kartlagt behov for tjenesteboliger i bispedømmene.
Delmål 2014: Frigjorte midler ved salg av boliger som frigjøres avsettes.
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B. Organisasjonsutvikling
Presteforeningen vil arbeide for kompetanseheving og gode arbeidsvilkår for tillitsvalgte.

Hovedmål 3-årsperioden: Utdanningstilbudet for tillitsvalgte på alle nivåer
i organisasjonen knyttet til aktuelt lovverk og avtaler er styrket.

Elektronisk læringsprogram for tillitsvalgte er ferdigstilt. I 2013 har alle tillitsvalgte blitt oppfordret til
å gjennomgå kursert. Så langt har 78 gjennomført kurset.
Det legges stor vekt på OU-kurs sentralt og regionalt. Det er i den anledning gjennomført et stort antall
kurs for tillitsvalgte i stiftene. Stiftsstyreledere samles til erfaringsutveksling og kompetanseheving i
etterkant av representantskapsmøtene.
Det er videre gjennomført OU-kurs i anledning sentrale samlinger for representantskap,
stiftsstyreledere og på landskonferanse.
Det er forøvrig holdt kurs/samlinger for tariffområdene KA, HSH og Spekter.
Det avholdes årlige prostekonferanser siden 2010.

Hovedmål 3-årsperioden: Det er utarbeidet håndbok for arbeid i lokallag,
faglag, stiftsstyrer og lignende. Disse oppdateres fortløpende, og er
tilgjengelige på PFs nettsider.

Det er laget håndbøker både for lokallag og stiftsstyrer. Håndbøkene inneholder en del sentralt og
generelt regelverk og beskrivelse av oppgaver, men de må kompletteres og oppdateres bispedømmevis
for å gi enda bedre støtte til arbeidet. Håndbøkene ligger på prest.no.

Hovedmål 3-årsperioden: Det er laget veiledning for tillitsvalgtarbeid for
medlemmer ansatt i tariffområde/virksomheter med få medlemmer.

Tillitsvalgte på tariffområder med få medlemmer er innkalt til kurs og kursmateriell er distribuert til
disse.

Hovedmål 3-årsperioden: Felles OU-kurs for arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden i alle bispedømmer.

Noen bispedømmer gjennomfører slike felleskurs regelmessig (Møre, Nord-Hålogaland, Bjørgvin og
Hamar), andre har hatt det mer sporadisk (Stavanger, Borg, Nidaros), mens det noen steder må brukes
krefter på å markedsføre og skape tro på slike samlinger.
OU-kursene hvor arbeidsgiver er deltakende har resultert i en bedre dialog om hvordan
medbestemmelsen skal ivaretas.

Hovedmål 3-årsperioden: Lokallagene er styrket.
Lokallagsarbeidet er blitt utfordret av prostens samlinger ved at det ofte ikke settes av
nok/hensiktsmessig tid til lokallaget. Dette blir tatt opp i OU-kurs og det understrekes at
medbestemmelsen er avhengig at denne delen også fungerer.
I alle stift er det gjennomført kursing av lokallagsledere. Ikke alle stift har åpnet for at prostene er med
på kursene.

Hovedmål 3-årsperioden: Det er styrket kontakt mellom stiftsstyret,
lokallagene og prostefaglaget.
De fleste bispedømmer melder om god kontakt i forbindelse med årets lokale forhandlinger.
Flere stiftstyreledere/medlemmer av stiftsstyrene har årlige besøk i lokallagene.
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Hovedmål 3-årsperioden: Andelen kvinnelige tillitsvalgte er økt på alle nivå
i organisasjonen.

Ved valg til nytt sentralstyre på generalforsamlingen ble sentralstyrets kjønnssammensetning endret – i
tråd med de nye lovene - slik at begge kjønn er representert med minst 40%. Også blant
varamedlemmene er begge kjønn representert. Blant stiftsstyrelederne er andelen kvinner i løpet av
2012 økt fra 1 til 3 av 11. I de andre lønns- og forhandlingsutvalgene (LFU) er det 1 leder av 4. I
stiftsstyrene og LFUene har tidligere registreringer vist at sammensetningen er nær målsettingen på
minst 40% i snitt – men litt ujevnt fra utvalg til utvalg.
Antallet ledere som er kvinner er i 2013 det samme som i 2012.
I 2014 er 2 av 11 ledere i stiftstyrer kvinner, mens 1 av 4 ledere i LFU er kvinner.
Totalt er 20 % av ledere kvinner, mens 41 % av medlemmene i styrene er kvinner.
Det er fornyet en samarbeidsavtale med NKTF for å arbeide for å øke antallet kvinnelige tillitsvalgte.
Høsten 2014 ble det arrangert nettverkssamling for kvinnelige tillitsvalgte.

Hovedmål 3-årsperioden: Tillitsvalgte har gode arbeidsforhold.

Det gjennomføres stadig oppdateringer av de ordninger som er rundt de tillitsvalgte, og det oppfordres
til reforhandlinger av frikjøpsordninger. Utfordringen som meldes fra noen stift er at frikjøpsordninger
til tider ikke fungerer da det ikke er vikarer.

Hovedmål 3-årsperioden: Tillitsvalgte er forberedt på endringer som kan
følge av ny kirkeordning.

Årsmøter, fordrag om kirkeordning, OU-kurs om organisasjonsendring og spesialnummer av IC har
tatt opp dette for å skape kompetanse.

Hovedmål 3-årsperioden: Organisasjonen i alle ledd er godt forberedt på å
organisere streik.

Presters selvpålagte reservasjon mot å streike ble tatt opp som sak på generalforsamlingen 2012. Med
et solid flertall gikk representantene inn for å oppheve reservasjonen og stille presteforeningen til
disposisjon i konfliktarbeidet. Under konflikten i 2012 var likevel ikke prestene i streik, da Unios
konfliktarbeid hadde foregått uten Presteforeningen.
Det har i 2012 vært et sterkt fokus på problemstillinger i forhold til bruk av arbeidskamp i OU-kurs
både regionalt og sentralt. Rettslige og etiske spørsmål i tilknytning til dette har vært belyst i ulike
sammenhenger og samlinger i Presteforeningens regi.
I 2013 og 2014 har OU-kursene fortsatt hatt konfliktarbeid som fast post.
I 2014 var presteforeningen med i konfliktberedskapen, laget uttakslister og forberedte streik, men
partene kom til enighet.

Hovedmål 3-årsperioden: PF har styrket sin posisjon blant potensielle
studentmedlemmer.

Det har vært en styrking av sekretariatets arbeid med studentene. Det brukes mer ressurser på å møte
studentene på studiestedene, og på å revitalisere studentarbeidet. Studentene var representert på
generalforsamlingen og på Landskonferansen i 2013 og 2014.
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Hovedmål 3-årsperioden: Presteforeningen er opptatt av teologiske
studenters situasjon.

Oversikten over studentenes arbeidsvilkår i stiftspraksis og sommervikariater er fornyet. Det er blitt
påpekt urimeligheter i vilkårene noen steder, og en har støttet studenters krav mot arbeidsgiver.
Stiftstyrer er blitt bedt om å være oppmerksom på at dette er et viktig rekrutterende arbeid. Det er tatt
inn studentstoff i Inter Collegas og på nettsiden til PF.

Hovedmål 3-årsperioden: Det er gjennomført kontaktmøter etter ny
tilpasningsavtale på alle nivå.

I evalueringen av medbestemmelsesarbeidet i har presteforeningen og kirkeavdelingen vært enige om
at medbestemmelsen i stort fungerer godt, men at det fortsatt er forbedringspunkter og at noen prostier
ikke har funnet fram til en god ordning enda.
Dette er blitt tatt opp jevnlig i OU-kurs i både 2012, 2013 og 2014 for lokallagsledere – og proster - og
dette arbeidet må fortsette.
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C. Kompetanse
Presteforeningen vil arbeide for en faglig og erfaringsbasert etter- og videreutdanning (EVU).
Organisering av EVU-arbeidet
Fra 1.januar 2013 endret departementet på kort varsel de praktiske og økonomiske rammene for
arbeidet med kompetanseutvikling for prester. Presteforeningens (PF) operatøransvar og
kompetanserådets ansvar for prioritering av kurs og fordeling av kursutviklingsmidler er flyttet til
bispemøtet hva gjelder ansvar for kursplaner, mens penger til dekning av utgifter til kurs nå går direkte
til bispedømmene. Departementet understreker med dette arbeidsgivers, dvs bispemøtets, overordnede
ansvar for kompetanseutvikling.
2013 var et overgangsår hvor de gamle ordningene stort sett fungerte som før, dog med litt endrede
økonomiske forutsetninger for beregning av kursavgiftene i andre halvår. Kompetanserådet har
likevel hatt ansvar for organisering og utlysning av kurs. Fra 1.1.2014 trådte de nye ordningene fullt i
kraft.
Utdanningsavdelingens arbeidsoppgaver og økonomiske rammer ble endret ved departementets
beslutning. Grunntilskuddet på 900.000 kr går nå i stedet til bispemøtet, som har ansatt PFs tidligere
studierektor Inge Westly som seniorrådgiver med ansvar for arbeid med EVU-feltet. PF valgte å
engasjere Marit Bunkholt som studierektor ut 2014, med sikte på innen da å få en avklaring av
hvordan avdelingen kan driftes videre og hvilken rolle PF og fagrådene kan spille i EVU-feltet i
fortsettelsen.
Det har vært arbeidet mye med hvordan relevant og tilstrekkelig EVU sikres i den nye situasjonen. I
løpet av 2014 ble det klart at PFs rolle på EVU-feltet avgrenses til politisk medbestemmelse gjennom
SEU og REU, informasjonsarbeid overfor egne medlemmer, samt at foreningen ved fagråd og
prosjektgrupper kan ivareta praksisfeltets bidrag i kursutvikling og –gjennomføring. Samtidig viste det
seg at den mest realistiske modellen for kursutvikling og – gjennomføring er et samvirke mellom
arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og lærestedene i lignende former som tidligere.
Kompetanserådets rolle har vært uavklart gjennom 2013 og 2014, men det er nå sikret som videre
samarbeidsforum, med særlig vekt på samarbeid om drift av masterne i praktisk teologi. PF fortsetter
som sekretariat for rådet. Rådet forplikter seg gjennom sine statutter på bidrag på EVU-feltet i tråd
med drøftinger i SEU og prioriteringer i Nasjonal kompetanseplan.
PF har i perioden 2012-2014 parallelt med endringene i EVU-feltet videreført sitt arbeid for etter- og
videreutdanning gjennom fagrådene og utdanningsavdelingen, i tillegg til PFs organisatoriske arbeid
gjennom kontaktmøter, Inter Collegas og annet informasjons- og kommunikasjonsarbeid omkring
utdanningsvirksomheten. Etter re-etableringen av fagråd for pastoralutvikling i 2013, har sju fagråd
har vært i virksomhet og har bidratt til fagutvikling og faglig vedlikehold, samt medvirket til utvikling
og gjennomføring av kurs.. Fagråd for kristen spiritualitet ivaretar sin rolle som sentral arrangør for
årlige fagdager innen Åndelig veiledning (ÅVL), og disse henvender seg i første rekke til de regionale
nettverk som ble dannet etter to kursrunder med ÅVL. Fagråd for sjelesorg arrangerer årlig fagdag for
veiledere i PKU sammen med programutvalg for PKU v/MF. Fagråd for homiletikk har bidratt med
fire av fem artikler i et temanummer om homiletikk av Halvårsskrift for praktisk teologi (2/13). I 2014
oppnevnte sentralstyret i tillegg Prosjektgruppe for etikk og samfunn. Gruppens hovedoppgave er å
arbeide med prestens rolle som samfunnsaktør. Gruppen arbeider også med videreutdanning på dette
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feltet i samarbeid med TF og MF, og skal se nærmere på foreningens yrkesetiske retningslinjer med
sikte på mulige endringer.

Arbeidet med å forstå og sikre gode ordninger i forbindelse med endringene har medført mindre
mulighet til å følge opp enkelte andre delmål i strategiplanen.
Kursvirksomhet
12 kurs har pågått eller startet opp i løpet av 2012 i regi av KPR, STAVU og samarbeidsparter med
nær 300 deltakere til sammen. Det er utlyst 10 kurs med tanke på oppstart i 2012, hvorav 7 er
gjennomført og 3 fikk for få søkere med REU-støtte for å gjennomføres i regi av KPR. De største
kursene som har vært i gang er kurslederkurs i gudstjenestereformen som ble avsluttet i vår med totalt
72 deltakere (hvorav 54 med studium), og et prostibasert prekenkurs med oppstart i høst med 4
prostier involvert og 58 deltakere (hvorav 51 med studium).
15 kurs har pågått eller startet opp i løpet av 2013 i regi av KPR og samarbeidspartere, og totalt antall
deltakere kom også dette året opp mot 300. Kursene representerer en stor bredde av praktiskteologiske disipliner. Ved utlysningen våren 2013 fikk kurset Språksystemisk arbeidsveiledning for få
deltakere til å kunne gjennomføres. Ellers er det gledelig å merke at de to prostibaserte utlysningene
Kasualia og sjelesorg samt Kunsten å snekre en preken fikk henholdsvis 41 og 58 deltakere.
10 kurs har pågått eller startet opp i løpet av 2014. Ett av disse ble arrangert av Døveprostiet og MF og
er altså utenom KPRs kurspakke. Det ble særdeles stor respons på utlysning av kurset Pastoral
lederutvikling, som fikk 36 søkere, hvorav 24 ble tildelt kursplass. Responsen viser at det er et uttrykt
behov for kompetanse når det gjelder sokneprest-og lederrollen.
Utlyst kurs Kirkens nye virkelighet -Migrasjon - med oppstart høsten 2014 , samt de to tverrfaglige,
prostibaserte kurs innen liturgikk og trosopplæring måtte dessverre avlyses. 3 prostier meldte seg som
søkere til liturgikurset, men kun ett av disse fikk anbefaling fra arbeidsgiver. Trosopplæringskurset
fikk ingen søkere. I ettertid kan det se ut som om det ikke har falt heldig ut å binde en tverrfaglig
kursidé til prostibasert deltakelse, verken økonomisk eller praktisk organisatorisk, selv om dette var
utlysninger innen kirkens sentrale satsingsområder. Vi erfarte også at enkeltpersoner som meldte sin
interesse til liturgikurset fikk avslag fra arbeidsgiveren, med begrunnelse om at dette betinget hele
prostiet som søkergruppe. De respektive kursarrangører ønsker å se på hvilke modeller som kan være
tjenlige, med tanke på å utlyse begge kursene på nytt.
Søkertallene i Kompetansekartet for 2013 viser at 297 personer søkte på kurs eller studiepermisjon via
dette søkerverktøyet. Det faktiske antall søkere er noe høyere, da PKU normalt får søkere fra andre
kirkelige profesjoner via papir, samt at proster søker på vegne av alle prestene i sitt prosti når det
gjelder prostibaserte kurs. Av de 297 søkere i Kompetansekartet fikk 212 personer anbefaling fra sin
arbeidsgiver. Alle bispedømmer innvilget søkere til kursplass eller studium ved søknadsfristene i
2013. For våren 2014 søkte 8 prostier Kunsten å snekre en preken. Ut over dette søkte 68 personer på
de øvrige utlyste kurs via Kompetansekartet
Over 60 prester søkte på eget opplegg i 2013. Dette omfatter både individuelle studieopplegg, samt
studieprosjekter som gjennomføres i prostiene utenom KPRs utlyste program. Antallet søkere for 2014
ser ut til å bli noe mindre
Lokalt studiearbeid:
Lokallagsvirksomheten som rapporteres inn via Akademisk studieforbund (AKS) var i 2013 på 889
timer, og det er en vekst på 152 timer ift forrige år. Informasjon om dette sendes hvert halvår ut med
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nyhetsbrev og medlemsblad, og lokallagene oppfordres til å melde inn kurs for å få denne støtten. Nytt
av de siste årene er at også kursdager holdt i utlandet er støtteberettiget. 28 lokallag sendte inn rapport
for 2013, og for 2014 er det innmeldt 33 kurs og studieenheter. Det er mye som taler for at
kursvolumet lett kan økes ytterligere, da det er mange lokallag som ikke benytter seg av muligheten.
Liste over innmeldte kurs for de siste år ligger på PFs hjemmeside under Studiestøtte (AKS)

Hovedmål 3-årsperioden: Det utdannes tilstrekkelig nye teologer og prester
til å møte samfunnets behov.
Delmål 2012: Det er utviklet strategier for rekruttering til utdanning
Presteskapet er blant yrkesgruppene i staten med høyest andel ansatte over 55 år. Rapport fra NIFU
STEP fra 2008 fremskriver en mangel på prester og teologer på 30 % i 2030. KIFO beskrev
situasjonen som alvorlig, men geografisk betinget, i sin rapport om rekruttering ved årsskiftet 20092010.
PF har fulgt opp arbeidet i departementets rekrutteringsutvalg og samarbeider om utvalgets tiltak,
blant annet med å bygge relasjoner til prester i Island og Tyskland med tanke på rekruttering. Det
arbeides også med et prosjekt for å etablere nettverk for prester med bakgrunn fra utlandet og gjøre
nytte av disse i forbindelse med rekruttering.
Tall innhentet fra NSD-DBH viser at antallet som har begynt på profesjonsstudiet er:
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
TF
20
23
7
15
14
11
9
MF

30

36

47

40

44

37

35

MHS

10

9

11

15

9

9

11

Tot

60

68

65

70

67

57

55

Delmål 2013: Det skal være gode prognoser på avgang og tilgang på prester
Det har ikke vært arbeidet spesielt med dette i 2013. Imidlertid vil etatsstatistikken gi oversikt over
realitetene i dette.
Rekruttering:
Fakultetene melder om 34 uteksaminerte cand theol'er i 2013, og for våren 2014 er tallet 17. Nye cand
theol'er og ordinerte får rutinemessig tilsendt informasjon om Kompetansekartet. Cand theol'er får
tilbud om å registrere seg, bispedømmeansatte prester tildeles brukernavn og forventes å registrere seg
fordi kompetansekartet benyttes av prost og bispedømmekontor. Det er en intensjon at kartet skal
kunne benyttes som utgangspunkt for medarbeidersamtaler ifm utarbeidelse av individuelle
kompetanseplaner.
Delmål 2014: Det er opprettet gode stipendordninger som stimulerer til utdanning av prester
Det har ikke vært arbeidet spesielt med dette i 2014.

Hovedmål 3-årsperioden: Presters og andre teologers kompetanse oppleves
relevant i samfunnet. Den etterspørres, benyttes og verdsettes.
Delmål 2012: Det er etablert nettverk for ordinerte prester som ikke er i prestetjeneste.
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Kompetansekartet skal være en nettbasert oversikt over ordinerte prester i DnK. Som verktøy
for den enkelte prost og bispedømmekontor har kartet en funksjon for at ordinerte som ikke er
i kirkelig prestestilling kan gi sitt samtykke i å være tilgjengelig for eventuell vikartjeneste,
enkelttjeneste eller periodisk. Ved at den enkelte samtykker i dette kan den lokale prost være
orientert om hvem som stiller seg til disposisjon for tjenester. Dette er høyst frivillig og ikke
organisert på noen formell måte.
Delmål 2013: Det er utarbeidet en mediestrategi for informasjon utad om presters og
teologers kompetanse
Sentralstyret vedtok høsten 2013 å opprette en «Prosjektgruppe for etikk og samfunn», PRES.
Denne gruppen ble etablert i første halvår 2014, og vil drøfte dette tiltaket.
Delmål 2014: Prestenes rolle er styrket i etikk, verditenkning og tverrfaglig dialog i
lokalsamfunnet
Det arbeides med dette på to fronter, særlig gjennom PRES (se over).PRES vurderer PFs
yrkesetiske retningslinjer med sikte på endringer. Evt endrede retningslinjer vil bli formidlet
til alle PFs medlemmer i forskjellige fora. Dernest bidrar PRES inn i arbeidet med en
videreutdanning som har dette hovedmålets innhold som sentral tematikk. Denne planlegges
utlyst høsten 2015, og vil forhåpentlig samle deltakere fra alle bispedømmer, slik at
kunnskapen kan spres til flere enn de som deltar.

Hovedmål 3-årsperioden: Presteforeningen er en sentral aktør i et bredt
faglig etter- og videreutdanningstilbud for prester.
Delmål 2012: En andel av REU-midlene kan gis til deltakelse i tverrfaglige studieopplegg
utenom fakultetene som deltar i Kompetanserådet (KPR).
Søkertallene i Kompetansekartet for våren 2012 viser at REU-midler både brukes gjennom kurs i regi
av KPR og til egne opplegg utenom. Disse betegnes i Kompetansekartet som "egne opplegg", og kan
både være individuelle studieopplegg og studieprosjekter som gjennomføres i prostiene utenom KPRs
utlyste program.
For 2012 var det i alt 210 søkere til kurs i regi av KPR hvorav 149 ble fikk anbefaling i sine respektive
REU (71 % innvilget). For "egne opplegg" var det samlete søkertallet 55 hvorav 42 fikk anbefaling i
REU (76 % innvilget).
Av sentrale etterutdanningsmidler avsatte SEU 360.000 fra avlyste kurs i 2012 med tanke på
prostibaserte kurs om trosopplæring innenfor en tverrfaglig målgruppe.
Plan og kalender for gjennomføring av lokale kurs med støtte fra AKS er under planlegging og vil bli
lagt på nettsidene.
Oversikt over lokale kurs med støtte fra AKS ligger på PFs nettsider på
http://www.prest.no/?page_id=2124
Delmål 2013: Bredden av teoretiske og praktiske disipliner inngår jevnlig som del av
kurstilbudet
Kompetanserådet har bestemt seg for å bestå og samarbeide videre om mastergradene. Dette er et
viktig utgangspunkt for å sikre bredden i kurstilbudet med base i de teologiske lærestedene.
Oversikten over kurstilbud viser at de fleste videreutdanningene som tilbys plasserer seg innenfor
disiplinen «Praktisk teologi». Fakultetene tilbyr likevel med forholdsvis jevne mellomrom kurs med
direkte rot i pågående eller nylig avsluttet forskning, og som ligger tettere på en av de teoretiske
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disiplinene i teologifaget men som likevel kan brukes som del av masteren i praktisk teologi.
Diskusjonene med bispemøtet om hvordan EVU-arbeidet legges til rette i fortsettelsen, har også
avdekket et ønske hos arbeidsgiver om flere kurs knyttet til en av de teoretiske disiplinene.
Delmål 2014: Kurstilbudene er lett tilgjengelige gjennom økt bruk av
desentraliserte/prostibaserte kurs
Kompetanserådets kurstilbud er utvidet med et prostibasert tilbud utover det allerede vel etablerte
”Kunsten å snekre en preken” som nå arrangeres for tredje gang. ”Kasualia og sjelesorg” arrangeres i
2014 for første gang med tre deltakende prostier. I tillegg ser vi at det stadig arrangeres
studiepoenggivende videreutdanning som fellesprosjekt i hele bispedømmer. I forbindelse med
høringen om Nasjonal kompetanseplan ser vi at forholdet mellom regionale og nasjonale tiltak må
gjennomtenkes og tiltakene avstemmes slik at de ikke i for stor grad kolliderer i tid og ressursbruk.

Hovedmål 3-årsperioden: Bispedømmene sørger for høy kompetanse hos
alle prester – også pensjonistene – når det gjelder gudstjenestearbeidet.
Presteforeningen har vært en aktiv pådriver og aktør i forberedelse og gjennomføring av det nasjonale
kurslederkurset i forbindelse med gudstjenestereformen som ble fullført våren 2012. Kurset ble
gjennomført i et samarbeid mellom alle de tre teologiske lærestedene foruten Norges musikkhøgskole,
PF, KA og Kirkerådet. Kurset samlet 74 ressurspersoner blant prester og kirkemusikere fra
bispedømmene, som deretter fikk ansvar for gjennomføring i lokale kurssamlinger for ansatte,
menighetsrådsvalgte og frivillige i alle landets prostier.
I kompetansekartet kan hver enkelt prest krysse av for å være disponibel til enkeltstående eller lengre
vikariater. Pensjonister er særlig blitt oppfordret til å gjøre dette. Dette gir prostene en oversikt over
tilgjengelige vikarressurser. Fagutvalg for pensjonister (FAPE) arbeider for at pensjonister som skal
vikariere får nødvendig opplæring i de lokale varianter av ny liturgi.
Delmål 2013: Arbeidsgivere har høy bevissthet om deres ansvar for at pensjonister også skal
være en ressurs
FAPE er en aktiv pådriver for at pensjonister blir sett og benyttet i bispedømmene. Noen av
bispedømmene har etablert årlige treff mellom biskopen og pensjonistene. I en tid hvor det til dels er
vanskelig å fylle stillingene er pensjonistene en viktig ressurs. Etatsstatistikken viser at pensjonister
utførte ca 29 årsverk i 2013.

Hovedmål 3-årsperioden: Det er ordninger for finansiering, permisjon og
vikar på alle tariffområder som gjør jevnlig etter- og videreutdanning til en
integrert del av medlemmenes ansettelsesforhold.
Delmål 2012: Prinsipper for, og finansiering av, etter- og videreutdanning er identisk i hvert
bispedømme.
PFs undersøkelse om EVU-arbeidet, gjennomført våren 2012, viser at det stadig er betydelige
forskjeller i bispedømmenes tilrettelegging av EVU-arbeidet Dette henger delvis sammen med
varierende økonomi i bispedømmene. Agder- og Telemark bispedømme har vedtatt en annen
organisering med økt myndighet til prostinivået i forvaltningen av EVU-midler. Det finnes ingen
sentrale organer som kan pålegge bispedømmene en ensartet EVU-forvaltning, men PF arbeider
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langsiktig for like og gode vilkår gjennom REU-konferanser, besøk i bispedømmene, regelmessige
kontaktmøter med Bispemøtets AU, og deltakelse i bispedømmenes REU.
Delmål 2012: Kontinuerlig etter- og videreutdanning innarbeides som en ordinær del av
tjenesten.
Bispedømmenes REU innvilget i 2012 støtte til 191 av 265 prester som søkte støtte enten til kurs i regi
av KPR eller til egne studieopplegg.
Med opp under 300 prester engasjert i kompetansegivende studieopplegg i løpet av 2012 har nær 1/5
av prester i kirkelig tjeneste vært i et utdanningsprogram i løpet av året.
25 lokal- eller prostilag har registrert studieaktivitet innenfor rammen av støtteordningene til
Akademisk studieforbund (AKS).
Gjennom kontakt- og informasjonsvirksomhet søker PF å styrke engasjementet for EVU både hos
ansatte og arbeidsgivere. Satsing på prostibaserte læringsformer er et viktig virkemiddel i å nå bredt ut
med EVU-tilbudene.
Delmål 2010: Det er gjennomført en undersøkelse blant medlemmene om behov for etter- og
videreutdanning. (realisert i 2012)
Våren 2012 ble det gjennomført en EVU-undersøkelse hvor lenke til elektronisk spørreskjema ble
sendt ut til 1768 e-postadresser, og det kom svar fra 965 unike respondenter. Svarprosenten var på 55
%. Spørreskjemaet inneholdt 46 spørsmål, noen av dem med underspørsmål.
Undersøkelsen dokumenterte at interessen for EVU-tilbud er god, særlig for studietilbud innen
sentrale praktisk-teologiske disipliner som sjelesorg, homiletikk og pastoralutvikling. Interessen for
mastergradene må karakteriseres som god. Det er om lag 40 % som er interessert i å ta én av de to
mastergradene. Kun en liten gruppe på om lag 10 % svarer at de ikke har interesse av å ta
studiepoenggivende kurs. Når det gjelder lokale studietiltak oppgir 75 % at de deltar eller har deltatt,
mens 25 % ikke har deltatt i slike kurs.
Dette viser for det første at motivasjonen for å delta i etter- og videreutdanning er høy i presteskapet.
90 % har større eller mindre interesse for å delta i studiepoenggivende kurs. Men om lag 1/3 av disse
har ikke fått delta på slike kurs, selv om de er motivert for det.
Delmål 2013: Individuelle kompetanseplaner er tema i medarbeidersamtaler
Medlemsundersøkelsen om EVU i 2012 avdekket at mange ikke visste at de hadde eller skal ha
individuell kompetanseplan. Departementet har tatt dette opp i styringssamtaler med bispedømmene. I
2013 har vekten ligget på å utvikle en nasjonal kompetanseplan som skal danne grunnlag for regionale
og individuelle planer. PF har deltatt i samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene og BM i
utvikling av denne planen, selv om den som ferdig produkt står for BMs regning. Planen kommer på
høring i første halvår 2014. Arbeidet med individuelle planer følger i forlengelsen av dette, og bør
naturlig ligge inne som del av medarbeidersamtalen. Dette bør antagelig uttales som et rammevilkår i
regionale kompetanseplaner.
Delmål 2014: Det er utarbeidet individuelle kompetanseplaner for alle ansatte
Store deler av 2014 har gått med til utvikling av og høring på Nasjonal kompetanseplan. Denne vedtas
i bispemøtet i oktober. Arbeidet med regionale og individuelle planer vil komme som en følge av
dette. Den nasjonale planen peker på prostens ansvar for oppfølging av den enkelte arbeidstakers
kompetanseutvikling gjennom medarbeidersamtalen.
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Hovedmål 3-årsperioden: Ledere på alle nivåer har den nødvendige
lederkompetanse.
Delmål 2012: Det er utarbeidet et nytt konsept for ledelsesutdanningen.
Punktet vil følges opp av fagråd for pastoral lederutvikling i samarbeid med TF/PTS med tanke på
oppstart vår 2014.
Delmål 2013: Det er studiepoenggivende kurs med særlig henblikk på sokneprest- og
prosterollen
Videreutdanningen Pastoral lederutvikling ble utlyst høsten 2013 og starter opp februar 2014 med 24
deltakere. Det arbeides med å innarbeide lederkurs for proster i videreutdanningsplanene for 2015.

D. Kirkepolitikk og samfunnsengasjement
Presteforeningen vil arbeide for å sørge for gode vilkår for prestetjenesten og en
kirkeordning i tråd med hovedanbefalingene i PFs kirkeordningsgruppe.

Hovedmål 3-årsperioden: Gjennomsnittlig antall medlemmer pr. prest i
Norge tilsvarer gjennomsnittlig antall medlemmer pr. prest i Norden slik at
kirken har mulighet til å bygge relasjoner til sine medlemmer.
Delmål 2013-2015: Det er realvekst i bevilgningene til prestetjeneste på alle tariffområder
Det er søkt påvirkning på dette feltet gjennom politiske kontakter og andre relevante fora. Det er
oppnådd reell økning på tariffområde stat, men ikke på de øvrige. Den nye regjeringen bevilget 2
millioner ekstra til prestetjenesten i sitt budsjett for 2013.

Hovedmål 3-årsperioden: Vi har en prestetjeneste hvor hvert sokn har en
fast ansvarlig prest, og hver prest har et fast tjenestested og klart definert
tjenestedistrikt.
PF fastholder dette som prinsipp i aktuelle fora og diskusjoner.

Hovedmål 3-årsperioden: Menighetsrådet og soknepresten har klart
definerte ledelsesfunksjoner i utviklingen av framtidig kirkeordning.

Delmål 2012: Kirken har en felles forståelse av sokneprestens plass i rådet.
Behovet for klargjøring av sokneprestens lederrolle er fulgt opp i kirkeordningsarbeidet og fremmet
som saksområde for videre oppfølging i Kirkemøtets behandling av kirkeordningsspørsmålene.
Delmål 2012: Menighetspresters lederrolle er styrket i en ny kirkestruktur.
Behovet for klargjøring av sokneprestens lederrolle er fulgt opp i kirkeordningsarbeidet og fremmet
som saksområde for videre oppfølging i Kirkemøtets behandling av kirkeordningsspørsmålene.
Delmål 2013: PF har utarbeidet en plan for utvikling av sokneprestens lederrolle.
Kirkeordningsprosessens forløp i 2013 har hatt fokus på andre sider ved kirkeordningen. En slik plan
er derfor ikke utarbeidet i 2013. Presteforeningens sekretariat har deltatt i offentlig debatt om
organisering og ledelse av kirkens lokale nivå. Videreutdanningskurset «Pastoral lederutvikling» vil
være et sted for diskusjon om sokneprestens lederrolle.
Delmål 2014: Nærmere utredning om pastoralt lederskap, jf. TOM §10
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Det er ikke arbeidet spesielt med dette i 2014.

Hovedmål 3-årsperioden: Presters teologiske og pastorale kompetanse er
anerkjent som grunnleggende i utviklingen av framtidig kirkeordning.

Karakteristika ved presters teologiske og pastorale kompetanse er blitt et tema i samtalene om
tilrettelegging av EVU-feltet framover. For øvrig er det skjedd lite i kirkeordningsarbeidet på dette
feltet. Det er imidlertid tydelig at man i dette arbeidet trenger en klarere forståelse av hva teologisk
kompetanse er og bør være i kirken, og hvilken plass den bør ha i ledelse og utvikling av kirken. PF er
nødvendig som en stemme som vet hvilken verdi teologisk kompetanse har, og som bidrar til å sikre at
kirken får ledelsesformer som avstemmer teologers og lekfolks innflytelse på en konstruktiv måte.
Kirkemøtet som øverste representative organ i kirken må finne gode samhandlingsformer med
teologer på alle nivå i kirken.
Departementets høringsnotat ”Staten og Den norske kirke – et tydelig skille” høsten 2014 foreslår å
lovfeste soknets rett til prest og prestens faglige uavhengighet i sitt arbeid.
Delmål 2012: Presteforeningen er en sentral premissleverandør for en fremtidig kirkeordning.
Presteforeningen har arbeidet aktivt med spørsmålene om kirkeordning gjennom deltakelse i
debattmøter, avisoppslag, innlegg og tidsskriftartikler. Et spesialnummer av Inter Collegas 3/12
presenterte forslag til videre arbeid kirkens organisering. I samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm
bidro PF til å utvikle den arbeidsrettslige terminologien i kirkeordningsdebatten, og bidro dermed med
å sette en ny dagsorden for debatten. Dokumentene fra PF utgjorde noen av de sentrale
grunnlagsdokument gjennom refleksjonsprosessen Kirkerådet gjennomførte i løpet av høsten 2012.
Etter invitasjon fra Kirkerådets direktør har PF deltatt i arbeidsgruppe og referansegruppe høsten 2012
som har vært ressurs i utvikling av sakspapirer foran Kirkemøtet 2013.
Delmål 2012: Det er avklart hvilke konsekvenser en ny kirkeordning får for alle prester.
Blant annet etter påtrykk fra PF, synes Kirkerådet å stå overfor en prosess hvor ulike modeller for
fremtidig kirkeordning utredes og utvikles over noe tid slik at de premissene PF har vektlagt kan tas
med i det videre arbeidet. Parallelt med dette utredningsarbeidet vil FAD gjennomføre en evaluering
av Kirkeloven av 1996. Kirkeordningens konsekvenser for presteskapet vil avgjøres av flere forhold;
som hvilken ledelsesrolle som tiltenkes prester i menighetene, hvilken myndighet som tillegges de
rådene prestene er den del av, og hva slags struktur som etableres for å ivareta arbeidsgiveransvaret. I
PFs bidrag til debatten legges det vekt på hvilke konsekvenser de ulike modeller får myndighet og
roller både for menighetsrådene og prestene på de ulike nivå.

Hovedmål 3-årsperioden: Det er utarbeidet tydelig mandat og godt verktøy
for prostens ledelse i prostiet.

Det registreres en viss bekymring over hvordan ledelsesforholdet mellom proster og andre prester
utvikler seg etter prostereformen. Lederkurs for proster er på vei og blir viktig i så måte. PF vil være
engasjert i denne utviklingen gjennom prostefaglaget og som deltakere i en ressursgruppe for utvikling
av kurset nedsatt av bispemøtet.

Hovedmål 3-årsperioden: Biskopen har et overordnet ledelsesansvar for de
vigslete tjenestene.
PF fastholder dette som prinsipp i aktuelle fora og diskusjoner.
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Hovedmål 3-årsperioden: Ved virksomhetsoverdragelse er opparbeidete
rettigheter ivaretatt og overordnet arbeidsgiveransvar lagt på
bispedømmenivå.
Delmål 2013-2014: PF vil arbeide for at en eventuell virksomhetsoverdragelse av prestetjenesten
i første omgang skjer til et sentralt kirkelig rettsubjekt.
Kirkemøtet vedtok i april 2013 at en virksomhetsoverdragelse av prestetjenesten i første fase skal skje
til et sentralt kirkelig rettsubjekt. Departementet varslet ved slutten av 2013 at det er igangsatt en
prosess i samarbeid med Kirkerådet hvor det arbeides med opprettelse av et sentralt kirkelig
rettsubjekt og virksomhetsoverdragelse av prestetjenesten til dette rettsubjektet. Departementet har i
sitt høringsnotat i september 2014 ”Staten og Den norske kirke – et tydelig skille” foreslått dette.

Hovedmål 3-årsperioden: Ved virksomhetsoverdragelse og etablering av
samlet arbeidsgiveransvar er det gode arbeidsforhold og vilkår for alle
grupper av ansatte i kirken.
PF er kontinuerlig aktive på aktuelle arenaer for å sikre at dette hovedmålet oppnås.

Hovedmål 3-årsperioden: PF vil stimulere til åpne teologiske samtaler og
samtidig ivareta alle medlemmenes arbeidsrettslige rettigheter.
Hovedmål 3-årsperioden 2010-2012: Prester med ulike syn i teologiske stridsspørsmål har
avklarte premisser for tjenestelig samarbeid og fellesskap.
Delmål 2012: Bispemøtet har utarbeidet god veiledning for tjenestelig samarbeid og fellesskap.
Sentralstyret avga 11.12.13 en uttalelse i forbindelse med den kirkelige behandlingen av
ekteskapsforståelse og eventuell ny vigselsliturgi. Sentralstyret understreket at PFs medlemmer har
forskjellige syn på dette, og dessuten behovet for at alle medlemmer skal kunne følge sin teologiske
overbevisning i forhold til vigsel av par av samme kjønn.

Diskusjonene og utmeldingene etter sentralstyrets uttalelse har vist at hovedmålet i 3årspeioden er relevant og viktig.

Hovedmål 3-årsperioden: Prester er aktive i samfunnsdebatten med
gjennomarbeidete etiske og teologiske standpunkt i spørsmål som angår
utviklingen i samfunnet lokalt og globalt.
Sentralstyret har vedtatt å opprette en «Prosjektgruppe for etikk og samfunn» for den kommende
toårsperioden. Gruppen har som mandat «å bidra til utvikling av kurs og være en ressurs innenfor
saksområder som berører kirkens samfunnsansvar og rolle i offentligheten.» Aktuelle tema i denne
forbindelse kan være: kirke og religion i offentligheten, kirkens samfunnsansvar og diakoni med
særlig henblikk på spørsmål om rettferdighet, fred og respekt for skaperverket. Gruppen ble etablert i
første halvår 2014.

Hovedmål 3-årsperioden: Presteforeningen deltar aktivt i
nettverkssamarbeid i spørsmål som gjelder klima, solidaritet og global
rettferdighet.

I desember 2012 stilte PF seg bak alliansen Klimavalg 2013. Klimavalg 2013 hadde som mål å få
klimasaken høyt opp på dagsordenen ved stortingsvalget 2013. Klimavalg 2013 besto av over 100
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organisasjoner ved valget. Inter Collegas 2 - 2013 hadde tema Klima over fire sider (klimakirken og
klimavalg 2013 var tema). Et midlertidig arbeidsutvalg for Klimavalg 2013 i perioden etter
Stortingsvalget 2013, foreslo at Klimavalg 2013 ble til Klimavalgalliansen. De mente allianse var det
riktige ordet fordi det ikke skulle lages en ny organisasjon, men nettopp en allianse. PFs
representantskap vedtok på sitt møte i mars 2014 at Presteforeningen slutter seg til alliansen.

Hovedmål 3-årsperioden: Presteforeningen viderefører
solidaritetsprosjektet i Etiopia og vennskapssamarbeid med presteforening
i Polen.

Gjennom PFs deltakelse i KEP (Konferenz der Europäischen Pfarrverbände) er det etablert
partnerskap med den polske presteforeningen. Sentralstyret besøkte den polske presteforeningen i
september 2012, og vi fikk gjenbesøk av 2 representanter for den polske presteforeningen i august
2013. Det ble utvekslet informasjon om presters arbeidsvilkår og drøftet saker av felles interesse. Den
polske presteforeningen er mer en interesseorganisasjon enn en fagforening, men det ble drøftet
hvordan de kunne utvikle seg i en slik retning.
PFs representantskap vedtok på sitt møte i mars 2014 Presteforeningen viderefører sitt
solidaritetsprosjekt Empowering Pastors of the EECMY for en ny treårsperiode 2014 – 2016.

Hovedmål 3-årsperioden: PF arbeider for en aktivt støttende
religionspolitikk som fremmer likeverd, respekt og toleranse.

Presteforeningen har i 2013 avgitt høringsuttalelse til NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. PF har
her støttet opp om utredningens forslag om en aktivt støttende religionspolitikk og gitt en rekke
innspill til den videre prosessen. Innspillet gikk også til Unio som valgte å bruke mye av vårt materiale
i sitt høringssvar.

VEDLEGG: Strategi- og handlingsplan 2013-2015
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Strategi- og handlingsplan, 2013-2015
A: Lønns- og arbeidsvilkår
Prioritere belønning av erfaringskompetanse og ledelse
Fortsette det organisatoriske arbeidet med arbeidskamp og streik
Arbeide for arbeidsgiver skal tilpasse tjenesten enda bedre til de forskjellige livsfasene
Arbeide for at arbeidsgiver forbedrer boligordningen i tråd med boligutvalgets premisser og tilrådinger
Arbeide videre med arbeidstidsspørsmål for menighetsprester og sørge for best mulig løsninger i en tid med mye
endring
3 år -Hovedmål

Prester og teologer har et lønnsnivå
og en lønnsutvikling som rekrutterer
og beholder medarbeidere.
Lederansvar avspeiles i lønnsnivået

Delmål 2013
Lønnsstatistikk/lønnsundersøkel
ser for alle grupper er
fremskaffet
Justeringskrav i 2013 følger opp
LR 45
Sokneprester med særlig
krevende stillinger til kode 1547
Prostelønninger sees i
sammenheng og i forhold til
dem de er satt til å lede

Delmål 2014

Delmål 2015

Nytilsettinger av sokneprester
skjer i LR 45

LR 45 er tatt i bruk i
bispedømmene

Lønnssystemer, lønnsrammer og
spenn benyttes slik at sluttlønnen
gjenspeiler lang tjenestetid

Spesialisering godtgjøres særskilt
Det er foretatt en gjennomgang av
lønnsforholdene til prester tilsatt i
trosopplæringstiltak med fokus på
belønning av kompetanse
Prestetjenesten er tilpasset den
enkeltes livsfase - herunder også
pensjonistene
Gjeldende tjenesteordninger er
evaluert

Prostereformen er evaluert

Ingen medlemmer utsettes for
diskriminering

Utfordringer rundt
diskriminering er tatt opp i
kontaktmøter

PF har arbeidet med problemstillinger
rundt regulert arbeidstid og
menighetsprester,
samt problemstillinger mht
kompensasjon for arbeid på
helgedager, høytidsdager og
ubekvemt arbeid
Generalforsamlingen 2012 tar
boligutvalgets rapport til etterretning,
og ber arbeidsgiver forbedre
ordningen i tråd med utvalgets
premisser og tilrådninger:
Kirkens tjenestebolig-ordning er:

En del av arbeidsvilkårene.

Landsdekkende

Ikke fordelsbeskattet

Tilstede der den er
rekrutterende:
Noen stillinger med boplikt
Noen stillinger uten bolig
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Personalpolitikk for alle livsfaser
tas opp med arbeidsgiver på
kontaktmøter eller lignende

Det er etablert høy bevissthet hos Alle arbeidsgivere har en plan for
arbeidsgivere om utfordringene og livsfase- og seniorpolitikk som
muligheter i de ulike livsfaser
vedlikeholdes

PF har evaluert ferie og
fridagsavtalen

Ansvarlige parter er informert
om og utreder konsekvenser av
PFs vedtak

Ansvarlige parter har forpliktet seg
til å forbedre ordningen i tråd med
PFs vedtak

Kartleggingsfase av behov,
prioritering og standard er
igangsatt

Det er kartlagt behov for
tjenesteboliger i bispedømmene

Det er aksept for at frigjorte
midler går til vedlikehold av
gjenværende boligmasse

Frigjorte midler ved salg av boliger
som frigjøres avsettes
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Alle prostier har tjenlige verktøy
for organisering av
prestetjenesten

Frigjorte midler brukes til å ta
igjen vedlikeholdsetterslepet på
den boligmasse som beholdes
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B: Organisasjonsutvikling
Arbeide for kompetanseheving og gode arbeidsvilkår for alle tillitsvalgte
3år -Hovedmål

Utdanningstilbudet for tillitsvalgte på alle
nivåer i organisasjonen knyttet til aktuelt
lovverk og avtaler er styrket

Det er utarbeidet håndbok for arbeid i lokallag,
faglag, stiftsstyrer og lignende. Disse
oppdateres fortløpende, og er tilgjengelige på
PFs nettsider.

Delmål 2013

Delmål 2014

Det avholdes årlige
prostekonferanser

Delmål 2015

Det er laget en plan for tema
som behandles i OU-kurs

Alle tillitsvalgte har
gjennomført grunnopplæring
på nett
Håndbøker for prosti og stift
er lagt på nett

Håndbøker for alle
tariffområder er lagt på nett

Alle håndbøker er revidert

Det er laget veiledning for tillitsvalgarbeid for
medlemmer ansatt i
tariffområder/virksomheter med få
medlemmer

Det gjennomføres forhandlingskurs for
tillitsvalgte på hvert tariffområde minst en gang
i hver generalforsamlingsperiode

Det er gjennomført nødvendig
opplæring i forbindelse med
sentrale lønnsoppgjør

Felles OU-kurs for arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden i alle bispedømmer

PF sentralt og stiftsstyreledere PF sentralt og stiftsstyreledere PF sentralt og stiftsstyreledere
har bidratt til at arbeidsgiver
har bidratt til at arbeidsgiver
har bidratt til at arbeidsgiver
innfrir forventningene i HA
innfrir forventningene i HA
innfrir forventningene i HA

Lokallagene er styrket

Det er gjennomført OU kurs
for alle lokallagsleder/styre

Det er gjennomført OU kurs
for alle lokallagsleder/styre

Det er styrket kontakt mellom stiftsstyret,
lokallagene og prostefaglaget
Andelen kvinnelige tillitsvalgte er økt på alle
nivå i organisasjonen
Tillitsvalgte har gode arbeidsforhold
Tillitsvalgte er forberedt på endringer som kan
følge av ny kirkeordning
Organisasjonen i alle ledd er godt forberedt på
å organisere streik
PF har styrket sin posisjon blant potensielle
studentmedlemmer
Presteforeningen er opptatt av teologiske
studenters situasjon
Det er gjennomført kontaktmøter etter ny
tilpasningsavtale på alle nivå

Det er gjennomført
nettverkssamling for
kvinnelige tillitsvalgte
Der har vært en gjennomgang
av rett til fri og frikjøp i
stiftene
OU-kursene har behandlet
kirkeordning
PF har avklart med UNIO
overordnete strategier for
presters deltakelse i en evt
streik
Studentmedlemmer har en
egen kontaktperson i
organisasjonen
Det er tilrettelagt
møtepunkter mellom
teologistudenter og aktive
prester
Rolle og ansvarsfordeling
mellom prost, lokallagsleder
og lokallag er gjort tydelig

Alle lokallag møter et medlem
i stiftsstyret
Det er gjennomført
nettverkssamling for
kvinnelige tillitsvalgte
Frikjøp er tatt opp med
bispedømmene
OU-kursene har behandlet
kirkeordning
OU-kursene har behandlet
arbeidskonflikt og PF er med i
lokale
konfliktberedskapsutvalg
Det er utarbeidet
informasjonsmateriell rettet
mot studenter

Det er gjennomført OU kurs
for alle lokallagsleder/styre

Det er gjennomført
nettverkssamling for
kvinnelige tillitsvalgte
Der har vært en gjennomgang
av rett til fri og frikjøp i
stiftene
OU-kursene har behandlet
kirkeordning
PF har avklart med UNIO
overordnete strategier for
presters deltakelse i en evt
streik
Det er kontakt mellom
tillitsvalgte prester og
studentlagene

Det er etablert møtepunkter
mellom lokale studentlag og
PFs ledelse
Det er gjennomført evaluering
av medbestemmelsen lokalt
(tilpassningsavtalen)
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Strategi- og handlingsplan, 2013-2015
C: Kompetanse
Arbeide for en faglig og erfaringsbasert etter- og videreutdanning
3år -Hovedmål

Delmål 2013

Delmål 2014

Delmål 2015

Det utdannes tilstrekkelig nye teologer og
prester til å møte kirkens og samfunnets behov

Det skal være gode prognoser
på avgang og tilgang på
prester

Det er opprettet gode
stipendordninger som
stimulerer til utdanning av
prester

Det er funnet hensiktsmessige
ordninger for å sikre
prestetjeneste i hele landet

Det er utarbeidet en
Presters og andre teologers kompetanse
mediestrategi for informasjon
oppleves relevant i samfunnet. Den etterspørres,
utad om presters teologers
benyttes og verdsettes.
kompetanse

Prestenes rolle er styrket i
etikk, verditekning og
tverrfaglig dialog i
lokalsamfunnet

Prestens rolle som bærer av
tradisjon og kulturell
hukommelse er styrket i
lokalsamfunnet

Kurstilbudene er lett
Bredden av teoretiske og
Presteforeningen er sentral aktør i et bredt faglig
tilgjengelige gjennom økt bruk
praktiske disipliner inngår
etter- og videreutdanningstilbud for prester
av desentraliserte /
jevnlig som del av kurstilbudet
prostibaserte kurs
Bispedømmene sørger for høy kompetanse hos
alle prester – også pensjonistene – når det
gjelder gudstjenestearbeidet

Arbeidsgivere har høy
bevissthet om deres ansvar
for at pensjonister også skal
være en ressurs

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

Individuelle
kompetanseplaner er tema i
medarbeidersamtaler

Ledere på alle nivåer har den nødvendige
lederkompetanse
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Det er studiepoenggivende
kurs med særlig henblikk på
sokneprest og prosterollen.
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Det er utarbeidet individuelle
kompetanseplaner for alle
ansatte

Det er utarbeidet
kompetanseplaner i alle
prostier

Strategi- og handlingsplan, 2013-2015

D: Kirkepolitikk og samfunnsengasjement
Arbeide for å sørge for gode vilkår for prestetjenesten og en kirkeordning i tråd med hovedanbefalingene i PFs
kirkeordningsgruppe
3år -Hovedmål

Delmål 2013

Delmål 2014

Delmål 2015

Gjennomsnittlig antall medlemmer pr.prest i
Norge tilsvarer gjennomsnittlig antall
medlemmer pr. prest i Norden slik at kirken har
mulighet til å bygge relasjoner til sine
medlemmer

Det er realvekst i
bevilgningene til
prestetjenesten på alle
tariffområder

Det er realvekst i
bevilgningene til
prestetjenesten på alle
tariffområder

Det er realvekst i
bevilgningene til
prestetjenesten på alle
tariffområder

PF har utarbeidet en plan for
utvikling av sokneprestens
lederrolle

Nærmere utredning om
pastoralt lederskap, jf TOM
§10.

PF vil arbeide for at en
eventuell
virksomhetsoverdragelse av
prestetjenesten i første
omgang skjer til et sentralt
kirkelig rettsubjekt

PF vil arbeide for at en
eventuell
virksomhetsoverdragelse av
prestetjenesten i første
omgang skjer til et sentralt
kirkelig rettsubjekt

Vi har en prestetjeneste hvor hvert sokn har en
fast ansvarlig prest, og hver prest har et fast
tjenestested og klart definert tjenestedistrikt.
Menighetsrådet og soknepresten har klart
definerte ledelsesfunksjoner i utviklingen av
framtidig kirkeordning
Presters teologiske og pastorale kompetanse er
anerkjent som grunnleggende i utviklingen av
fremtidige ledelsesroller i kirken
Det er utarbeidet tydelig mandat og godt
verktøy for prostens ledelse i prostiet
Biskopen har et overordnet ledelsesansvar for
de vigslete tjenestene
Ved virksomhetsoverdragelse er opparbeidete
rettigheter ivaretatt og overordnet
arbeidsgiveransvar lagt på bispedømmenivå
Ved virksomhetsoverdragelse og etablering av
samlet arbeidsgiveransvar er det gode
arbeidsforhold og vilkår for alle grupper av
ansatte i kirken
PF vil stimulere til åpne teologiske samtaler og
samtidig ivareta alle medlemmenes
arbeidsrettslige rettigheter
Prester er aktive i samfunnsdebatten med
gjennomarbeidete etiske og teologiske
standpunkt i spørsmål som angår utviklingen i
samfunnet lokalt og globalt
Presteforeningen deltar aktivt i
nettverkssamarbeid i spørsmål som gjelder
klima, solidaritet og global rettferdighet
Presteforeningen viderefører
solidaritetsprosjektet i Etiopia og
vennskapssamarbeid med presteforening i
Polen
PF arbeider for en aktivt støttende
religionspolitikk som fremmer likeverd, respekt
og toleranse
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2012-‐2014	
  
	
  
SENTRALSTYRET-‐	
  valgt	
  på	
  GF	
  2012	
  
	
  
Gunnar	
  Mindestrømmen,	
  leder	
  	
  
Anne	
  B.	
  Skoglund,	
  nestleder	
  (fratrådte	
  oktober	
  2014)	
  
Ingvild	
  Osberg	
  (nestleder	
  fra	
  oktober	
  2014)	
  
Kyrre	
  Kolvik	
  
Øyvind	
  Taraldset	
  Sørensen	
  	
  
Anne	
  Birgitte	
  Bødtker	
  Ruus,	
  varamedlem	
  
Arild	
  Steinsland,	
  varamedlem	
  (fast	
  medlem	
  fra	
  oktober	
  2014)	
  
Lars	
  Erlend	
  Kielland,	
  varamedlem	
  
	
  
SENTRALSTYRET-‐	
  til	
  GF	
  2012	
  
	
  
Gunnar	
  Mindestrømmen,	
  leder	
  	
  
Anne	
  B.	
  Skoglund,	
  nestleder	
  	
  
Leif	
  Endre	
  Grutle	
  
Kyrre	
  Kolvik	
  
Svein	
  Bjarte	
  Mangersnes	
  
Øyvind	
  Taraldset	
  Sørensen,	
  varamedlem	
  
Anna	
  Grønvik,	
  varamedlem	
  
	
  
	
  
	
  
REPRESENTANTSKAPET	
  
	
  
Sentralstyret	
  
	
  
Roald-‐Einar	
  Ottersen	
   	
  
	
  
Oslo,	
  til	
  januar	
  2013	
  
Trond	
  Løberg	
   	
  
	
  
	
  
Oslo,	
  fra	
  januar	
  2013	
  
Gunnar	
  Ellingsen	
  
	
  
	
  
Borg,	
  til	
  september	
  2013	
  
Tor	
  Bjørn	
  Andresen	
  Osberg	
  
	
  
Borg,	
  fra	
  september	
  2013	
  
Jens	
  Petter	
  Ous	
  	
  
	
  
	
  
Hamar,	
  til	
  november	
  2012	
  
Torbjørn	
  Granerud	
  
	
  
	
  
Hamar,	
  fra	
  november	
  2012	
  
Erik	
  Haualand	
   	
  
	
  
	
  
Tunsberg,	
  til	
  januar	
  2012	
  
Vivi	
  Schwencke	
  Johnsbråten	
   	
  
Tunsberg,	
  fra	
  januar	
  2012	
  til	
  april	
  2013	
  
Ingulf	
  Bø	
  Vatnar	
  
	
  
	
  
Tunsberg,	
  fra	
  april	
  2013	
  
Geir	
  Ola	
  Tveit	
   	
  
	
  
	
  
Agder	
  og	
  Telemark	
  
Dag	
  Tormod	
  Milje	
  
	
  
	
  
Stavanger,	
  til	
  og	
  med	
  2014	
  
Kjersti	
  Brakestad	
  Boge	
   	
  
	
  
Bjørgvin,	
  til	
  august	
  2013	
  
Njål	
  A.	
  Engmark	
  
	
  
	
  
Bjørgvin,	
  fra	
  august	
  2013	
  
Harald	
  K.	
  Sunde	
  
	
  
	
  
Møre,	
  til	
  juni	
  2014	
  
Carina	
  Møller	
   	
  
	
  
	
  
Møre,	
  fra	
  juni	
  2014	
  
Stein	
  Ellinggard	
  	
  
	
  
	
  
Nidaros,	
  til	
  oktober	
  2012	
  
Dagfinn	
  Thomassen	
   	
  
	
  
Nidaros,	
  fra	
  oktober	
  2012	
  til	
  og	
  med	
  2014	
  
Frode	
  Wigum	
   	
  
	
  
	
  
Sør-‐Hålogaland	
  
Carl-‐Ove	
  Fæster	
  
	
  
	
  
Nord-‐	
  Hålogaland,	
  til	
  september	
  2012	
  
Birgit	
  A.	
  Lockertsen	
  
	
  
	
  
Nord-‐Hålogaland,	
  fra	
  september	
  2012	
  til	
  november	
  2014	
  
Sven	
  Becker	
   	
  
	
  
	
  
Nord-‐Hålogaland,	
  fra	
  november	
  2014	
  
	
  
Anne	
  Line	
  Kroken	
  
	
  
	
  
Studentene	
  (februar	
  2012)	
  
Christian	
  de	
  Jong	
  Øyen	
  Generalforsamling
	
  
	
  
Studentene	
  
Presteforeningens
2015(juni	
  2012)	
  
Stina	
  Frøvoll	
  Torgauten	
  	
  
	
  
Studentene	
  (oktober	
  2012)	
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Sven	
  Becker	
   	
  
	
  
	
  
Nord-‐Hålogaland,	
  fra	
  november	
  2014	
  
	
  
Anne	
  Line	
  Kroken	
  
	
  
	
  
Studentene	
  (februar	
  2012)	
  
Christian	
  de	
  Jong	
  Øyen	
   	
  
	
  
Studentene	
  (juni	
  2012)	
  
Stina	
  Frøvoll	
  Torgauten	
  	
  
	
  
Studentene	
  (oktober	
  2012)	
  
Maja	
  Leonora	
  Skålvold	
   	
  
	
  
Studentene	
  (2013)	
  
Geir	
  Wiknes	
   	
  
	
  
	
  
Studentene	
  (2014)	
  
Tore	
  Henrik	
  Meberg-‐Hansen	
   	
  
LFU-‐FPK,	
  til	
  oktober	
  2012	
  
Trygve	
  Tyreid	
   	
  
	
  
	
  
LFU-‐FPK,	
  fra	
  oktober	
  2012	
  
Lars	
  Kristian	
  Gjone	
  
	
  
	
  
LFU-‐KA,	
  til	
  september	
  2012	
  
Anne	
  Birgitte	
  Bødtker	
  Ruus	
  
	
  
LFU-‐KA,	
  fra	
  september	
  2012	
  
Tim	
  Georg	
  Engelsvold	
   	
  
	
  
LFU-‐Virke,	
  til	
  november	
  2012	
  
Egil	
  Arnsby	
  	
  
	
  
	
  
	
  
LFU-‐Virke,	
  fra	
  november	
  2012	
  til	
  september	
  2013	
  
Tim	
  Georg	
  Engelsvold	
   	
  
	
  
LFU-‐Virke,	
  fra	
  september	
  2013	
  
Leif	
  Kristian	
  Drangsholt	
  	
  
	
  
LFU-‐Spekter,	
  til	
  november	
  2012	
  
Ingebrigt	
  Røen	
   	
  
	
  
	
  
LFU-‐Spekter,	
  fra	
  november	
  2012	
  
Ann-‐Helén	
  Fjeldstad	
  Jusnes	
  
	
  
Prostene	
  
	
  
	
  
Johan	
  Arnt	
  Wenaas	
  
	
  
	
  
Pensjonistene	
  
	
  
LFU-‐FPK	
  
Tore	
  Henrik	
  Meberg-‐Hansen,	
  leder	
  til	
  november	
  2012	
  (permisjon)	
  
Trygve	
  Tyreid,	
  leder	
  fra	
  november	
  2012,	
  medlem	
  til	
  november	
  2012	
  
Nina	
  Grasto	
  (fungerende	
  leder	
  for	
  Meberg-‐Hansen),	
  medlem	
  til	
  oktober	
  2013	
  
Tor	
  Arne	
  Berntsen,	
  medlem	
  til	
  oktober	
  2013	
  
Paul	
  Andreas	
  Haug,	
  medlem	
  fra	
  oktober	
  2013	
  
Audun	
  Sæbø	
  Norman,	
  medlem	
  fra	
  oktober	
  2013	
  til	
  september	
  2014	
  
Annika	
  Larsen,	
  medlem	
  fra	
  september	
  2014	
  
Sverre	
  Stai,	
  medlem	
  fra	
  oktober	
  2013	
  
Ole-‐Johs.	
  Huuse	
  
Kristoffer	
  Lønning	
  Tørressen,	
  varamedlem	
  fra	
  september	
  2014	
  
Bent-‐Inge	
  Misje,	
  varamedlem	
  til	
  juli	
  2014	
  
Kristian	
  Aasen,	
  varamedlem	
  til	
  oktober	
  2013	
  
	
  
	
  
LFU-‐KA	
  	
  
Lars	
  Kristian	
  Gjone,	
  leder	
  til	
  september	
  2012,	
  medlem	
  fra	
  september	
  2012	
  
Anne	
  Birgitte	
  Bødtker	
  Ruus,	
  leder	
  fra	
  september	
  2012,	
  nestleder	
  til	
  september	
  2012	
  	
  
Lars	
  Martin	
  Hol,	
  nestleder	
  fra	
  september	
  2012,	
  medlem	
  til	
  september	
  2012	
  
Øyvind	
  Justnes	
  Andersen,	
  fra	
  september	
  2012	
  til	
  november	
  2012	
  
Christian	
  Otto	
  Ruge,	
  fra	
  september	
  2012	
  til	
  august	
  2014	
  
Ole	
  Tørring,	
  til	
  september	
  2012	
  
Per	
  Hostad,	
  sekretær	
  
	
  
LFU-‐SPEKTER	
  	
  
Leif-‐Kristian	
  Drangsholt,	
  leder	
  til	
  november	
  2012,	
  medlem	
  fra	
  november	
  2012	
  
Ingebrigt	
  Røen,	
  leder	
  fra	
  november	
  2012,	
  medlem	
  til	
  november	
  2012	
  
Torbjørn	
  Skjælaaen,	
  til	
  november	
  2012	
  
Sissel	
  Mong	
  Haugeland,	
  fra	
  november	
  2012	
  
Odd	
  Bjarne	
  Bruun	
  
Bjørn	
  Watsend,	
  til	
  november	
  2012	
  
Anne	
  Løyning,	
  fra	
  november	
  2012	
  
Ruth-‐Line	
  Walle-‐Hansen,	
  sekretær	
  til	
  september	
  2013	
  
Ole	
  Jacob	
  Støle,	
  sekretær	
  fra	
  oktober	
  2013	
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LFU-‐VIRKE	
  	
  
Egil	
  Arnsby,	
  leder	
  fra	
  november	
  2012	
  til	
  september	
  2013	
  
Tim	
  Georg	
  Engelsvold,	
  medlem,	
  leder	
  fra	
  september	
  2013	
  
Maren	
  Flotve	
  Tischendorf,	
  til	
  mai	
  2014	
  
Anna	
  Dalaker,	
  medlem	
  fra	
  september	
  2013	
  til	
  desember	
  2014	
  
Johannes	
  Høyvik,	
  fra	
  november	
  2012	
  
Hanne	
  Garmann	
  Gullaksen/Kari	
  Zakariassen,	
  sekretær	
  
	
  
STUDENTENE	
  
TF	
  
Stina	
  Frøvoll	
  Torgauten,	
  til	
  desember	
  2013	
  
Christian	
  de	
  Jong	
  Øien,	
  til	
  april	
  2013	
  
Isabell	
  Skagen,	
  fra	
  april	
  2013	
  
Geir	
  Wiknes,	
  fra	
  april	
  2013	
  
MF	
  
Arnstein	
  Hardang	
  
Anne	
  Line	
  Kroken,	
  til	
  juni	
  2012	
  
Maja	
  Leonora	
  Skålvold,	
  fra	
  juni	
  2012	
  til	
  desember	
  2013	
  
Mario	
  Liavåg,	
  mars	
  2013	
  til	
  desember	
  2013	
  
Espen	
  Dahlgren	
  Doksrød,	
  fra	
  mars	
  2014	
  
Ingvild	
  Bjørnøy	
  Lalim,	
  fra	
  mars	
  2014	
  
	
  
MHS	
  
Silje	
  Barkved	
  
KUN	
  
Ingen	
  
	
  
FAPR	
  –	
  FAGUTVALG	
  FOR	
  PROSTER	
  
Ann-‐Helén	
  Fjeldstad	
  Jusnes,	
  leder	
  
Nils	
  Aage	
  Aune	
  
Elisabeth	
  Yrwing	
  Guthus,	
  til	
  september	
  2012	
  
Ludvig	
  Bjerkreim,	
  fra	
  september	
  2012	
  
Per	
  Halstein	
  Nielsen,	
  til	
  september	
  2012	
  
Terje	
  Fonk,	
  fra	
  september	
  2012	
  
Asgeir	
  Sele,	
  varamedlem	
  fra	
  september	
  2012	
  
Kyrre	
  Kolvik,	
  konsultativt	
  medlem	
  fra	
  mars	
  2012	
  
	
  
FAPE	
  –	
  FAGUTVALG	
  FOR	
  PENSJONISTER	
  
Nils	
  Kristian	
  Lie,	
  leder	
  
Astrid	
  Bjellebø	
  Bayegan,	
  nestleder	
  
Johan	
  Arnt	
  Wenaas	
  
Berit	
  Margrethe	
  Andersen	
  
Knut	
  Engebu	
  
Per	
  Hostad,	
  sekretær	
  
	
  
FAKL	
  –	
  FAGUTVALG	
  FOR	
  KJØNNS-‐	
  OG	
  LIKESTILLINGSSPØRSMÅL	
  
Anne	
  B.	
  Skoglund,	
  leder	
  til	
  mars	
  2012	
  
Ingvild	
  Osberg,	
  leder	
  fra	
  mars	
  2012	
  
Marit	
  Isaksen	
  Espedalen	
  	
  
Gard	
  Realf	
  Sandaker-‐Nielsen	
  
Svein	
  Bjarte	
  Mangersnes,	
  til	
  mars	
  2012	
  
Lars	
  Erlend	
  Kielland,	
  fra	
  mars	
  2012	
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Randi	
  Hvidsten,	
  Kirkeavdelingen/FAD,	
  konsultativt	
  medlem	
  	
  
Synnøve	
  Hinnaland	
  Stendal,	
  Kirkerådet,	
  konsultativt	
  medlem	
  
Hanne	
  Garmann	
  Gullaksen/Kari	
  Zakariassen,	
  sekretær	
  
	
  
FAPK	
  –	
  FAGUTVALG	
  FOR	
  PRESTER	
  I	
  KRIMINALOMSORGEN	
  
Harald	
  Kjær,	
  leder	
  
Kristin	
  Holen	
  Daae,	
  nestleder	
  
Jens	
  Fredrik	
  Brenne,	
  til	
  oktober	
  2012	
  
Geir-‐Øyvind	
  Bandlien,	
  fra	
  oktober	
  2012	
  
Kjell	
  Nyhus	
  
Øyvind	
  Taraldset	
  Sørensen,	
  konsultativt	
  medlem	
  fra	
  mars	
  2012	
  
	
  
FAST	
  –	
  FAGUTVALG	
  FOR	
  STUDENTPRESTER	
  
Birte	
  A.	
  Gresseth,	
  leder	
  til	
  mars	
  2012	
  
Nils	
  Jøran	
  Riedl,	
  leder	
  fra	
  mars	
  2012	
  til	
  august	
  2013	
  
Tor	
  Halvard	
  Stranda,	
  leder	
  fra	
  august	
  2013	
  
Tor	
  Halvard	
  Stranda,	
  medlem	
  fra	
  mars	
  2012	
  til	
  august	
  2013	
  
Bjørn	
  Inge	
  Holberg,	
  til	
  mars	
  2012	
  
Helge	
  Smemo,	
  til	
  mars	
  2012	
  
Hans	
  Jørgen	
  Wennesland,	
  fra	
  mars	
  2012	
  
Birte	
  A.	
  Gresseth,	
  medlem	
  fra	
  august	
  2013	
  
Anne	
  Anker	
  Bolstad,	
  varamedlem	
  fra	
  august	
  2013	
  
Øyvind	
  Taraldset	
  Sørensen,	
  konsultativt	
  medlem	
  fra	
  mars	
  2012	
  
	
  
	
  
GoSp	
  -‐	
  GODKJENNINGSNEMND	
  FOR	
  SPESIALITET	
  I	
  PRAKTISK	
  PRESTETJENESTE	
  INNEN	
  HELSE-‐	
  OG	
  
SOSIALSEKTOR	
  
Ingebrigt	
  Røen,	
  leder	
  	
  
Guttorm	
  Eidslott	
  
Margrete	
  Sem	
  Lossius	
  
Alf	
  Kristian	
  Bjørkli,	
  varamedlem	
  
Olga	
  Tvedt,	
  varamedlem	
  
John	
  Kaufman,	
  sekretær	
  til	
  april	
  2012	
  
Per	
  Kristian	
  Aschim,	
  sekretær	
  fra	
  mai	
  2012	
  
	
  
FR/AR	
  -‐	
  FAGRÅD	
  FOR	
  ARBEIDSVEILEDNING	
  
Erik	
  Haualand,	
  leder	
  (medlem	
  fra	
  november	
  2012,	
  leder	
  fra	
  november	
  2013)	
  
Brita	
  Hardeberg,	
  leder	
  til	
  september	
  2013	
  
Inger	
  Jeanette	
  Enger	
  
Lars	
  Johan	
  Danbolt,	
  til	
  mars	
  2014	
  
Jan	
  Eivind	
  Hanssen,	
  til	
  november	
  2012	
  
Tore	
  Hummelvoll,	
  fra	
  mai	
  2014	
  
Astrid	
  Sætrang	
  Morvik,	
  fra	
  mai	
  2014	
  
Mette	
  Brammer	
  Stoveland,	
  Diakonforbundet	
  
Eldbjørg	
  Leinebø	
  Ekre,	
  Kirkelig	
  undervisningsforbund,	
  fra	
  november	
  2013	
  
Ragnhild	
  Christophersen,	
  Kirkelig	
  undervisningsforbund,	
  til	
  september	
  2013	
  
John	
  Kaufman,	
  sekretær	
  til	
  april	
  2012	
  
Per	
  Kristian	
  Aschim,	
  sekretær	
  fra	
  mai	
  2012	
  
	
  
	
  
FR/HO	
  -‐	
  FAGRÅD	
  FOR	
  HOMILETIKK	
  
Tore	
  Skjæveland,	
  leder	
  
Inger	
  Bækken	
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Christoffer	
  Solbakken,	
  ut	
  november	
  2012	
  
Ingrid	
  Rian	
  
Bjarte	
  Leer-‐Salvesen,	
  fra	
  oktober	
  2012	
  til	
  juni	
  2014	
  
Silje	
  Sørebø,	
  fra	
  oktober	
  2012	
  
Inge	
  Westly,	
  sekretær	
  til	
  oktober	
  2013	
  
Marit	
  Bunkholt,	
  sekretær	
  fra	
  oktober	
  2013	
  
	
  
FR/KA	
  –	
  FAGRÅD	
  FOR	
  KATEKETIKK	
  
Hilde	
  Fylling,	
  leder	
  til	
  januar	
  2014	
  
Cathrine	
  Grutle,	
  til	
  november	
  2012	
  
Øystein	
  Wang,	
  til	
  november	
  2012	
  
Åse	
  Kristin	
  N.	
  Aagaard,	
  fra	
  november	
  2012	
  
Einar	
  A.	
  Weider,	
  fra	
  november	
  2012	
  
Kristin	
  Lødøen	
  Hope,	
  fra	
  mai	
  2014	
  
Jarl	
  Eidjord	
  (Kateketforeningen),	
  til	
  november	
  2012	
  
Heidi	
  Sveås	
  (Kateketforeningen)	
  ,	
  til	
  november	
  2012	
  
Jo	
  Edvardsen	
  (Kateketforeningen),	
  fra	
  november	
  2012	
  
Anny	
  Holien	
  (Kateketforeningen),	
  fra	
  november	
  2012	
  
Inge	
  Westly,	
  sekretær	
  til	
  oktober	
  2013	
  
Per	
  Kristian	
  Aschim,	
  sekretær	
  fra	
  oktober	
  2013	
  
	
  
	
  
FR/KS	
  –	
  FAGRÅD	
  FOR	
  KRISTEN	
  SPIRITUALITET	
  
Gunnvor	
  J.	
  Hovland,	
  leder	
  	
  
Hilde-‐Anette	
  Løvenskiold	
  Kvam	
  
Oddgeir	
  Bolstad	
  
Arne	
  Sand,	
  til	
  november	
  2012	
  
Sigurd	
  Bakke,	
  fra	
  november	
  2012	
  
Sven	
  Magne	
  Lura,	
  til	
  juni	
  2014	
  
Ragna	
  Dahlen,	
  sekretær	
  
	
  
FR/LI	
  –	
  FAGRÅD	
  FOR	
  LITURGIKK	
  
Kyrre	
  Kolvik,	
  leder	
  
Siv	
  Limstrand,	
  til	
  september	
  2012	
  
Kjersti	
  Marie	
  Lægdene,	
  fra	
  september	
  2012	
  
Henning	
  Vik,	
  fra	
  september	
  2012	
  
Jørn	
  Fevang	
  (MFO)	
  
Kari	
  Irene	
  Lien	
  (MFO),	
  fra	
  november	
  2012	
  
Bjørn	
  Vevang	
  (MFO),	
  til	
  november	
  2012	
  
Kari	
  Veiteberg	
  (Liturgisk	
  senter),	
  til	
  september	
  2012	
  
Ragna	
  Dahlen,	
  sekretær	
  
	
  
FR/PA	
  –	
  FAGRÅD	
  FOR	
  PASTORALUTVIKLING	
  
Hans	
  Jørgen	
  Morvik,	
  leder	
  fra	
  november	
  2012	
  
Harald	
  Inge	
  Bryne,	
  fra	
  november	
  2012	
  
Elisabeth	
  Yrwing	
  Guthus,	
  fra	
  november	
  2012	
  
Dag	
  Høyem,	
  fra	
  november	
  2012	
  
Ingunn	
  Rinde,	
  fra	
  januar	
  2013	
  
Inge	
  Westly,	
  sekretær	
  til	
  oktober	
  2013	
  
Marit	
  Bunkholt,	
  sekretær	
  fra	
  oktober	
  2013	
  
	
  
FR/SJ	
  –	
  FAGRÅD	
  FOR	
  SJELESORG	
  
Gunnar	
  Fagerli,	
  leder	
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Øystein	
  Larsen,	
  til	
  november	
  2012	
  
John	
  Kristian	
  Rolfsnes,	
  fra	
  	
  august	
  2012	
  
Arne	
  Sand,	
  fra	
  januar	
  2013	
  
Asbjørn	
  Restan,	
  oppnevnt	
  av	
  Kirkerådet	
  
Hilde	
  H.	
  Unsvåg,	
  permisjon	
  høsten	
  2014	
  
Kyrre	
  Klevberg,	
  høsten	
  2014	
  
Ragna	
  Dahlen,	
  sekretær	
  
	
  
	
  
RESSURSGRUPPE	
  FOR	
  OPPNEVNING	
  TIL	
  FAGRÅD	
  
Bente	
  Heibø	
  Modalsli	
  
Sivert	
  Angel	
  
Inge	
  Westly	
  
	
  
	
  
SEKRETARIATET	
  
Generalsekretær	
  og	
  stab	
  
Ole-‐Johs.	
  Huuse,	
  generalsekretær	
  
Jon	
  Strøm,	
  rådgiver	
  
	
  
Arbeidslivsavdeling	
  
Ruth-‐Line	
  Walle-‐Hansen,	
  forhandlingssjef/advokat	
  til	
  september	
  2013	
  
Ole	
  Jacob	
  Støle,	
  forhandlingssjef/advokat	
  fra	
  oktober	
  2013	
  
Per	
  Hostad,	
  advokat	
  	
  
Hanne	
  Garmann	
  Gullaksen,	
  rådgiver	
  (permisjon	
  fra	
  august	
  2012	
  til	
  oktober	
  2013)	
  
Kari	
  Zakariassen,	
  rådgiver	
  (vikar)	
  	
  fra	
  februar	
  2012	
  til	
  mai	
  2014	
  
Gun	
  Hafsas,	
  rådgiver	
  (vikar)	
  fra	
  november	
  2014	
  
	
  
Utdanningsavdeling	
  
Inge	
  Westly,	
  studierektor	
  til	
  oktober	
  2013	
  
Marit	
  Bunkholt,	
  studierektor	
  fra	
  oktober	
  2013	
  
Ragna	
  Dahlen,	
  rådgiver	
  til	
  januar	
  2015	
  
John	
  Kaufman,	
  rådgiver	
  til	
  april	
  2012	
  
Per	
  Kristian	
  Aschim,	
  rådgiver	
  fra	
  mars	
  2012	
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DEN NORSKE KIRKES PRESTEFORENING - REGNSKAP 2012-2014
RESULTATREGNSKAP
2014

2013

2012

9 194 621
1 964 202
519 767
11 678 589

9 731 150
2 834 465
579 966
13 145 581

9 671 425
4 657 406
729 352
15 058 183

5 149 201
491 556
2 097 530
2 833 462
247 492
606 302
25 246
270 967
11 721 757

5 489 317
227 020
2 019 872
2 422 124
266 638
612 932
1 223 603
12 261 505

5 295 803
515 342
2 054 792
3 895 821
392 853
598 340
1 874 359
1 840 352
16 467 661

-43 168

884 075

-1 409 479

11 495
11 495

19 181
19 181

34 776
34 776

-31 673

903 256

-1 374 703

186 673
-155 000
-

-328 256
-575 000
-

-159 816
1 534 519

31 673

-903 256

1 374 703

INNTEKTER
Medlemskontingent
Tilskudd/bidrag
Andre inntekter
SUM INNTEKTER

note 1
note 2

UTGIFTER
Lønn og sosiale kostnader
Honorarer
Kontorutgifter
Reise- og oppholdsutgifter
Andre driftskostnader
Kontingenter
Aksjonsmidler
Avsetninger og tildelinger
SUM UTGIFTER

note 3
note 4
note 5
note 6

note 7

DRIFTSRESULTAT

FINANSPOSTER
Renteinntekter
Rentekostnader
Finanskostnader
SUM FINANSPOSTER

ÅRETS RESULTAT

DISPONERING
overført til fri egenkapital
overført fra fri egenkapital
overført til bunden egenkapital
overført fra bunden egenkapital
SUM DISPONERING
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DEN NORSKE KIRKES PRESTEFORENING - REGNSKAP 2012-2014
BALANSE
EIENDELER

2014

2013

2012

4 498 287
4 498 287

3 781 872
3 781 872

3 353 555
3 353 555

1 643 621
168 141
5 000
1 816 762

3 103 892
72 597
5 000
3 181 489

3 852 537
76 103
5 000
3 933 640

6 315 049

6 963 361

7 287 194

630 000
200 000
123 444
note 12
962 039
note 10/12
251 678
2 167 161

500 000
175 000
123 444
712 039
501 678
2 012 161

200 000
150 000
123 444
462 039
501 678
1 437 161

Egenkapital 01.01
Årsoverskudd
Årsunderskudd
SUM FRI EGENKAPITAL

2 774 691
-186 673
2 588 018

2 446 435
328 256
2 774 691

2 286 619
159 816
2 446 435

SUM EGENKAPITAL

4 755 180

4 786 852

3 883 596

ANLEGGSMIDLER
Rådhusgaten 1-3
SUM ANLEGGSMIDLER

note 8

OMLØPSMIDLER
Kontanter, bank og postgiroinnskudd
Utestående fordringer
Lagerbeholdning bøker
SUM OMLØPSMIDLER

note 9

EIENDELER TOTALT

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Avsetning generalforsamling
Avsetning inventar
Avsatt hybel London
Konfliktmidler
Øvrig bunden egenkapital
SUM BUNDEN EGENKAPITAL

note 12
note 12

GJELD
-

SUM LANGSIKTIG GJELD
Skyldig skattetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Skyldig feriepenger
Andre påløpte kostnader
Revisjon
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

-

-

204 330
189 376
523 402
5 000
20 000
617 762
1 559 870

259 246
185 314
533 546
5 000
20 000
1 173 403
2 176 509

246 447
182 828
510 908
5 000
20 000
2 438 416
3 403 599

SUM GJELD

1 559 870

2 176 509

3 403 599

EGENKAPITAL OG GJELD TOTALT

6 315 049

6 963 361

7 287 194

note 11
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Presteforeningens generalforsamling
16.-18. mars 2015
Sak 4

Verdidokument

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:

Veivalg og verdier

Overordnet og forpliktende uttalelse fra Presteforeningens
generalforsamling 2015 for kommende treårsperiode.
Presteforeningens fremste oppgave er å ivareta landets prester og andre medlemmer, styrke og
videreutvikle prestetjenesten. Foreningen skal arbeide for gode lønns- og rammebetingelser for
medlemmene, motivere til kompetansebygging og faglig fellesskap og utvikling.
Foreningen vil fremme rekruttering, fellesskap, solidaritet og samarbeid mellom medlemmene,
ha en hensiktsmessig organisering og kompetente tillitsvalgte, samt skape arenaer for
påvirkning overfor lovgivende og bevilgende myndigheter.
I perioden 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

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

Forvaltningsreform - omstilling

•

Presters boplikt og borett

•

Vernebestemmelser for prester og kompensasjon for utført arbeid

•

Presteforeningen som profesjonsforening

Presteforeningens Generalforsamling 2015

Presteforeningens generalforsamling
16.-18. mars 2015
Sak 5

Revisjon av Presteforeningens lover

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:
Generalforsamlingen 2015 vedtar lover for Den norske kirkes presteforening i tråd med de endringer
som er lagt fram. Endringene for trer i kraft 19. mars 2015. Gjeldende nye lover vedlegges
protokollen i sin helhet.
Saksfremlegg:
Representantskapet legger fram noen mindre endringer i lovene som er tilpassninger for å utvikle
organisasjonen i en villet retning. Det er endringer på følgende punkt:
A) § 2 Medlemskap
B) § 3 Kontingent
Det er også fremmet et endringsforlag fra Fagutvalg for proster (FAPR). De vil at prostene skal være
representert med utvalget (FAPR) også, og ikke bare en prost fra hvert proste-faglag og vil ha dette inn
i PFs lover.
Vedtak FAPR sak 11/14
Forslag til ny representasjon for prostene på GF
”Vi samtalte om forskjellige modeller der fagutvalget holdt frem en løsning med representasjons på
GF med 1 representant fra hvert Faglag for proster og tre fra Fagutvalg for proster.”
FAPR mener at svakheten med dagens ordning er at en får en god regional representasjon, men sikrer
ikke at det sentrale utvalget er representert. Denne representasjonen kan sikres på 2 måter:
•

FAPR gis anledning til å være representert som § 12 punkt b. Tre representanter fra hvert
lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre. En måtte da ta FAPR inn i § 12 b.

•

Gi regler i mandatet om at FAPR skal bestå av faglagsledere. Dette sikrer en indre
sammenheng mellom faglag og utvalg også utenom GF uten at antall delegater til PF øker.

Representantskapet anbefaler at en velger det siste alternativet. Da behøves det ikke noen lovendring.
En tydeliggjør da at prostene er en del av stiftene, og at de også er representert på GF gjennom
stiftsstyrene.
Representantskapet gjør oppmerksom på følgende konsekvens av en evt virksomhetsoverdragelse i
generalforsamlingsperioden 2015-2018:
Paragrafen om sammensetning av sentralstyret vil måtte endres hvis prester tilsatt i bispedømmene
ikke lenger tilhører det statlige tariffområdet. En anbefaler at den praktiske konsekvensen av denne
endringen tas i forkant av første GF etter at virksomhetsoverdragelsen har funnet sted, men at
lovendringen gjøres på selve GF.
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Lover for Den norske kirkes presteforening
Vedtatt på Generalforsamlingen 2006, endret på Generalforsamlingen 2009 og 2012.
Forslag til endringer 2015 i kursiv og fete typer

§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.

§3

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

§4

Organer

Foreningen har følgende organer:
a. Prostilag/faglag
b. Prostilagsstyre/faglagsstyre
c. Stiftsårsmøte/årsmøte for tariffområdene
d. Lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre
e. Fagutvalg
f.

Sentralstyre

g. Representantskap
h. Generalforsamling

§5

Prostilag/faglag

Foreningens medlemmer tilhører enten et prostilag eller et faglag. For yrkesaktive medlemmer (§ 2 a
og b) er arbeidssted avgjørende for prostilags-/faglagstilhørigheten, for pensjonister (§ 2 d) er bosted
avgjørende og for studenter (§ 2 e) er studiested avgjørende.
Det opprettes et prostilag innenfor hvert prosti i Den norske kirke. Sentralstyret kan godkjenne felles
prostilag for flere prostier. Menighetsprester (som er medlem av foreningen) tilhører prostilaget.
Andre yrkesaktive medlemmer tilhører prostilaget dersom de ikke er med i et faglag. Medlemmer etter
§ 2 d) (pensjonister eller andre som ikke er i yrkesaktiv tjeneste) tilhører prostilaget, men uten
stemmerett.
Det kan opprettes faglag innenfor andre tariffområder enn stat samt for andre enn menighetsprester
innenfor det statlige tariffområdet. Forutsetningen er at gruppen det gjelder har minst seks medlemmer
som holder til innenfor et bestemt geografisk område. Medlemmer som på grunn av tarifftilhørighet
ikke kan slutte seg til et faglag, men av faglige grunner føler større tilhørighet til et eksisterende faglag
enn til prostilaget, kan søke Sentralstyret om å få tilhøre dette. Representantskapet kan gi nærmere
retningslinjer for hvilke krav som stilles for opprettelse av faglag. Sentralstyret godkjenner nye faglag.
Prostene i 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.
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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.

§6

Fungerer som studieenhet i PFs etterutdanningsarbeid og velger selv sin studieleder.

Styret i prostilaget/faglaget

Prostilaget/faglaget har et styre bestående av leder og inntil to medlemmer valgt for to år om gangen.
Prosten er ikke valgbar til prostilagsstyret. Leder og minst halvparten av medlemmene av
prostilagsstyret må være ansatt av bispedømmerådet.
Styret:
a. Forestår lagets virksomhet og forbereder årsmøtet.
b. Opptrer som forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesrett på samme nivå etter
gjeldende avtaler. Dette gjelder likevel ikke faglag for proster eller andre grupper innenfor det
statlige tariffområdet, da deres forhandlings- og medbestemmelsesrett forvaltes av aktuelt
Lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre.

§7

Stiftsårsmøtet/årsmøte for tariffområdet

Innenfor hvert tariffområde skal medlemmene årlig orienteres og involveres i arbeidet innen det
aktuelle området.
For det statlige tariffområdet avholdes årsmøte i hvert bispedømme/stift. Dette kalles stiftsårsmøte.
Stiftsårsmøtet velger dirigent og visedirigent til å lede møtet. Det velges også referenter som skriver
referat fra møtet og to protokollunderskrivere som godkjenner referatet.
Alle medlemmer som tilhører prostilag eller statlige faglag innen bispedømmet skal inviteres og kan
delta på stiftsårsmøtet. Stemmerett følger tilsvarende innen prostilagene.
Stiftsstyret har i innkallingen anledning til å utelukke visse medlemsgrupper fra behandling av
enkeltsaker der det vurderes at deres tilstedeværelse vil være uheldig ut fra at en arbeidsgiverfunksjon
er tillagt deres stilling. Stiftsstyrets vurdering kan ankes til Sentralstyret som treffer endelig avgjørelse
etter å ha hørt partene.
Andre tariffområder kan også gjennomføre årsmøte om forholdene ligger til rette for dette, men der
det er nødvendig kan andre organiseringsformer benyttes.
Stiftsårsmøtet/årsmøtet for tariffområdet:
a. Velger stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg. Leder og personlig vara til Representantskapet
velges separat jf § 8.
b. Behandler årsmelding fra lønns- og forhandlingsutvalget.
c. Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område.
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d. Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene.
e. Behandler saker og avgir høringsuttalelser til Sentralstyret eller Representantskapet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt lønns- og forhandlingsutvalg 2 måneder før
årsmøtet finner sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet finner
sted.

§8

Stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg

Det velges et lønns- og forhandlingsutvalg innenfor hvert tariffområde hvor Presteforeningen har
forhandlingsrett. Innenfor det statlige tariffområdet velges det lønns- og forhandlingsutvalg i hvert
bispedømme, dette kalles stiftsstyre, samt et eget for prester i Feltprestkorpset.
Stiftsstyret/lønns- og forhandlingsutvalget består av leder og inntil fire medlemmer som alle velges for
en periode på to år om gangen. Leder og vara til Representantskapet velges ved særskilt valg. Det er
kun medlemmer tilhørende det aktuelle tariffområde som har stemmerett og kan velges.
Stiftsstyret/lønns- og forhandlingsutvalget:
a. Opptrer som forhandlingsutvalg i forhold til parter på samme nivå og ivaretar
medbestemmelsesretten på dette nivå i henhold til inngåtte avtaler.
b. Forbereder og gjennomfører stiftsårsmøte eller eventuelle årsmøter for tariffområdene.
c. Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret eller Representantskapet.
d. Behandler andre saker av interesse for medlemmene.
e. Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra sentralt hold. Foreningens sentrale
sekretariat forestår inn- og utbetalinger, samt fører regnskap.
f.

§9

Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet/ årsmøte for tariffområdet.

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.
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§ 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:
a. Er ansvarlig for den daglige ledelse av foreningen og ansetter generalsekretær.
b. Følger opp vedtatt virksomhetsplan og rapporterer årlig til Representantskapet om de tiltak og
prioriteringer som er gjort.
c. Forbereder møter i Representantskapet.
d. Opptrer som sentralt forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesretten på dette nivå i
henhold til inngåtte avtaler.
e. Oppnevner medlemmer av fagutvalg og andre råd og utvalg i foreningen.
Dersom leder finner å måtte tre ut av sitt verv i valgperioden overtas vervet av nestleder. Ved behov
for ny nestleder velges denne av Representantskapet blant Sentralstyrets faste medlemmer, etter at
dette er supplert med vararepresentant. Dersom et fast medlem trer varig ut av sitt verv erstattes denne
av første vararepresentant fra aktuelt tariffområde.

§ 11 Representantskap
Representantskapet består av:
a. Leder av hvert stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg.
b. Sentralstyret.
c. En representant for studentene og pensjonistene i foreningen. Sentralstyret gir nærmere regler
for valg av disse to representantene.
d. En representant for prostene valgt av fagutvalg for proster.
Alle representantene skal ha en valgt personlig vara som møter i tilfelle forfall fra fast representant.
Representantskapets møter ledes av leder, og i tilfelle denne har forfall av nestleder.
Representantskapet møtes tre ganger årlig og:
a. Vedtar årlige strategiplaner og godkjenner årsrapport fra sentralstyret.
b. Vedtar årlig budsjett og godkjenner regnskapet.
c. Fastsetter medlemskontingent.
d. Fastsetter rammer for virksomheten til stiftsstyrene/lønns- og forhandlingsutvalgene.
e. Oppretter fagutvalg/fagråd og fastsetter mandat for fagutvalgene.

54

Presteforeningens Generalforsamling 2015

f.

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:
a. Valg av leder, nestleder, 3 faste og 3 varamedlemmer til Sentralstyret og revisor.
b. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode.
c. Verdidokument for kommende periode.
d. Saker lagt fram av sentralstyret eller representantskapet.
e. Valg av nominasjonskomité.
Prostilag, faglag, lønns- og forhandlingsutvalg og stiftsstyrene kan anmelde saker til behandling på
generalforsamlingen. Frist for anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted, med
unntak av lovendringer jf § 16.
Valg av leder, nestleder og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens
nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen består av tre
medlemmer. Medlemmer som velges etter bokstav a og e velges for en periode fram til neste ordinære
generalforsamling. Samtlige kan gjenvelges, men leder kan kun gjenvelges en gang. De valgte
medlemmene tiltrer sine verv når generalforsamlingen er avsluttet.
Vararepresentanter i Sentralstyret blir de tre kandidatene til valg av medlemmer som i opptellingen
fikk flest stemmer etter de kandidatene som ble valgt, eventuelt justert for at minst en vararepresentant
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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 lønns- og
forhandlingsutvalgene ber om det, jf § 8. Uravstemning kan også gjennomføres om dette kreves av
foreningens hovedsammenslutning.

§ 16 Endringer
Forslag til endring av foreningens lover må være sendt Sentralstyret minst 6 måneder før ordinær
generalforsamling. Forslaget skal være forelagt medlemmene minst 1 måned før generalforsamlingen
og krever 2/3 flertall ved avstemning på generalforsamlingen.
Disse lovene for Den norske kirkes presteforening ble revidert på Generalforsamlingen i 2012.
Endringer for valg til Sentralstyret trådte i kraft 20. mars 2012. Øvrige endringer trådte i kraft 22. mars
2012.
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Supplerende regler
1

Regler for valg av studentrepresentant til representantskapet
Vedtatt av Sentralstyret 11. oktober 2006
1. Studentrepresentanten(e) til Representantskapet (og Unio) velges av PFs studentlagsstyrer på
landskonferansen/fellesmøtet for studentlagsstyrene. Studentlagsstyrene foreslår kandidater.
Lederne i studentlagstyrene er valgstyre. Valget kan foregå pr post/mail hvis det ikke kan
arrangeres noen samling.
2. Studentrepresentant til Representantskapet og til Unio velges separat, men oppfordres til tett
samarbeid om ikke én velges til begge. Det velges også vararepresentant.
Studentrepresentanten(e) sitter ett år, men kan gjenvelges 2 ganger.
3. I det lange løp vil en tilstrebe jevn representasjon fra de ulike teologiske lærestedene. Det
føres oversikt over hvilke studiesteder som har hatt representanter. Ved likt 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

Regler for valg av pensjonistrepresentant til representantskapet
Pkt 1-3 vedtatt av Sentralstyret 11. oktober 2006, pkt 4 vedtatt av Representantskapet 9.
november 2006.
1. Pensjonistrepresentant til Representantskapet og varamedlem velges ved skriftlig avstemning
blant alle PFs pensjonistmedlemmer. Brev sendes med presentasjon av kandidater, og det
opplyses om valget i foreningens andre kommunikasjonskanaler.
2. Valget er for 2 år, med mulighet for gjenvalg 1 gang.
3. Fagutvalg for pensjonister er nominasjonskomité og foreslår minst 4 kandidater.
4. Ved valg for det året som inneholder Generalforsamling sender fagutvalget også ut forslag på
minst 4 representanter til Generalforsamlingen. Kandidaten til Representantskapet kan være 1
av de 2. Det bør tilstrebes at begge kjønn er representert.

3

Retningslinjer for etablering av faglag
Vedtatt av Representantskapet 16. februar 2007
Representantskapet vedtar følgende retningslinjer for etablering av faglag i tillegg til
Presteforeningens lovers krav til antall, geografi og gruppetilhørighet:
A. Faglag kan dannes av grupper av medlemmer definert i lovens § 5 for å kunne samle
medlemmer innen eget tariffområde, eller for å samle medlemmer med særlige faglige
utfordringer annet sted enn i prostilaget. Faglagets begrunnelse må defineres tydelig.
B. Faglagets geografiske område må være et område som korresponderer med kirkelig inndeling
eller annen inndeling som er opprettet for denne gruppen prester, og defineres tydelig.
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Innenfor et definert geografisk område kan det kun være ett faglag for den samme gruppen
definert i A).
C. Faglagets medlemmer må ha naturlige møtepunkter/kontaktpunkter som gjør at de med egne
ressurser og egen økonomi kan møte lovenes krav til møter og oppgaver, og ivareta sine
medlemmers behov for et faglig felleskap og sikre deres demokratiske rettigheter i foreningen.
Denne evnen må beskrives.
D. Søknad om å bli godkjent som faglag fremmes skriftlig til Sentralstyret på vegne av minst det
foreskrevne antall PF-medlemmer. Sentralstyret kan be om ytterligere tydeliggjøring, eller
avvise søknader som ikke oppfyller retningslinjene.
E. Dannelsen av, og medlemskap i faglag, hindrer ikke at medlemmene kan ha et
kollegafellesskap i prostilaget.

4

Forståelsen av feltprestene som del av statlig tariffområde i § 10
Vedtatt av Representantskapet 19. oktober 2011
Representantskapet presiserer at i lovenes § 10 skal Feltprestene gå inn under det statlige
tariffområdet når det angår valgbarhet til Sentralstyret i Presteforeningen.

5

Valgregler for sentralstyret
Vedtatt av Representantskapet 19. oktober 2011. Punkt 4 justert av Representantskapet 2.
februar 2015.
1) Det avholdes separate valg til alle plasser i Sentralstyret.
2) Valgene avholdes i følgende rekkefølge: leder (kandidater kan være fra alle tariffområder),
nestleder (kandidater kan være fra alle tariffområder), valg av ikke-statlig representant
(faller bort hvis leder eller nestleder er fra ikke-statlig område og erstattes av et åpnet valg
med kandidater fra alle tariffområder), valg av medlem (kandidater fra alle tariffområder),
valg av medlem (kandidater fra alle tariffområder).
3) Det skal opplyses om resultatet fra et valg før neste valg holdes.
4) Til sist velges vararepresentanter jf § 13. Vararepresentanter blir da de (2 av forskjellig
kjønn) i opptellingen etter valget på generalforsamlingen fra det statlige området som har
flest stemmer etter den/de kandidaten(e) som ble valgt, og den kandidaten som tilhører et
annet tariffområde som har flest stemmer etter den/de kandidaten(e) fra et annet
tariffområde som ble valgt.
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Presteforeningens generalforsamling
16.-18. mars 2015
Sak 6

Forvaltningsreform - omstilling

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Generalforsamlingen ber sentralstyret arbeide videre etter
de signaler som er gitt gjennom høringer og på generalforsamlingen.

Saksfremlegg:
Høsten 2014 var det høring om forvaltningsreformen, dvs. de endringene i Kirkeloven som er
konsekvensene av et tydeligere skille mellom stat og kirke. Både Presteforeningen og UNIO leverte
høringssvar.
Etter høringsfristen 1. november 2014 har Kulturdepartementet ved kirkeavdelingen utarbeidet et
revidert forslag til endringer av kirkeloven. Det skal legges fram på Kirkemøtet i 2015 og for
Stortinget i 2016.
Konsekvensen av dette blir trolig at Den norske kirke sentralt blir opprettet som et selvstendig
rettssubjekt. Slik kan den kirkelige virksomheten overdras fra statsforvaltningen til kirken med
virkning fra (tidligst) 1.1.2017.
Etter dette vil Kirkemøtet sannsynligvis være Den norske kirkes øverste ledelse. Kirkemøtet kan
deretter fatte vedtak om hvordan kirken skal organiseres lokalt, regionalt og sentralt. En ny
kirkeordning vil tidligst være på plass i 2020.
I 2014 har Presteforeningen kommet med innspill til dokumentet om veivalg for ny kirkeordning.
Dette dokumentet er behandlet av Kirkerådet og er sendt på høring våren 2015.
Disse to prosessene, skillet stat/ kirke og fremtidig kirkeordning, henger sammen. Begge vil påvirke
prestenes lønns og arbeidsvilkår.
I begge prosessene har Presteforeningens som sitt primære fokus å arbeide for at prestenes lønns og
arbeidsvilkår ikke skal svekkes.
Presteforeningen vil følge med på og delta i prosessene der vi har medbestemmelse etter Hovedavtalen
og etter arbeidsmiljølovens §16 om virksomhetsoverdragelse.
Viktige problemstillinger fra høringen : ”Staten og kirken – et tydelig skille”
Arbeidmiljølovens §16 som har som formål ”å sikre at overføring av arbeidsgiveransvar fra en
arbeidsgiver til en annen ikke fører til dårligere rettigheter for arbeidstakerne enn de som gjaldt i
ansettelsesforholdet med den opprinnelige arbeidsgiveren. De plikter og rettigheter arbeidsgiveren
har overfor arbeidstakerne går over til den nye arbeidsgiveren når virksomheten overføres. I tillegg til
at selve ansettelsesforholdet overføres, må den nye arbeidsgiveren respektere de lønns- og
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arbeidsforhold og andre arbeidsvilkår som gjaldt mellom opprinnelig arbeidsgiver og arbeidstakerne.
(jfr. Personalpolitikk ved omstillingprosesser pkt 5.14)

Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse kan prestene bruke reservasjonsretten, dvs reservere seg
mot å bli overført fra staten til kirken. Spørsmålet er om vi også har valgrett, dvs. retten til å fortsatt å
forholde oss til staten som arbeidsgiver. Siden det ikke lenger vil finnes noen statlig prestetjeneste, vil
dette sannsynligvis ikke være aktuelt. I praksis kan det bety at en prest som ikke ønsker å være ansatt i
en kirke fristilt fra staten, blir sagt opp. Vedkommende vil kunne ha fortrinnsrett til andre statlige
stillinger i et år.
Det er også noe uklart hvorvidt kirkelige embetsmenn,(dvs. prester, proster og biskoper som er utnevnt
i kirkelig statsråd) vil kunne beholde sin lønn dersom de ikke ønsker å fortsette arbeidet i en fristilt
kirke. Dette er behandlet i en utredning fra advokatfirmaet BAHR, men det er ikke gitt klare
konklusjoner.
Etter en eventuell virksomhetsoverdragelse vil ikke lenger staten være part i tariffavtaler eller i avtaler
om medbestemmelse(tilsvarende dagens hovedtariffavtale i staten og hovedavtale i staten m.
tilpasningsavtaler for den enkelte virksomhet).
Det må inngås nye avtaler om tariff og medbestemmelse med ny arbeidsgiver. Foreløpige
samarbeidsavtaler tyder på at Kirkemøtet vil velge KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon) som
arbeidsgiverorganisasjon for hele kirken. Det kan i så fall bety at arbeidsgiver i en fremtidig fristilt
kirke vil gi KA fullmakt til å inngå og si opp tariffavtaler.
Når prestene ikke lenger er statsansatte vil vi ikke heller være omfattet av tjenestemannsloven, men
bare av arbeidsmiljøloven. Tilsvarende vil vi ikke lenger være omfattet av tjenestetvistloven, men av
arbeidstvistloven.
Derfor har Presteforeningen foreslått å ta inn i kirkeloven en bestemmelse fra tjenestetvistloven §2 om
plikt til forhandlinger ved inngåelse av tariffavtale.
Arbeidstvistloven har ingen tilsvarende bestemmelse. Presteforeningen mener at det ved en
virksomhetsoverdragelse fra staten til kirken er viktig å videreføre denne rettigheten. En lovfesting av
en gjensidig plikt til å forhandle er særlig viktig med tanke på den framtidige pensjonsordningen.
Etter en eventuelle virksomhetsoverdragelse vil prestene ikke lenger ha noen automatisk rett til
medlemskap i Statens pensjonskasse. I høringsnotatet foreslår departementet en overgangsperiode på 3
år. I løpet av de tre årene etter virksomhetsoverdragelsen skal den selvstendige kirken bestemme seg
for hvilken pensjonsordning de kirkelige ansatte skal ha. Kirken vil trolig kunne søke om (fortsatt)
medlemskap i Statens pensjonskasse, men det er uklart om det vil medføre noen økt økonomisk
ramme til fremtidige pensjonsforpliktelser.
I høringssvaret om forvaltningsreformen har Presteforeningen og UNIO krevd en lovfesting av
prestenes rett til fortsatt medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Hvis de nye pensjonsbetingelsene er for dårlige eller for uklare vil vi trolig miste flere av de eldste
prestene, og det vil også bidra til å gjøre nyrekruttering vanskelig.
Presteforeningen har i sitt høringssvaret om forvaltningsreformen også støttet lovfesting av soknets
rett til prest. En slik lovfesting vil bekrefte Den norske kirkes grunnleggende struktur slik den er i dag.
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Presteforeningen har også gått inn for å lovfeste prestens faglige selvstendighet. Prestene vil fortsatt ha
en offentlig rolle i en fristilt, men offentlig finansiert kirke. Derfor mener vi at det også vil være i
offentlighetens interesser å lovfeste noen av rammene for prestetjenesten.
Problemstillinger fra høringen om veivalg for ny kirkeordning:
Høringen om veivalg for ny kirkeordning omfatter blant annet følgende spørsmål som særlig vil berøre
prestetjenesten:
Hvordan reguleres forholdet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? Hvordan skal oppgaver og
myndighet fordeles mellom nivåene? Hvordan skal den lokal kirke organiseres? Hvilken organ skal
opptre på vegne av soknet? Hvem skal lede kirken lokalt? Hvordan skal embete – råd modellen forstås
og praktiseres?
Hvilken rolle skal biskopen ha i en fremtidig kirkeordning? Skal vi ha et bispedømmeråd? Hvilke
funksjoner skal bispedømmerådet ha? Hvor skal arbeidsgiveransvaret legges?
Etter at høringsinstansene har levert sine svar vil Kirkerådet arbeide videre med saken og trolig legge
Veivalg for ny kirkeordning fram for Kirkemøtet i 2016.
Denne sakes sees også i sammenheng med arbeidet med en kirkelig forfatning, et overordnet kirkelig
regelverk, som kalles Den norske kirkes grunnlag. Kirkemøtet 2014 bekreftet i sak KM 6/14
intensjonen i denne saken, og ba Kirkerådet arbeide videre med den med tanke på en prinsipiell og
retningsgivende behandling på Kirkemøtet i 2015.
Presteforeningen har gjennom flere år arbeidet grundig med spørsmålet om fremtidig kirkeordning og
ledelse i folkekirken. Presteforeningen gav i juni 2011 ut heftet ”Ledelse i folkekirken” og gav i 2012
et spesialnummer av InterCollegas som i sin helhet omhandlet ny kirkeordning. Høsten 2012 la også
advokatfirmaet Wiersholm ved advokat Jan Fougner og Inger Skeimo, på oppdrag fra
Presteforeningen, fram en 50 siders betenkning om organiseringen av arbeidsgiveransvaret i kirken.
Med dette gjorde noen av de fremste juristene innen arbeidsretten gjort det klart at sentrale deler av
resonnementet i ”Kjent inventar i nytt hus” bygget på sviktende premisser. Et av betenkningens
viktigste funn var dette: «I kirken har det utviklet seg et terminologisk skille mellom
arbeidsgiveransvaret og et såkalt virksomhetsansvar. Det har underveis i endringsprosessen i kirken
vært hevdet at samtlige arbeidsgiverfunksjoner må legges til ett organ i kirken, og at disse ikke kan
deles opp. Her foreligger det etter vår mening en grunnleggende misforståelse. Arbeidsgiveransvaret
er klart definert i lov og tariffavtaler, mens det såkalte virksomhetsansvaret overhodet ikke er noe
rettslig begrep. Det kan uansett ikke sluttes noe fra begrepene.» (s. 30)
Til generalforsamlingen i Alta lager Presteforeningen et spesialnummer av InterCollegas som særlig
tar for seg sokneprestens lederrolle og diskusjonen om daglig ledelse i soknet.

Presteforeningens Generalforsamling 2015
\

61

Presteforeningens generalforsamling
16.-18. mars 2015
Sak 7

Presters boplikt og borett

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Generalforsamlingen ber sentralstyret arbeide videre etter
de signaler som er gitt gjennom høringer og på generalforsamlingen.

Saksfremlegg:
Basert på tidligere GF vedtak ble boligspørsmålet utredet videre og det ble nedsatt et nytt
boligutvalg. Utvalget leverte sin rapport høst 2011. Utvalget anbefalte et tosporet system
med stillingshjemler med og uten tilknyttet rett og plikt til å bo i tjenestebolig. Dette slik at
presteskapet fortsatt skulle ha en landsdekkende rett til bolig kombinert med større frihet til
også å kunne søke stillinger uten boplikt. Ut fra en skattemessig vurdering valgte utvalget å
fastholde pliktelementet i ordningen. Forslaget maktet i hovedsak å forene de to fløyene for
og imot boplikt og forslaget fikk stor oppslutning.
Fremskrittspartiet fremmet et dokument 8 forslag (privat lovforslag) om at presters boplikt
skulle opphøre. Forslaget ble nedstemt og mange viste til det da pågående arbeid internt i PF.
Daværende FAD v/ kirkeavdelingen valgt å se bort fra PFs modell til fremtidig boligordning.
Departementet fremmet en høring hvor tema var bortfall av boplikten ut fra en argumentasjon
om at plikt ikke stod seg i våre dager. Samtidig ble ikke den korresponderende rett til bolig
tillagt vekt. En plikt som ikke kunne stå seg i et arbeidsforhold var ikke noe hindring inn mot
plikt for å ivareta et utenforliggende hensyn, jf. forslaget om videreføring av boplikt for
boliger av stor kulturhistorisk verdi.
Før høringsrunden var avsluttet fikk vi høst 2013 skifte av regjering. I den nye regjeringsplattformen var inntatt et punkt om at presters boplikt skulle opphøre. Dette la en føring sterk
føring på prosessen. Fra departementalt hold, nå Kirkeavdelingen i Kulturdepartementet,
uttrykte en holdning om at bortfall av plikt ikke utløste rett til kompensasjon og at det også
fulgte en rett til bolig med ordningen var ikke gjenstand for diskusjon fra departementets side.
Det eneste som kunne gi åpning for en diskusjon om kompensasjon var om det ble endring i
skatteregimet.
Presteforeningen kunne ikke forholde seg til den type argumentasjon og tok konsekvensen,
og belastning ved det, ved å nekte å gå i diskusjon med departementet om en avvikling av
dagens boligordning samt en re-etablering av en mindre omfattende ordning som kun vil tilby
bolig i utkantstrøk der hvor prest ellers ikke lar seg rekruttere til stillingene. Etter de som
erfares ser departementet for seg en fremtidig ordning som omfatter en rett til bolig knyttet til
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ca. 10% av stillingshjemlene, dvs. ca. 125 boliger. Departementet har gått bort fra tenkningen
om videreføring av boplikt for de kulturhistoriske boliger, men det fremstår i skrivende stund
som høyst uklart hvilket regime departementet tenker rundt disse boliger.
Presteforeningen har fastholdt, og fremført med styrke, at vi krever en forhandling om
erstatning/kompenasjon for bortfall av retten til tjenestebolig da dette er en viktig del av
presteskapets lønns- og arbeidsvilkår. Gunnar Mindestrømmen fikk i møte med statsråd
Widvey i mars 2014 forklart våre standpunkter og forutsetninger på en god og ryddig måte. I
ettertid fremstår det som klart at nettopp denne diskusjon hvor man fikk gå i rette med
embetsverkets fremstilling av saksforhold og juss var viktig for den holdningsendring som har
skjedd underveis i prosessen.
Grunnet vår manglende medvirkning stod prosessen mer eller mindre i stampe fra februar
2014 til september 2014.
Gjennombruddet kom i brev, datert 09.10.14, fra KMD til Kulturdepartementet.
Her fastslås det at fordi avvikling av boplikten er å betrakte som en endring av prestenes
generelle lønns- og arbeidsvilkår vil det bli tatt opp forhandlinger om kompensasjon. Dette i
form av pre-eliminære samtaler mellom de lokale parter, tjenestemannsorganisasjonene og
Kirkeavdelingen i Kulturdepartement. Frist for forhandlingene ble satt til 10.12.14 hvorpå
sakens skulle oversendes til de sentrale parter, for vår del Unio, og for statens KMD for
sluttføring og avtaleinngåelse.
Presteforeningen krav for videre diskusjon med Kirkeavdelingen var med dette oppfylt og vi
klargjorde oss inn mot forhandlingene. Ved at Anne Skoglund gikk av om nestleder/sentralt
boligombud i høst har forhandlingsdelegasjonen fra PF bestått av leder Gunnar
Mindestrømmen og Per Hostad fra sekretariatet.
Forhandlingene har som forventet vist seg krevende og fristen for sluttføring på lokalt nivå er
forlenget til ut februar 2015. Vi har stått sammen på arbeidstakersiden. Samarbeidet med
teoLOgene har fungert utmerket.
I og med at forhandlingene pågår kan det ikke kommuniseres så mye fra disse. Det som kan
formidles er at PF har stått prinsippfast i forhandlingene og holdt fokus på at temaet er en
kompensasjon for bortfall av en viktig komponent i prestenes generelle lønns- og
arbeidsvilkår.
Det er lagt betydelige ressurser både internt og eksternt i arbeidet. Deloitte AS har bistått med
beregninger og økonomiske kalkyler og deltok på de to første forhandlingsmøtene. For å
understreke vårt fokus inn mot hva som er forhandlingsgjenstanden, kompensasjon for
bortfall av en del av våre generelle lønns- og arbeidsvilkår valgte vi etter første møte å hyre
inn advokatfirmaet Wiersholm v/partner advokat Jan Fougner.
Slik forhandlingene står pr. i dag holder Presteforeningen alle muligheter åpne, herunder også
videreføring av boplikten.
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Presteforeningens generalforsamling
16.-18. mars 2015
Sak 8

Vernebestemmelser for prester og kompensasjon for utført arbeid

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Generalforsamlingen ber sentralstyret arbeide videre etter
de signaler som er gitt på generalforsamlingen.
Saksfremlegg:
GF 2012 ga sentralstyre og sekretariat følgende oppdrag
Sak 8: Representantskapets forslag ble vedtatt. Generalforsamlingen ber PFs sentrale organer arbeide
videre med arbeidstidsspørsmål for menighetsprestene og sørge for best mulig løsninger i en tid med
mye endring.
Representantskapsmøte 2014-4 gjorde følgende vedtak i sak 12
Representantskapet ber sekretariatet fortsette arbeidet med vernebestemmelser og kompensasjon for
utført arbeid.
Særavtale om menighetspresters fridager
ble sagt opp til bortfall 30. september 2014 med virkning fra 1. januar 2015.
Vernebestemmelser
Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt
arbeidssituasjon for alle arbeidstakere. Arbeidsmiljøloven beskriver arbeidsgiverens og
arbeidstakerens plikter og ansvar. Den gir blant annet bestemmelser knyttet til sikkerhet, arbeidstid,
permisjoner, ansettelser og oppsigelser. Arbeidsgiver har ansvar for at loven etterleves, jf.
arbeidsmiljøloven § 2-1. Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstakerne med mindre
det er særskilt fastsatt, jf. arbeidsmiljøloven § 1-9.
Tariffavtalte bestemmelser
Det er på flere tariffområder inngått tariffavtaler som gir Presteforeningens medlemmer bedre
rettigheter enn det som er fastsatt i den generelle lovgivningen. Dette er bestemmelser som skal følges
og som det påhviler arbeidsgiver et særlig ansvar å sørge for blir fulgt.
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Presteforeningens generalforsamling
16.-18. mars 2015
Sak 9

Presteforeningen som profesjonsforening

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Generalforsamlingen ber sentralstyret arbeide videre etter
de signaler som er gitt på generalforsamlingen.
Saksfremlegg:
Representantskapet bestemte i oktober 2014 at PF etablerer en fagavdeling. PF ønsker å være
både fagforening og profesjonsforening, og en fagavdelings særlige bidrag skal være å sikre
PFs rolle som profesjonsforening i dialog med arbeidslivsavdelingens særlige ansvar for
arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår.
Fagavdelingens hovedfokus
Avdelingen skal arbeide innad og utad for å bidra til å sikre prestens profesjonalitet på den
ene siden, og posisjon i kirken på den andre siden. En fagavdeling må ha både et politisk og et
faglig fokus. Politisk skal avdelingen bidra med teologisk refleksjon opp mot politiske
beslutninger og strategiske valg i fagforeningen PF. Faglig skal avdelingen arbeide med
profesjonens utfordringer i rommet mellom praksisfelt og akademia på vegne av
profesjonsforeningen PF.
Arbeidsoppgaver
Fagavdelingen skal fortsatt arbeide med kompetanseutvikling, politisk i organer for
medbestemmelse og praktisk som aktør i kompetanserådet. Dette skal gå inn i en helhet av å
ha et profesjonsbasert blikk mot fag og fagutvikling. Avdelingen skal ha gode forbindelser til
stedene der fagutvikling på det kirkelige og praktisk-teologiske feltet skjer, men også følge
med i forskjellige ”verdslige” aktørers arbeid som vedrører prester tjeneste. Innad må
avdelingen ha et åpent øre ut til medlemmene og ha arenaer for å få tak i og forstå
utfordringene de til enhver tid står i. Dette kan innebære å opprette nye fagutvalg, for
eksempel for helseprester, men også å styrke den faglige kontakten innenfor allerede etablerte
strukturer, så som stiftsstyrene. Basert i disse forskjellige kontaktpunktene skal en fagavdeling
både kunne bidra til foreningens refleksjon over prest, kirke og relevante faglige spørsmål
med sikte på å bidra videre inn i den kirkelige samtalen, og kunne gi faglig input inn mot
prestene med sikte på at de også er aktive i den kirkelige samtalen i profesjonsaktuelle
spørsmål og at de innretter sin tjeneste på en adekvat måte.
To eksempler på arbeid i fagavdelingen
1) Det fortsatte arbeidet med kompetanseutvikling – arenaer og ansvarsområder
2) Nye yrkesetiske retningslinjer – presentasjon av et første utkast
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Presteforeningens generalforsamling
16.-18. mars 2015
Sak 10

Valg

Generalforsamlingen bes velge leder, nestleder, 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til
sentralstyret, samt nominasjonskomité og revisor for perioden 2015-2018.
Saksframlegg:
Nominasjon av kandidater for valg til sentralstyre
Nominasjonskomiteen har gjort følgende innstillinger.
Lederkandidater:
Martin Enstad, Borg

Stat

Kyrre Kolvik, Sør-Hålogaland

Stat

Nestlederkandidat:
Anna Grønvik, Oslo

Stat

Medlemmer til Sentralstyret:
Trond Engnes, Agder og Telemark

Stat

Lars Kristian Gjone, Oslo

LFU-KA

Lars Erlend Kielland, Hamar

Stat

Ingvild Osberg, Borg

Stat

Anne Birgitte Bødtker Ruus, Stavanger

LFU-KA

Ingeborg Blindheim Sommer, Oslo

Stat

Arild Steinsland, Bjørgvin

Stat

Jon Aalborg, Oslo

Stat

Nominasjonskomité:
Ruth Irene Rasmussen, sykehusprest

Medlem/ Spekter

Asgeir Sele, Agder og Telemark

Leder / stat

Lars Sigurd Tjelle, Stavanger

Medlem / stat

Revisor:
Lars Håkon Mæland, Revisorgruppen Mæland og Østbye AS, Oppegård
Oslo 29. oktober 2014
Asgeir Sele (leder)
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Presteforeningens generalforsamling 2015
Scandic Hotel Alta
Program
Mandag 16. mars
Kl 12.00
Kl 13.00

Kl 14.30

Kl 16.30
Kl 17.00
Kl 20.00
Tirsdag 17. mars
Kl 08.30
Kl 09.00
Kl 09.30
Kl 10.45
Kl 11.15
Kl 11.30
Kl 12.30
Kl 13.30
Kl 15.00
Kl 15.30
Kl 16.00

Kl 19.00
Kl 21.00
Onsdag 18. mars
Kl 08.30
Kl 09.00
Kl 10.00
Kl 11.00
Kl 11.30
Kl 12.45

Lunsj
Åpning av GF
Hilsen fra kulturminister Thorhild Widvey
Konstituering
In memoriam
Leders tale
Kulturinnslag
Generaldebatt
Forhandlinger
Presentasjon av kandidater til valget
Kaffe
Hilsener
Hovedforedrag v/ Per Fugelli: Sammen i endring
Festmiddag

Morgensang
Forhandlinger – Valgomgang 1,2 og 3
OU-kurs: Virksomhetsoverdragelse
Pause m/kaffe
Forhandlinger – Valgomgang 4
Nord-Hålogaland – en god del av Den norske kirke!
Domprost Herborg Finnset og biskop em Per Oskar Kjølaas
Lunsj
Forhandlinger – Valgomgang 5
OU-kurs: Presters boligordning
Kaffepause
Forhandlinger – Valgomgang 6
OU-kurs: Vernebestemmelser for prester og kompensasjon for utført
arbeid
Presentasjon av nytt Sentralstyre
Middag
Gudstjeneste

Morgensang
OU- kurs: Presteforeningen som profesjonsforening
Forhandlinger
Pause m/kaffe
Forhandlinger
Avslutning
Lunsj

