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Høring i Presteforeningens organer om Representantskapets forslag til 
strategi- og handlingsplan 
Denne høringen sendes til alle PFs organisasjonsledd. Organisasjonsleddene kan komme 

med forslag til endringer og tillegg i det framlagte forslaget til strategi- og handlingsplan. 

Representantskapets forslag til plan og de innkomne endringsforslagene vil bli behandlet på 

Generalforsamlingen 15.-17. mars 2021. Høringsfrist: 31.12.20 

Hva er tanken bak PFs strategi- og handlingsplan? 

Noen innledende merknader til hvordan sentralstyre og representantskap har tenkt i sitt 

arbeid med forslaget til plan for 2021-2024: 

1) De overordnede målene (Punkt A 1-7) i Presteforeningens strategi- og handlingsplan 
for 2021-2024 er det som skal gjennomsyre Presteforeningens arbeid. Det betyr at 
det ikke lages delmål i de øvrige kapitlene som gjentar/overlapper disse overordnede 
målene, men også at ingen delmål eller tiltak må gå på tvers av eller ikke søke å 
realisere disse. 

2) Målene under de fire punktene B-D må ikke være for spesifikke eller ha preg av 
konkrete tiltak (det kommer senere). 

3) Strategi- og handlingsplanen skal ikke nevne alt foreningen skal arbeide med i neste 
generalforsamlingsperiode. Det er mange ting vi gjør bare fordi en fagforening gjør 
slike ting. En strategi- og handlingsplan skal  

a. peke på det som særlig skal være satsningsområder framover og  
b. gi retning i noen veivalg som vi tror kommer.  

Derfor vil det alltid være mulig å finne noe viktig som ikke er nevnt, eller noen saker 

som tilsynelatende ikke er viktige lenger. Det avgjørende er at man klarer å prioritere 

blant alt man ønsker å få gjort, slik at strategi- og handlingsplanen ikke bare blir en  

oppramsing av alt man kan gjøre. 

4) Perioden 2021-2024 er en periode som faller sammen med en intens periode i 
arbeidet med framtidig kirkelig organisering. Prosjekt Kirkelig organisering skal levere 
sin rapport 1. mars 2021, og Kirkerådet – både det valgte og sekretariatet – vil ha 
veldig mye av sin oppmerksomhet rettet mot dette arbeidet i årene som kommer. Vi 
antar at Kirkerådet derfor vil ha begrenset kapasitet til å gå løs på andre utfordringer. 
I tillegg vil det nok også være en del problemstillinger som Kirkerådet har begrenset 
interesse av å bruke mye krefter på når en samtidig vet at en kan bli nødt til å finne 
nye løsninger en gang til i løpet av kort tid hvis organisasjonen endres. Dette har vi 
trukket to konsekvenser av: 

a. Representantskapet foreslår en kortere plan enn vanlig, og går i liten grad inn 
i helt nye problemstillinger 

b. Sentralstyret vil legge fram forslag til en resolusjon på GF som med 
utgangspunkt i den rapporten som kirkelig organisering legger fram vil forsøke 
å peke på det som blir PFs politikk i møte med det videre arbeid med Kirkelig 
organisering. Det er derfor dette i svært liten grad er berørt i strategi- og 
handlingsplanen. 
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Representantskapets forslag til Strategi- og handlingsplan for 

Presteforeningen 2021-2024 

A. Overordnede mål perioden 2021-2024 
1. Presteforeningen er den ledende fagforeningen for prester, teologer og teologistudenter i Norge. 

2. Presteforeningen skal motarbeide enhver form for diskriminering.  

3. Presteforeningen skal sikre at våre tillitsvalgte er godt forberedt til å ivareta medlemmenes 

interesser ved endringer i kirkelig organisering. Presteforeningen skal jobbe for at dagens nivå på 

medbestemmelse til medlemmer i rettssubjektet Den norske kirke ikke svekkes i ny kirkelig 

organisering.  

4. Presteforeningen skal arbeide for en kirkelig organisering i tråd med de føringer som er gitt av 

generalforsamlingen 2021. 

5. Presteforeningen skal bidra til en samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftmål.  

6. Presteforeningen skal arbeide for at hensyn til klima og miljø blir godt innarbeidet i 

tariffavtalene. 

7. Presteforeningen skal arbeide for at kirken rekrutterer og beholder kvalifiserte prester i alle 

prestestillinger.  

B. Lønns og arbeidsvilkår – Mål for perioden 2021-2024 
Presteforeningen vil i perioden arbeide for: 

1. At våre medlemmer har en lønnsutvikling i tråd med utviklingen i offentlig sektor. Lønnen skal 

gjenspeile kompetanse og ansvar, og ikke begrenses til minstekrav for stillingen. 

2. At våre medlemmer er sikret en ytelsesbasert pensjonsordning på nivå med offentlig ansatte.  

3. At flere grupper blant våre medlemmer er omfattet av systemer som sikrer en god og forutsigbar 

lønnsutvikling gjennom hele yrkeslivet. 

4. At fullført Erfaringsbasert master i praktisk teologi, Master i klinisk sjelesorg, andre relevante 

videreutdanninger på samme nivå eller høyere og spesialistgodkjenning som prest i helse- og 

sosialsektoren gir forutsigbar lønnsmessig uttelling.   

5. At godtgjørelsen for prestenes beredskapsordning i Den norske kirke heves, slik at den 

gjenspeiler tidsbruk og belastningen.  

6. Gode og ryddige lønns- og arbeidsvilkår for pensjonerte prester som gjør tjeneste i kirken. 

7. At våre medlemmer har forutsigbare betingelser ved vakanser. Merarbeid må kompenseres med 

overtid. Meransvar må kompenseres med midlertidig høyere grunnlønn.  

8. At Den norske kirke har tilsettingsprosesser i tråd med kvalifikasjonsprinsippet slik at søkerne 

likebehandles.  

9. At tilsettingsprosessene i Den norske kirke sikres, slik at søkere ikke diskrimineres, herunder at 

kvinner og menn vurderes på lik linje til prestestillinger. 

10. At tilsettingsmyndighetene i Den norske kirke ikke benytter adgangen i likestillings- og 

diskrimineringsloven § 30 til å vektlegge samlivsform ved ansettelser.  

11. Å sette søkelys på den arbeidsmiljøutfordringen som det teologiske mangfoldet i vår kirke kan 

skape i et arbeidsfellesskap med ansatte av ulike kjønn, seksuell legning og teologisk 

overbevisning. Alle ansatte har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  

12. At arbeidsgiver oppfyller sin tilretteleggingsplikt for ansatte med funksjonsnedsettelser. 



 

Presteforeningens generalforsamling 2021                                                                 

13. At alle prester har gode kontorforhold med digitalt utstyr som tilfredsstiller dagens krav.  

14. At våre medlemmers ledere har nødvendige virkemidler og tilstrekkelig handlingsrom for å 

tilrettelegge for den enkelte prests livsfase. 

15. At ordningen med rekrutteringsboliger beholdes, og at boligene som tilbys er tjenlige og gode og 

prestenes boligbehov er overordnet kulturminnevern og andre hensyn.  

16. At det foreligger en mal for ordinasjonssamtalen, forutsigbare kriterier for ordinasjon, og at 

kandidaten har rett til å få en skriftlig begrunnelse for eventuelt avslag på ordinasjon og mulighet 

til å påklage biskopens beslutning til et annet organ. 

17. At KAs avtaleverk bidrar til at virksomhetene organiserer sitt arbeid i tråd med bærekraftmålene 

og sikrer en utslippsreduksjon på minst 53 % innen 2030.  

18. At arbeidsgiverne tilrettelegger for klimavennlige reiser til og i arbeidet. 

19. At arbeidstakerne normalt ikke må stille egen bil til disposisjon for arbeidsgiver og at det gis 

akseptabel økonomisk kompensasjon i de tilfeller der bil likevel må stilles.  

20. At prestenes lønns- og arbeidsvilkår medvirker til rekruttering til teologisk utdannelse og 

kirkelige stillinger. 

C. Organisasjonsutvikling – Mål for perioden 2021-2024 
Presteforeningen vil i perioden arbeide for: 

1. At våre tillitsvalgte har forutsigbare og gode arbeidsforhold, og reelle muligheter for å utøve sine 

tillitsverv.  

2. At våre tillitsvalgte på alle tariffområder tilbys relevant og systematisk opplæring, i lov- og 

avtaleverk, medbestemmelse, arbeidsmiljø, forhandlinger og bisitterrollen, samt at 

tillitsvalgtopplæringen er kontinuerlig og videreutvikles med et særlig fokus på de lokale 

tillitsvalgte 

3. At flere kvinner tar på seg tillitsverv 

4. At det er aktive studentlag på de største studiestedene, og kontakt med de øvrige 

studentmiljøene.  

5. At det etableres flere lokallag for pensjonister. 

6. At Presteforeningen i gjennomføringen av egne kurs og møter alltid har fokus på miljø og 

bærekraft, ved å legge til rette for kollektiv transport og andre grønne tiltak.  

7. At det lages en plan for organisering av PFs virksomhet som innebærer en reduksjon av PFs 

klimafotavtrykk med minimum 53 % innen 2030 i tråd med bærekraftmålene.  

8. At Representantskapet vurderer om ny kirkelig organisering aktualiserer å danne en felles 

arbeidstakerorganisasjon for kirkelig tilsatte med høy utdanning. 

D. Fagutvikling og kompetanse – Mål for perioden 2021-2024 
Presteforeningen vil i perioden arbeide for: 

1. At det er forutsigbare og gode vilkår for våre medlemmers etter- og videreutdanning, i samsvar 

med Presteforeningens strategi for etter- og videreutdanning.  

2. At det på etter- og videreutdanningsfeltet er satt et særlig fokus på soknepresten som lokal 

leder, og at alle prester gis anledning til å utvikle seg som ledere.  

3. At våre medlemmer har en systematisk dialog med arbeidsgiver om sin egen 

kompetanseutvikling.  
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4. At den etter- og videreutdanning som arbeidsgiver tilbyr er i tråd med de temaer som prestene 

etterspør.  

5. At proster sikres relevant lederopplæring og videreutdanning. 

6. At pensjonister får relevante tilbud om fagutvikling og kompetanseheving ved pågående 

endringer i kirken.  

7. At arbeidsgiver har tilgjengelige tiltak i møte med sårbarhet og slitasje som følger av at prester 

«lever av sin tro».   

8. At arbeidsgiver har ordninger som stimulerer prester til å ivareta sitt åndelige liv i tråd med 

ordinasjonsløftets forpliktelse til «i studium og bønn trenger dypere inn i de hellige skrifter og 

den kristne tros sannheter». 

9. At presteutdanningene skal kunne kvalifisere studentene til å ivareta kirkens ansvar for å verne 

om skaperverket i tråd med bærekraftmålene, og at prester får nødvendig etter- og 

videreutdanning for å kunne ivareta dette.  

E. Kirkepolitikk og samfunnsengasjement – Mål for perioden 2021-
2024 
Presteforeningen vil i perioden arbeide for: 

1. Å være en aktiv bidragsyter til Den norske kirkes rekrutteringsarbeid til presteyrket og annen 

kirkelig tjeneste.  

2. At høye kompetansekrav til vigslet tjeneste beholdes, og at det legges til rette for flere veier til 

prestetjeneste for å bidra til økt rekruttering. 

3. En kirkeordning som gir de vigslede stillingene selvstendighet, tillit og ansvar. 

4. At Presteforeningen har et synlig samfunnsengasjement i saker som gjelder arbeidsliv og tros- og 

livssynspolitikk. 

5. At Presteforeningen har et globalt engasjement i saker som handler om en bærekraftig utvikling, 

likestilling og internasjonal solidaritet. 

6. At vern om skaperverket får en sentral plass i forkynnelse, diakoni og trosopplæring.  

 
 


