
 

MANDAT  
Fagutvalg for studentprester (FAST) 
 
Godkjent av representantskapet 12.03.13 
 
Fagutvalg for studentprester (FAST) er Den norske kirkes presteforening (PF) sitt organ for PF sine 
medlemmer blant studentprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke (Dnk). 
 
Målsetting  
FAST skal fremme arbeidet for og blant studentprester i Den norske kirkes presteforening og ta opp 
saker som berører studentprestene i Den norske kirke. 
 
Oppnevning og funksjonsperiode 
FAST oppnevnes av sentralstyret. Oppnevningen skjer etter at PF sine medlemmer på Norsk 
studentprestmøte (NSPM) har valgt kandidater til FAST. NSPM er studentprestenes årsmøte der også 
valg finner sted. FAST har tre medlemmer. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert. 
Fagutvalget konstituerer seg selv. 
 
Oppnevningene gjelder for en periode med samme varighet som generalforsamlingsperioden. FAST 
har inntil fem møter i året.  
 
Myndighet 
FAST står ansvarlig overfor sentralstyret i alle saker av faglig art. De kan på delegasjon fra 
sentralstyret eller representantskapet uttale seg på PF sine vegne. 
 
Oppgaver 
Fagutvalget skal innenfor rammen av PF sine fagpolitiske retningslinjer og strategi- og handlingsplan: 

- fremme saker som er aktuelle for studentprester overfor sentralstyret og representantskapet 
- uttale seg i saker som sentralstyret eller representantskapet ønsker behandlet 
- drøfte og fremme forslag til satsingsområder for PF sitt arbeid for studentprester i Dnk 
- fremme forslag til lønnsplassering for studentprestene i Dnk overfor PF ved tariffoppgjørene 
- uttale seg i samråd med PFs generalsekretær ved tilsettinger av studentprester i Dnk 
- vurdere stillingsbeskrivelse og utlysningstekster for studentprester i Dnk 
- bistå PF sitt sekretariat i personalspørsmål vedrørende studentprester i Dnk 
- arrangere faglige og kollegiale samlinger for studentprester i Dnk 
- behandle saker som gjelder ferie, fritid, velferd og øvrige arbeidsspørsmål for studentprester 
- bidra til å utvikle og ivareta det kollegiale fellesskapet mellom studentprester nasjonalt og 

internasjonalt 
- fremme forslag overfor representantskapet til ny strategi- og handlingsplan for PF for hver 

generalsforsamlingsperiode  
- delta i utforming og gjennomføring av kompetanseutviklingsmoduler for studentprester 

 


