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Presteforeningens generalforsamling 
15.–17. mars 2021

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 dagsorden 

Sak 1 Konstituering 

• Valg av:

Dirigentskap   

Desisjonsutvalg  

Redaksjonskomiteer  

Protokollunderskrivere 

• Godkjenning av forhandlingsreglement

Sak 2 Aktuell orientering  

Sak 3 Melding om foreningens virksomhet 2018–2020  

Sak 4 Revisjon av PFs lover  

Sak 5 Strategi- og handlingsplan 2021–2024 

Sak 6 Drøftingssak om mulige endringer i Presteforeningens organisasjon 

Sak 7 Valg: 

Leder, Nestleder, 3 medlemmer til Sentralstyret 

Nominasjonskomité 

Revisor 
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Presteforeningens generalforsamling 

15.–17. mars 2021 

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 foreslås: 

Torstein Lalim (hoveddirigent)  

Kristin Stensrød Haugen  

Tekniske dirigenter uten stemmerett (styrer møteadministrasjonsverktøyet GoPlenum):  

Ole-Johs. Huuse, Jon Strøm og Kristian Mollestad. 

 

Til desisjonsutvalg foreslås: 

Erik Haualand (leder)  

Silje Barkved Fossan  

Geir Ola Tveit  

 

Til redaksjonskomité strategi- og handlingsplan foreslås: 

Jørgen Knudsen (leder) 

Silje Kristin Meisal  

Helge Alsaker Solheim  

 

Til redaksjonskomité øvrige saker foreslås: 

Ingulf Bø Vatnar (leder)  
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Marte Solbakken Leberg  

Anders Møller-Stray  

 

Valg av underskrivere av protokoll: 

1. Helge Alsaker Solheim 

2. Ragnhild Fuglseth 

 

Forslag til forhandlingsreglement for 
Den norske kirkes presteforening  
Generalforsamling 2021 – digitalt 
15.–17. mars  
 

1 Lederen åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene frem til dirigentskap er 

valgt. 

 

2 Generalforsamlingen behandler saker som er fremmet av Representantskapet. 

 

Dirigentskap, redaksjonskomite og desisjonsutvalg 

 

3 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. Teknisk dirigent 

(dirigent nr. 3) har ikke stemmerett. 

 

4 Generalforsamlingen velger redaksjonskomite(er) med tre medlemmer (hver) etter 

forslag fra Representantskapet. Det kan være én komite for strategi- og 

handlingsplanen og én for øvrige saker. Medlemmer av redaksjonskomiteen kan legge 

fram nye forslag og formuleringer på vegne av komiteen. 

 

5 Generalforsamlingen velger et desisjonsutvalg bestående av tre desisorer etter forslag 

fra Representantskapet. Desisjonsutvalget forvalter tolkningen av PFs lover og 

forhandlingsreglementet under GF. GFs dirigentskap og GFs delegater kan alle be om 

en uttalelse fra desisjonsutvalget, eller desisjonsutvalget kan på eget initiativ komme 

med en uttalelse. Desisjonsutvalget er for øvrig forankret i foreningens lover § 15, 

andre ledd.  
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Forslag og frister 

 

6 Forslag til nye kandidater til valg (benkeforslag) skal fremmes skriftlig i GoPlenum, 

og må foreligge innen møtet avsluttes første dag. Kandidaten spiller inn en 

videopresentasjon av seg selv som legges ut på GF-nettsiden i løpet av 

generalforsamlingens første dag. 

 

7 Nye og endrede forslag til strategi- og handlingsplanen og andre saker (utenom 

lovsaker som etter lovene har frist 6 mnd før GF) skal foreligge skriftlig i GoPlenum 

senest kl 20.00 på møtets første dag.  

 

8 Forslag til resolusjoner skal fremmes skriftlig i elektronisk format, påført 

forslagsstillers navn, og må foreligge når forhandlingene starter på 

generalforsamlingens andre dag. Frist for endringsforslag på resolusjoner fastsettes av 

dirigentskapet. 

 

9 Dirigenten oversender alle innkomne forslag og resolusjoner til redaksjonskomiteene. 

Komiteen skal tilrettelegge og bearbeide innkomne forslag, og i samarbeid med 

forslagsstillerne evt. samordne forslag. 

 

Votering og valg 

11 Votering og valg foregår i GoPlenum (program for elektronisk møteadministrasjon). 

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

Blanke stemmer regnes ikke som avgitt. Ved stemmelikhet skal dirigentskapet 

bestemme at det skal foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet, blir dirigentens 

stemme avgjørende. Dette gjelder ikke ved valg. Får ingen av lederkandidatene mer 

enn 50 % av stemmene, skal det være omvalg mellom de to kandidater som fikk 

høyest stemmetall.  

13 Sentralstyret som velges på generalforsamlingen begynner sin funksjonstid ved 

generalforsamlingens avslutning. 
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Presteforeningens generalforsamling 

15.–17. mars 2021 

 

Sak 2   

Aktuell orientering 
 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

Saksfremlegg: 

Sentralstyret skal ifølge § 15 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 
15.–17. mars 2021 

 

Sak 3 

Melding om foreningens virksomhet 

2018–2020 
 

 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Generalforsamlingen 2021 tar meldingen om foreningens virksomhet 2018–2020 til 

orientering.  

 

Saksfremlegg: 

Sentralstyret skal ifølge § 15 i Lover for Den norske kirkes presteforening legge fram en 

rapport fra siste periode. Melding om foreningens virksomhet i årene 2018–2020 ligger 

vedlagt. 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 Melding om foreningens virksomhet 2018–2020 

Vedlegg 2 Regnskap 2018–2020 

Vedlegg 3 Revisjonsberetning 2018–2020 
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Melding om foreningens virksomhet 
2018–2020 
 

Bygget på årsrapport for 2018 og 2019, bygget ut med rapport for 2020 og etter mal fra PFs strategi- 

og handlingsplan 2018-2021 

Overordnede mål perioden 2018-2021 
1. Presteforeningen skal ivareta våre medlemmers økonomiske, sosiale og faglige 

rettigheter, og arbeide for lønns- og arbeidsvilkår som bidrar til å rekruttere og beholde 

prester. 

 2. Presteforeningen skal fremme solidaritet, samarbeid og fellesskap mellom våre 

medlemmer. 

 3. Presteforeningen skal motivere og fremme kompetansebygging og faglig fellesskap, samt 

arbeide for at kompetansekravene til vigslet tjeneste ikke blir svekket. 

 4. Presteforeningen skal motarbeide enhver form for diskriminering. 

 5. Presteforeningen skal ha et synlig kirke- og samfunnspolitisk engasjement. 

 6. Presteforeningen skal legge til rette for involvering av medlemmene, ha en god 

informasjonsflyt i hele organisasjonen og drive et systematisk opplæringsarbeid av sine 

tillitsvalgte. 

 7. Presteforeningen skal sikre god informasjon og brede prosesser med medlemmene og de 

tillitsvalgte i det videre arbeidet med å utrede en mulig ny fagforening sammen med 

Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund. 

 8. Presteforeningen skal sikre god informasjon og brede prosesser med medlemmene og de 

tillitsvalgte i arbeidet med, og Presteforeningens rolle i, utvikling av ny kirkeordning. 

 9. Presteforeningen skal være en fagforening også for prester som innehar ledende 

stillinger, herunder for proster og biskoper. 
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Sentralstyret legger fram årsrapporter for Representantskapet. 

I henhold til Lover for Den norske kirkes presteforening § 12 pkt. b, er Sentralstyret ansvarlig 

for å følge opp vedtatt strategi- og handlingsplan og rapportere årlig til Representantskapet 

om de tiltak og prioriteringer som er gjort. Denne meldingen inneholder årsrapporter som 

ble lagt fram for Representantskapet for 2018 og 2019, samtidig som den rapporterer 

virksomheten for kalenderåret 2020. Til sammen danner dette melding om foreningens 

virksomhet til Generalforsamlingen i 2021. 

Generalforsamlingen 2018 vedtok en ny strategi- og handlingsplan med hovedmål og delmål 

for 2018-2021. Denne årsrapporten forholder seg til strukturen i den nye strategi- og 

handlingsplanen. 

De 9 overordnede målsettingene for perioden er på ulike måter videre utdypet i de øvrige 

kapitlene i strategi- og handlingsplanen, gjennom målformuleringer. 

Generalforsamlingen 2018 

Presteforeningens Generalforsamling var samlet på Scandic Oslo Airport på Gardermoen 12.-

14. mars. Det var påmeldt 165 delegater. Saksbehandlingen foregikk på en god og smidig 

måte og i god tone. Sekretariatet hadde hatt forberedende møte med dirigentskapet, og 

dirigentskapet hadde forberedt saksbehandlingen internt.  

En av de sakene som krevde mye tid var saken om Lovendringer. Den hadde sitt 

utgangspunkt i de endringer som var nødvendige på grunn av virksomhetsoverdragelsen i 

2017, men hadde også forslag om en del andre endringer. Lovendringene var ordnet i 

temaer, og det temaet som skapte størst debatt og som ikke ble vedtatt, var forslaget om å 

redusere antall delegater til generalforsamlingen fra ca 175 til ca 75. For øvrig ble alle forslag 

til lovendringer vedtatt. 

Ny Strategi- og handlingsplan ble behandlet på en ny måte ved at den hadde vært til 

behandling i Presteforeningens organer før generalforsamlingen, og endringsforslag var 

sendt inn på forhånd eller levert ved starten av generalforsamlingen. Denne måten å 

behandle Strategi- og handlingsplanen på var ment å skulle skape mer og reel politisk debatt 

rundt Presteforeningens arbeid i de neste 3 årene, og endringen var et stort steg i riktig 

retning. 

Generalforsamlingen hadde også satt av god tid til OU-kursing på dag 2, hvor det pågikk 

parallell kursing med forskjellige temaer og for forskjellige grupper. I alt genererte GF over 

700 kurstimer. Dette var en vellykket omlegging av OU-kursingen og vil bli utviklet 

ytterligere.  

Evalueringen etter generalforsamlingen var overveiende positiv både blant deltakere og hos 

dem som hadde arbeidet for at den skulle bli et viktig politisk verksted og et godt møte. 
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Landskonferansen 2019 

3.-4. juni 2019 var 66 tillitsvalgte fra sentralstyret, representantskapet stiftsstyrene, 

tariffutvalgene for alle tariffområder og noen fagutvalg samlet til Landskonferanse og 

tillitsvalgtopplæring på Quality Airport Hotel, Gardermoen øst. 

Den første dagen ble det holdt landskonferanse med plenumssesjoner og gruppearbeid med 

tema som organisasjonskultur, taushetsplikt og avvergeplikt, rekruttering til kirkelige 

stillinger og EVU-strategi for Presteforeningen. 

Neste dag var det møte i representantskapet samtidig som det ble avholdt flere parallelle 

OU-kurs for øvrige deltakere. OU-kursingen hadde fokus på avtaleverk, arbeidsmiljø, arbeid i 

stiftsstyrene, bisitterrollen og forhandlingsteknikk. 

Landskonferansen 2020 

Landskonferansen 2020 var planlagt etter en liknende modell som landskonferansen i 2019, 

men denne gang med fokus på lokale tillitsvalgte. På grunn av covid-19-pandemien og 

nedstenging av samfunnet måtte planene legges om. Landskonferansen ble derfor avholdt 

som et halvdags-webinar og var åpent for alle tillitsvalgte i PF uavhengig av tariffområde og 

nivå. 80 personer var påmeldt webinaret, og opptak av hele konferansen ble gjort 

tilgjengelig for alle tillitsvalgte i etterkant.  

Hovedfokus på landskonferansen var PFs klimaengasjement, med hovedforedrag av Tom 

Sverre Tomren. 

Samme dag som webinaret ble det også lansert et videokursbibliotek med passordbeskyttet 

tilgang for PFs tillitsvalgte. Biblioteket inneholder nå 6 videoer som gir tillitsvalgte rask 

innføring i medbestemmelse generelt, arbeidsgivers styringsrett, lokal medbestemmelse i 

prostiet, medbestemmelse knyttet til arbeidsplaner, psykososialt arbeidsmiljø og 

bisitterrollen. 

Representantskapet 

Representantskapet hadde i 2018 3 møter og behandlet 40 saker, i 2019 3 møter og 33 

saker, og i 2020 3 møter og 35 saker. Det har vært OU-kursing på samlingene. 

Stiftsstyreledersamlingen 

I etterkant av representantskapsmøtene har det vært samlinger med OU-kursing og 

erfaringsutveksling for tillitsvalgte i Dnk (rettssubjektet). Denne samlingen har fått navnet 

stiftsstyreledersamlingen og består foruten stiftsstyrelederne av leder, nestleder og PFs 

tredje representant i nasjonalt kontaktmøte for Dnk (r), leder i Fagutvalg for proster, leder i 

Fagutvalg for kontoransatte, leder i Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd, samt 

nasjonalt hovedverneombud for virksomheten. 

På grunn av pandemien, brudd i tarifforhandlingene og streiken har det vært behov for langt 

hyppigere møter for denne samlingen i 2020. I tillegg til de faste møtepunktene knyttet til 

representantskapsmøtet har det vært avholdt 7 ekstra møter med hele eller deler av denne 

gruppen i 2020. 
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Sentralstyret 

Sentralstyret har i 2018 hatt 10 møter og behandlet 93 saker. I 2019 har det vært 7 møter – 

hvorav 1 nettmøte – og behandlet 67 saker. I 2020 har det vært 10 møter, hvorav alle på 

nett med unntak av januar- og august-møtene. Det ble behandlet 82 saker. Det har vært OU-

kursing på samlingene. 

Sekretariatet 

Sekretariatet har fortsatt tilhold i Kirkens hus i Rådhusgaten 1-3. Vi solgte vår eierandel i 

november i 2017, etter at Opplysningsvesenets fond / Clemens eiendom hadde varslet at 

eierne måtte forventes å bidra med et større kapitalinnskudd Rådhusgaten 1-3 fordi 

bygningen skulle total-rehabiliteres. Vi har skrevet avtale om å være med i et nytt Kirkens 

hus, og forlenget leiekontrakten i Rådhusgaten 1-3 inntil Opplysningsvesenets fond / 

Clemens eiendom har etablert nye Kirkens hus. 

I 2018 hadde sekretariatet 7 tilsatte i sekretariatet det meste av året. Knut Walle-Hansen 

som ble hentet inn til en midlertidig stilling i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen 

sluttet etter nesten 3 år hos oss i desember 2018. Fagavdelingen hadde i en 

overgangsperiode bare én tilsatt, men Anne Beate Tjentland ble tilsatt som ny rådgiver og 

begynte i deltidsstilling fra september 2018, og startet i full stilling fra november.  

I hele 2019 har de 7 ansatte vært fordelt på 2,5 stillinger i arbeidslivsavdelingen, 2 stillinger i 

fagavdelingen, 0,5 stilling på kommunikasjon og 1 stilling knyttet til økonomi og 

medlemsvedlikehold i tillegg til generalsekretær.  

Tidlig i 2020 varslet generalsekretær Ole-Johs. Huuse at han ønsket å gå over i en stilling med 

noe mindre ansvar fram mot en planlagt avgang med AFP ved fylte 65 år sommeren 2021. 

Sentralstyret imøtekom ønsket og tilbød Huuse en stilling som spesialrådgiver fra september 

2020. Stillingen som generalsekretær ble lyst ut i mai 2020 og fikk fire gode søkere. I juni 

tilsatte sentralstyret Anna Grønvik som ny generalsekretær og hun tilrådte stillingen 1.9.20. 

Fra januar 2020 har fagsjef Per Kristian Aschim hatt 20 % permisjon for å undervise på MF 

vitenskapelig høyskole, mens rådgiver Anne Beate Tjentland har hatt 50 % permisjon fra 

august 2020 for å arbeide som sokneprest i Nord-Hålogaland i 50 %. 

Høsten 2019 ble vi ved kontakt med Statens pensjonskasse (SPK) gjort oppmerksom på at de 

tilsatte i sekretariatet ikke hadde og ikke kunne ha AFP-avtale der. Ved en gjennomgang med 

SPK viste det seg at det heller ikke var noen ordning for fagforeninger i SPK, og at vi måtte 

skifte pensjonsleverandør. Det ble tatt kontakt med Kommunal landspensjonskasse (KLP) 

som leverer en tilsvarende ordning som SPK, og avtale ble skrevet med virkning fra 1. januar 

2020. 

Det ble sommeren 2020 også inngått ny tariffavtale for Presteforeningens sekretariat. 

Det er god stemning og høy trivsel i sekretariatet, og et sykefravær på kun 2 % i 2018 og 

under 1% i både 2019 og 2020. 
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Arbeidslivsavdelingen 

Arbeidslivsavdelingen har hatt et stort fokus på opprettelse av og fornyelse av avtaler etter 

virksomhetsoverdragelsen, og på å etablere et godt og fungerende forhandlingsklima med 

KA som arbeidsgiverorganisasjon. Den store utfordringen i 2018 ble tarifforhandlingene med 

KA som gikk til brudd i juni. Det medførte at Presteforeningen måtte forberede seg på streik, 

og konfliktberedskapen ble aktivert på alle nivåer. Medietrening ble gjennomført, regionale 

og sentrale komiteer satt i sving, og uttaksområder ble skissert. Det ble hos mekleren funnet 

en løsning og vi unngikk streik. Sekretariatets arbeid sammen med de tillitsvalgte hadde høy 

kvalitet, og beredskapsarbeidet viste at Presteforeningen absolutt er i stand til å 

gjennomføre en streik.  

I 2019 var det et mellomoppgjør, og vi fikk et enklere og mindre dramatisk oppgjør. Høsten 

2019 var det også forhandlinger om hovedavtalen, der PF blant annet hadde mål og krav 

knyttet til klima- og miljøtematikk. På grunn av andre krevende og uavklarte elementer ble 

Hovedavtalen for tariffområde KA prolongert i to år med noen protokolltilførsler.   

I 2020 ble hovedoppgjøret for alle tariffområder utsatt fra vår til høst på grunn av covid-19-

pandemien. Forhandlingene i tariffområde KA fant sted i slutten av oktober og endte i 

brudd. Partene ble innkalt til mekling 10.-11. desember. Sammen med de fem andre 

forbundene i Unio KA forberedte vi oss på nytt til mulig streik og denne gangen ble det alvor. 

Fra 12.12.20 var det streik i tariffområde KA. Streiken pågikk fortsatt ved årsskiftet. 

Konfliktberedskapsarbeidet og streiken vil bli evaluert i løpet av våren 2021. Videre omtale 

av streiken vil deretter finnes i et eget dokument. 

Arbeidslivsavdelingen har også bistått mange medlemmer som har opplevd å komme i en 

situasjon hvor de har hatt behov for assistanse. Det er et krevende stykke arbeid, men 

mange medlemmer har vært svært takknemlige for den kompetente støtten de har fått fra 

sekretariatet. 

Arbeidslivsavdelingen har dessuten gjennomført flere regionale og sentrale OU-kurs i 

perioden 2018-2020, i tillegg til webinarer i 2020. De regionale kursene i Dnk (r) blir 

arrangert i de ulike bispedømmene, for stiftsstyrer og lokallagsledere. Innenfor alle 

tariffområdene har det blitt arrangert sentrale OU-kurs, både i Oslo for KA (Dnk (r)) og for 

Spekter, og felleskurs for tillitsvalgte i Virke, KS og KA (trad). 

Fagavdelingen 

Fagavdelingen klarte i 2018 å holde i mange tråder selv om avdelingen kun hadde en ansatt. 

Ny rådgiver begynte i hel stilling fra november 2018. I løpet av 2020 har både fagsjef og 

rådgiver delvis permisjon, slik at den samlede kapasiteten i fagavdelingen er 130 %.  

Det er et mål at avdelingen skal ha en oversikt over og innsikt i det faglige arbeid som gjøres, 

og formidle det videre til medlemmene. En har også deltatt i kompetanseråd og andre 

samarbeidsrelasjoner for å sikre at etter- og videreutdanning er relevant og på et høyt faglig 

nivå. Arbeidet med en strategi for etter- og videreutdanning begynte i 2018, og fant sin form 

i løpet av 2019. Presteforeningen har deltatt på mange konferanser og seminarer enten ved 
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den/de tilsatte eller ved at vi har støttet andres deltakelse mot at de leverer publiserbare 

rapporter fra samlingen.  

I 2019 leverte fagavdelingen også en rapport om de som slutter i prestetjeneste i løpet av de 

5 første årene. Fagavdelingen har også vært sentral i utviklingen og gjennomføringen av to 

viktige videreutdanningskurs i 2020 som har utgangspunkt i initiativ fra PF: Det tverrfaglige 

ledelseskurset «Ledelse, roller og samspill i menighetene», og «Spesialprest i et 

livssynsåpent samfunn». Dette viser at PF med sin fagavdeling har en nøkkelrolle for å få til 

god og relevant videreutdanning for prester. 

Andre forhold  

I desember 2018 ble vi varslet om at Compendia ikke lenger ville tilby noe 

saksbehandlings/arkiv-program. Våren 2019 søkte vi en ny løsning, og skrev etter hvert 

avtale med Kirkepartner om bruk deres program Public 360. Avtaler og dokumenter er nå 

flyttet til det nye systemet. 

I desember 2019 ble nytt møteromsutstyr montert for at presentasjoner og nettmøter skal 

fungere bedre. Dette er også en del av vår klimabevistgjøring. Utstyret viste seg å være 

svært nyttig når vi bare måneder senere var midt i en pandemi. Som møteteknisk løsning, og 

for webinarer, har Presteforeningen i 2020 benyttet GoToMeeting og GoToWebinar.   

Covid-19-pandemien har lagt store begrensninger på det utadrettete arbeidet i sekretariatet, 

ført til mye merarbeid for de tillitsvalgte og gitt økt digital kompetanse både i sekretariatet 

og organisasjonen gjennom 2020. Siden samfunnet stengte ned 12. mars 2020 har 

sekretariatet hatt helt eller delvis hjemmekontor etter som hva som har vært tillatt og 

forsvarlig. Det meste av reisevirksomhet opphørte og det er ikke blitt gjennomført møter 

eller kurs med fysisk oppmøte, med unntak av ett sentralstyremøte i august og 

representantskapsmøtet i oktober. Samtidig har dette annerledesåret brakt oss et langt 

stykke videre på bruk av digitale løsninger, ikke minst har vi sett hvor effektivt, økonomisk og 

miljøvennlig det er med nettmøter. Når alt skjer på skjerm blir vi samtidig også minnet på 

hvor viktig det er å ha tid og mulighet til også å møtes ansikt til ansikt. 

Forvaltning av verdier  

Rådhusgata 1-3/Avsetning til konfliktmidler 

Presteforeningen solgte sin andel i Rådhusgaten 1-3 i 2017. Salgssummen var på ca 9,5 
millioner kroner, og gevinsten ved salget på i underkant av 5,7 millioner kroner. 
Salgssummen på kr 9,5 millioner konto ble plassert på en høyrentekonto med en måneds 
oppsigelsesfrist i Sparebanken Sør. Den andelen av midlene som ikke er satt av til 
konfliktmidler (streikekasse) er i løpet av 2020 flyttet til fond i samråd med Sparebanken Sør. 
Fondene, innskudd og aksjer hadde ved utgangen av 2020 en verdi på rett under 9 000 000 
kroner, noe som gir en gevinst per dato på i underkant av 500 000 kr. 
 
Pr 1.1.2017 var det satt av kr 1 462 039 til konfliktmidler. I budsjettet for 2017 var det satt av 
ytterligere kr 250 000 til konfliktmidler. Etter salget av Presteforeningen sin andel av i 
Rådhusgaten 1-3 vedtok Representantskapet at ytterligere kr 800 000 skulle avsettes til 
konfliktmidler i tillegg til de budsjetterte, slik at det totalt ble avsatt kr 1 050 000 i 2017.  
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Representantskapet hadde ved sitt møte i juni 2018 saken om styrking av konfliktfond oppe 
til behandling, og etter behandling der ble det vedtatt å sette av ytterligere kr 2 000 000 til 
konfliktmidler ved omdisponering fra den frie egenkapitalen. Dermed sto det pr 30.06.2018 
avsatt kr 4 512 039 i konfliktmidler. Konfliktmidlene er tilgjengelig på en plasseringskonto. 

Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier 
Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier har som 
formål å yte økonomisk humanitær hjelp til etterlatte etter ordinerte prester, som etter 
prestens død kommer i en akutt vanskelig livssituasjon. Det kan også ytes samme hjelp til 
ordinert prest, ved uførhet eller akutt vanskelighet som helt eller delvis hindrer videre 
tjenesteutøvelse. Hjelpen ytes som økonomisk støtte enten i form av kortsiktig lån (inntil 5 
år) – eller som enkeltstående kontante bidrag, ved hjelp av midler fra fondet. I 2018 har det 
blitt innvilget én søknad om tildeling til en prest, i 2019 og 2020 har det ikke vært søknader.  

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 01.01.21. en egenkapital på kr 2 753 529.-. 

 

Stiftelsen Prest i Arbeid  

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

prester i tråd med intensjonene for stiftelsen. Stiftelsens styre er selvoppnevnende, og følger 

styresammensetningen til PFs sentralstyre. Stiftelsen disponerer kr 704 047,- 

 

Det ble i 2017 inngått en avtale med Institutt for sjelesorg ved Modum bad om 

retreatuker/oppfølgingssamtaler hvor stiftelsen garanterer for 20 uker i året. Både ISF og 

stiftelsen bidrar gjennom dette til at bispedømmene får over 40 % lavere pris enn vanlig. 

Dette er ment å være et incitament til at bispedømmene i større grad kan tilby 

rekreasjonsuker til sine tilsatte prester. Avtalen med ISF ble gjort i forståelse med Bernt 

Fossum som opprinnelig ga penger til Stiftelsen Prest i Arbeid. I 2018 ble det gjennomført 19 

retreatuker innenfor denne avtalen. I 2019 ble ordningen brukt til hele 30 ukes-opphold Da 

vi fra august 2019 ble enige om å øke tilskuddet til ordningen ble det brukt kr 60900.- til 

støtte til presters opphold. I 2020 ble ordningen brukt til 27 ukes-opphold.  

 

Felles tiltak med Diakonforbundet og KUFO 

Presteforeningen samarbeidet i 2018 med Diakonforbundet og KUFO om søknader på 

rekrutteringsmidler. KUFO sto som hovedsøker på ett av samarbeidsprosjektene, 

Presteforeningen på det andre. Vi hadde også felles stand med rekruttering som tema på 

Trosopplæringskonferansen i 2018. Se ellers D1. 

 

Det var et svært godt samarbeid under tarifforhandlingene, konfliktarbeid og mekling. Det er 

også startet et samarbeid hvor de andre foreningene deltar på våre kurs bl.a. vår 

Landskonferanse hvor både KUFO og Diakonforbundet var representert i 2019. Vi har også 

holdt kurs sammen i 2019 og 2020.  Dette vil vi utvikle videre. Det samtales videre om 

utvikling av samarbeidet både om dette, sekretariatsamarbeid og andre muligheter. 
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A. Lønns- og arbeidsvilkår 
 

Presteforeningen har i perioden arbeidet 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. 

Kravene til hovedtariffoppgjørene i 2018, 2019 og 2020 i KA var i tråd med øvrig lønnsvekst i 

offentlig sektor (stat og KS), både når det gjaldt generelle tillegg (prosent- eller kronetillegg) 

og når det gjaldt tilleggslønn. Resultatet av disse oppgjørene ble som i de øvrige 

tariffområdene, med en totalramme på 2,8 % i 2018, 3,2 % i 2019 og 1,7 % i 2020. Det ble 

ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger.  

 

Resultatet viser at lønnsnivået for stillingene i rettssubjektet Den norske kirke ligger noe 

over tilsvarende nivå i staten. Når det gjelder lønnsutviklingen i KA trad. (fellesrådene m.m.) 

fikk vi i 2018 ikke gjennomslag for samme lønnsutvikling som i KS-området. Denne negative 

utviklingen har pågått gjennom noen år, og den økende forskjellen mellom ansatte i KA trad. 

og i tilsvarende stillinger i offentlig sektor for øvrig er bekymringsfull. I 2019 ble det tatt noen 

grep som har gjort forskjellen mindre, men fortsatt er det utfordringer i de lønnsgruppene 

hvor vi primært har våre medlemmer (lgr. 4 og 5). I 2020 fikk vi et likt kronetillegg som i KS, 

men avstanden til tilsvarende lønnsgrupper i KS er fortsatt stor. 

 

Overenskomstene i Virke HUK kopierer tariffavtaler fra korresponderende områder (stat/KS), 

og følger således utviklingen i offentlig sektor. All lønnsdannelse for våre medlemmer i Virke 

HUK og i Spekter (helseforetakene) foregår lokalt for våre medlemmer. B-dels-

overenskomstene i de enkelte helseforetak forhandles lokalt, og garantilønn for våre 

medlemmer skal gjenspeile kompetanse og ansvar i stillingene. 

 

 2. At flere grupper blant våre medlemmer er sikret en god lønnsutvikling gjennom hele 

yrkeslivet. 

I KA fremmet vi i 2018 krav om overføring av spesialprestene i tariffområde KA til 

lønnsgrupper med ansiennitetsopprykk tilsvarende sokneprest m.fl. Dette fikk vi ikke 

gjennomslag for i 2018-oppgjøret, men det ble nedsatt et partssammensatt utvalg som 

skulle se på dette i tariffperioden. Dette arbeidet kom ikke langt nok i tariffperioden, men 

Presteforeningen mener dette vil være en naturlig del av det partssammensatte arbeidet om 

nytt lønnssystem i KA i tariffperioden 2020-2022. 

 

Avtalen om kompensasjon for bortfall av boplikten går ut i september 2021. Vi fremmet 

derfor krav i hovedtariffoppgjøret i 2018 om en endring av lønnsgruppene for prester 

omfattet av avtalen, slik at begynnerlønnen ikke reduseres med fem trinn fra 2021. Dette 

fikk vi ikke gjennomslag for, men det ble nedsatt et partssammensatt utvalg som skulle se på 

dette i tariffperioden. Dette utvalget leverte sin rapport rett i forkant av 
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hovedtariffoppgjøret i KA i 2020. Vi fremmet på den bakgrunn igjen vårt krav om å fjerne de 

fem nederste alternativene i lønnsgruppene for prester omfattet av avtalen – kapellan, 

sokneprest og prostiprest. Kravet ble avvist av KA, og forhandlingene endte i mekling. 

Riksmekler klarte ikke å finne fram til en felles løsning, og fra 12. desember 2020 var 

Presteforeningen sammen med 9 andre fagforeninger i streik for første gang i Den norske 

kirke og i KA. Etter en måned med streik ble vi igjen innkalt til mekling. Der fikk vi fullt 

gjennomslag for kravet, og vant på den måten fullstendig igjennom med et viktig krav vi har 

jobbet med i mange år. Fra 1.5.2021 fjernes de fem nederste alternativene i lønnsgruppene 

for prester slik at også nyansatte prester får samme lønnsnivå som dagens prester. Det er en 

seier for kirkens framtid. 

 

Streiken vil gjenstand for en organisatorisk evaluering våren 2021. Denne evalueringen vil 

resultere i et eget dokument. 

 

I mellomoppgjøret i KA i 2019 fremmet vi krav om et større lønnstillegg til ansatte med 

direkte lønnsplassering, bl.a. fordi disse ikke har automatisk ansiennitetsopprykk (bl.a. 

proster, spesialprester og rådgivere/seniorrådgivere). Dette fikk vi gjennomslag for i 

forhandlingene. 

 

Gjennom TU Virke og TU Spekter arbeider vi for at tilsvarende nivå for lønnsutvikling skal 

gjelde for våre medlemmer i disse områdene. I Sjømannskirken (tariffområde Virke) har det 

vært arbeidet med et nytt lønnssystem som skal ivareta lønnsutvikling over tid gjennom å 

innføre ansiennitetsstiger for alle stillingsgrupper. Stillingstittel kapellan ble fjernet, og 

grunnlønn for sjømannsprest ble samtidig løftet opp til lønnstrinn tilsvarende alternativ 1 for 

sokneprest i Dnk (r). Dette arbeidet ble sluttført i 2020 og implementeres fra 1.1.2021. 

 

 3. At våre medlemmer har arbeidsvilkår som er tilpasset ulike livsfaser. 

Den norske kirke (rettssubjektet) varslet før sommeren 2018 at de skulle begynne arbeidet 

med sin arbeidsgiverpolitikk i forhold til seniorer i løpet av høsten 2018. Presteforeningen 

inviterte derfor alle medlemmer mellom 55 og 68 år (totalt 518 personer) til å besvare en 

spørreundersøkelse om seniorpolitiske tiltak i Dnk (r). Svarresponsen var god, med 331 

respondenter godt fordelt på kjønn, alder, arbeidssted og stillingskategorier. De overordnete 

tendensene viser at medlemmenes ønsker om ulike typer tiltak for å stå lenger i jobb 

fordeler seg relativt likt mellom økonomiske insentiver, mer fritid og endrete 

arbeidsoppgaver. 

 

Dnk (r)s eget arbeid med seniorpolitikk kom likevel ikke i gang i løpet av høsten 2018, i 2019 

eller i 2020. I 2019 har Sentralstyret behandlet sak om livsfasepolitikk – utfordringer og 

tilrettelegging i flere møter. Målet er at PF skal utvikle en bred og bærekraftig 

livsfasepolitikk. 
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4. At presters arbeidstidsordninger gir et nødvendig vern, samtidig som den sikrer 

profesjonen nødvendig frihet til faglige og strategiske prioriteringer. 

Generell oppfølging av praktisering av arbeidstidsavtalens bestemmelser i Dnk (r) i møter 

med og kurs for tillitsvalgte, og overfor enkeltmedlemmer.  

 

5. At våre medlemmer har gode og forutsigbare betingelser ved vakanser. 

Generell oppfølging av praktisering av arbeidstidsavtalens bestemmelser i Dnk (r), og 

rådgivning til tillitsvalgte for å oppnå riktig avlønning ved stedfortredertjeneste og 

konstituering. Dette er en bestemmelse hvor tariffpartene ikke er enig om tolkning når det 

gjelder hovedtariffavtalens ordlyd «den høyere lønnede stillings lønn». Presteforeningen 

står på den tolkningen som gjaldt i staten, og som vi mener vi har fått med gjennom 

forhandlingene om hovedtariff- og tilleggsavtalen høsten 2016. Da tilsvarer «høyere lønnede 

stillings lønn» vedkommende man er stedfortreder for sin lønn. Arbeidsgiver tolker det 

derimot som lavest mulig lønn i stillingskoden. 

 

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

ansatte. 

Pensjonsbestemmelsene i hovedtariffavtalen i KA er videreført (KLP og SPK). I 2019 ble det 

inngått en særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke.  

 

For Dnk (r) er dette en videreføring av dagens bestemmelser, med offentlig tjenestepensjon 

etter lov om Statens pensjonskasse, samt de til enhver tid gjeldende forskrifter til loven, inkl. 

AFP-ordning. Medlemskap i SPK videreføres.  

 

For fellesråd og menighetsråd i KA er det også en videreføring og tilpasning av den 

tariffestede pensjonsordningen gjennom fortsatt offentlig tjenestepensjon. Medlemskapet i 

KLP eller andre tilsvarende leverandører av offentlig tjenestepensjon videreføres. Avtalen er 

inngått for å sikre at pensjonsordningene er tilpasset ny offentlig tjenestepensjon fra 

1.1.2020, som bygger på Pensjonsavtalen av 3. mars 2018. Denne særavtalen ble 

reforhandlet og videreført i hovedtariffoppgjøret 2020. 

 

7. At prestene har et lønnssystem som belønner fullført Erfaringsbasert master i praktisk 

teologi, Master i klinisk sjelesorg og andre relevante videreutdanninger på samme nivå 

eller høyere. 

Dette er et hovedpunkt i «Strategi for etter- og videreutdanning» som ble utarbeidet i 2018, 

og vedtatt i Representantskapet i mars 2019 (se C1). 

 

TU-Spekter har i perioden arbeidet med godtgjøringsbestemmelsen for 

spesialistgodkjenningsordningen for prester i helse- og sosialsektor. I forhandlingene om B-

delsoverenskomstene ved helseforetakene i 2020 ble det gjennomslag flere steder for å 

innføre eller revidere godtgjøringsbestemmelsene. 
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8. At ordningen med boligombud er opprettholdt. Boligene som tilbys skal være tjenlige og 
gode. Prestenes boligbehov er overordnet kulturminnevern og andre hensyn. 
Boligombudene møttes til felles møte under Generalforsamlingen 2018. Alle bispedømmene 
har fortsatt boligombud, men det er variabelt hvor mye oppgaver disse har. Flere stiftsstyrer 
stiller spørsmål ved behovet for boligombud, og spørsmål om bolig ved nytilsettinger 
ivaretas ofte av stiftsstyreleder i forbindelse med øvrige forhandlinger om arbeidskontrakt.   
Sentralt boligombud har hatt møte med OVF vår og høst 2018. OVF prioriterer 
kulturhistoriske boliger. Det er fortsatt mange prester som bor i bolig på gammel ordning, 
men relativt få som ønsker å leie i ny boligordning fordi det er mer lønnsomt å eie egen 
bolig. Leiepris og vedlikeholdsnivå bør diskuteres. Sentralt boligombud ser at det har vært 
uenighet mellom bispedømmekontorene og OVF om behovet for rekrutteringsboliger. OVFs 
vurdering av hvilke steder som har et fungerende boligmarked, som dermed ikke trenger 
rekrutteringsbolig, fremstår noe streng. 
 

Sekretariatet merket i 2019 at det var en markant nedgang i henvendelser om bolig. 
I juni 2019 ble det lagt fram en stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond (St. m. 29 
2018-2019). Der er det foreslått at eierskapet til eiendommer med særskilt kirkelig 
tilknytning overføres fra OVF til Den norske kirke. Presteforeningen møtte i åpen høring i 
Familie- og kulturkomiteen, og gav vår støtte til en slik overføring, forutsatt at det følger 
med tilstrekkelig finansiering. Vi påpekte også behovet for å beholde en ordning for 
rekrutteringsboliger. Sentralt boligombud har hatt «kontaktmøte» med OVF vår og høst.  
 
Sentralstyret har også hatt møte med OVFs direktør der stortingsmeldingen var tema. Våren 
2019 ble det avklart hvilke kulturhistoriske boliger OVF ønsket å beholde, og de som ikke var 
på denne lista ble fristilt for salg. Sentralt boligombud og sekretariat har derfor hatt en del 
henvendelser om prestenes betingelser ved kjøp av bolig. 
 
I november 2019 var det 109 prester i OVF-bolig på gammel ordning, og omtrent 100 prester 
i kommunal bolig på gammel ordning. Knapt 40 prester bor i OVF-bolig på ny ordning. Alle 
bispedømmene har fortsatt boligombud, men det er variabelt hvor mange henvendelser 
disse får, og i noen bispedømmer er det relativt få boliger igjen. Høsten 2020 var det 84 
prester i OVF-bolig på gammel ordning og 36 prester i OVF-bolig på ny ordning. 69 
kommunale presteboliger (med tilskudd fra OVF) var i bruk ved utgangen av 2020.  
 
Høring om ny lov for opplysningsvesenets fond ble lagt fram 1. desember 2020. Arbeidet 
med å identifisere og fradele eiendommer av særlig kirkelig verdi ble på påbegynt 4. juni 
2020. Oversikten over eiendommer som er aktuelle for overføring til Den norske kirke skal 
etter planen være klar 1. juli 2021. Presteforeningen fremholder fortsatt nødvendigheten av 
at Den norske kirke får forutsigbare og tilstrekkelige tilskudd til å vedlikeholde boligmassen 
som overføres. Vi fremholder også betydningen av borett etter gammel ordning og det 
fortsatte behovet for rekrutteringsboliger.  
 
De planlagte endringene i OVF og i boligordningen viser at det er nødvendig å beholde et 
sentralt boligombud, men det vil på sikt ikke være behov for boligombud i alle 
bispedømmer.  
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 9. At våre medlemmer er kjent med rutiner for varsling, avviksmelding og 

konflikthåndtering på sine arbeidsplasser. 

Det ble arrangert kurs for tillitsvalgte i Virke, KA trad. og KS, samt for tillitsvalgte i FPK og 

FAKO og for arbeidslivsavdelingen, om rutiner for varsling og konflikthåndtering m.m. høsten 

2018. Dette er videre tematisert i OU-kurset «Rammer og regler for arbeidsforholdet» som 

Presteforeningen arrangerer sammen med KA i Dnk (r) i 2019/2020. Kurset arrangeres 

bispedømmevis, hvor tillitsvalgte og arbeidsgivere både lokalt og regionalt deltar. Kurset skal 

styrke det partssammensatte arbeidet i prostiet, bispedømmet, på bispedømmekontoret og 

i Kirkerådets sekretariat. Tema på kurset er medbestemmelse, lønn/tariff, HMS/arbeidsmiljø, 

ansettelsesprosesser og arbeidstid. 

 

 10. At våre tillitsvalgte er skolert i hvordan psykososiale forhold påvirker arbeidsmiljøet, 

og hvordan man kan arbeide med disse spørsmålene som tillitsvalgt. 

Et av kursene i videokursbiblioteket for tillitsvalgte, som ble opprettet i 2020, har dette som 

tema. For øvrig er det ikke iverksatt spesifikt arbeid med dette i perioden. 

 

 11. At begge kjønn alltid er representert i gruppen som foretar intervju ved tilsettinger.  

Det er et felles ansvar for partene å sikre denne representasjonen. 

Spesifikt arbeid med dette er ikke iverksatt på sentralt nivå i Presteforeningen i perioden. 

Nytt personalreglementet for Den norske kirke (rettssubjektet) ble vedtatt på Kirkemøtet i 

2019. Utvidelsen av innstillingsrådet fra tre til fire personer (inkludering av menighetsrådet) 

gir større mulighet for representasjon av begge kjønn. Samtidig ser vi at dette er noe som må 

løses lokalt ved det enkelte tilsettingsorgan i virksomheten. 

 

 12. At prestenes lederrolle tydeliggjøres og sikres innenfor gjeldende avtaleverk. 

Se C3. Utover dette er det ikke igangsatt noe spesifikt arbeid med dette i perioden. 

 

 13. At spesialprestene kommer inn i lønnsramme. 

Se A2. 
 

Annet 

I 2020 avla FAFO rapporten «Å være en sak – LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken» 

etter en bestilling fra Kirkerådet. Presteforeningens fagutvalg for likestillings- og 

diskrimineringsspørsmål (FALD) har behandlet rapporten, og arbeidet vil bli fulgt opp i 

organisasjonen i kommende periode. 

 

Debatten om kvinners prestetjeneste ble igjen satt på dagsorden i 2020. Presteforeningen 

førte debatten inn på et spor hvor arbeidsmiljø ble det sentrale tema, ikke minst 

arbeidsmiljø for kvinnelige prester som blir utsatt for at enkelte mannlige prester påberoper 

seg en reservasjonsrett fra liturgisk samarbeid med kvinnelige kolleger. Vi fikk videre 

avsluttet henvisningene til de tidligere såkalte kjørereglene. Flere stiftsstyrer engasjerte seg i 

saken. I oktober kom Bispemøtet med uttalelsen Ordinasjon og kollegafellesskap, der de 
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tydeliggjør at kvinners og menns prestetjeneste er like ønsket, at dette er Den norske kirkes 

ordning og at en ordinert prest ikke kan påberope seg en rett til å avstå fra samarbeid med 

andre prestekolleger. 
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B. Organisasjonsutvikling 

 

Presteforeningen har i perioden arbeidet for: 

 

 1. At tillitsvalgtopplæringen er fornyet og utviklet med et særlig fokus på de lokale 

tillitsvalgte. 

De tillitsvalgte og deres kompetanse er avgjørende for hvordan foreningen kan bistå sine 

medlemmer i det daglige. I oktober 2018 vedtok representantskapet en ny plan for 

tillitsvalgtopplæring som har til hensikt å sikre at tillitsvalgte på alle nivåer og i alle 

tariffområder sikres nødvendig opplæring. 

 

Det er særlig tre områder som er styrket gjennom den nye planen. For det første tilbys nå 

årlig innføringskurs for lokale tillitsvalgte, og andre tillitsvalgte som mangler opplæring. Slikt 

kurs ble gjennomført i oktober 2018 med gode tilbakemeldinger fra de 25 deltakerne. 

Tilsvarende kurs ble gjennomført i mai 2019 med 16 deltakere.  For det andre legger planen 

opp til at det på landskonferansene kan tilbys parallell-kurs slik at deltakerne kan velge det 

kurstema de ønsker mer kompetanse i. Landskonferanse og representantskapsmøte 

gjennomføres som to hele dager i stedet for to døgn, dette gir en lavere kostnad, men 

samme antall kurs- og møtetimer. Lokallagsledere får delta på landskonferanse én gang i 

løpet av generalforsamlingsperioden. Sist, men ikke minst, gir den endrete kursplanen også 

bedre mulighet til oppfølging av årlig tillitsvalgtkurs i bispedømmene (OU-kurs for 

lokallagsledere og stiftsstyre). Sekretariatet kan utvikle en kurspakke per år/halvår, som 

gjennomføres i hvert enkelt stift med eventuelle lokale tilpasninger. 

 

Med bakgrunn i den endrete situasjonen fra 12. mars 2020, var det ikke lenger mulig å 

gjennomføre fysiske kurs. Kursplanen ble dermed endret, og det ble utviklet og gjennomført 

digital tillitsvalgtopplæring mv. Landskonferansen 2020 ble omgjort til en digital konferanse 

med en kombinasjon av forhåndsinnspilte og direktesendte foredrag og innlegg, samt 

mindre kursbolker med aktuelle tema. 

 

 2. At våre tillitsvalgte på alle tariffområder tilbys relevant og systematisk opplæring. 

Den nye planen for tillitsvalgtopplæring legger til rette for at tillitsvalgte på alle 

tariffområder har tilgang til minst ett tariffspesifikt kurs i året. I tillegg kommer tilbud om 

innføringskurset (som er åpent for alle og tilrettelegges i forhold til deltakerne) og deltakelse 

på landskonferanse ett av de to årene mellom generalforsamlingene. 

 

I forbindelse med landskonferansen 2019 var det satt av en hel dag til kursing av regionale 

tillitsvalgte i bispedømmene og tillitsvalgte fra de små tariffområdene. Det var lagt opp to 

parallelle kursrekker, der særlig stiftsstyrene ble oppfordret til å dele sine deltakere mellom 

de to rekkene slik at styret totalt sett fikk opplæring i flere tema. 
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I 2019 har Presteforeningen og KA sammen utviklet og arrangert kurset «Rammer og regler 

for arbeidsforholdet» under OU-ordningen som skal holdes i alle bispedømmer og 

kirkerådet. Dette er fellesopplæring i lov- og avtaleverk for arbeidsgivere og tillitsvalgte på 

lokalt og regionalt nivå i Dnk (r). Høsten 2019 ble kurset arrangert i fem bispedømmer. Vi 

håper dette kan bli en fast ordning som innarbeides i årshjulet. Fram til «nedstengingen» av 

Norge 12. mars 2020 ble det gjennomført ytterligere fire kurs i denne kursrekken. Dette er 

kurs som partene ikke ønsker å erstatte med digital opplæring, da gevinsten ved å samle 

arbeidsgivere og tillitsvalgte på tvers i hele bispedømmet er stor. Kursene ble derfor utsatt til 

2021.  

 

I 2019 ble det også holdt kurs for våre tillitsvalgte (lokalt og regionalt) i Hamar, Sør-

Hålogaland, Bjørgvin og Tunsberg. I tillegg til felleskurs for tillitsvalgte og arbeidsgiver i 

Stavanger bispedømme.  

 

I 2019 ble det årlige tariffkurset for plasstillitsvalgte i helseforetakene utvidet til to dager, slik 

at deltakerne kunne fordype seg mer i, og utveksle erfaringer om, B-delsoverenskomstene. I 

2020 ble det gjennomført digitalt kurs med hovedvekt på godtgjøring for 

spesialistgodkjenning som krav inn mot forhandlinger av B-delsoverenskomstene. 

 

3. At nye tillitsvalgte tilbys opplæringsressurser som ikke forutsetter fysisk deltagelse, og 

som raskt gir dem en grunnleggende kompetanse. 

Presteforeningens håndbok for lokallag er oppdatert og publisert på www.prest.no. Nye 

tillitsvalgte får en velkomst-epost med lenke til håndboken og oppfordring til å gjøre seg 

kjent med øvrige ressurser på prest.no. Sekretariatet mottar og svarer jevnlig på spørsmål og 

henvendelser fra de tillitsvalgte. 

 

I 2020 ble det også utarbeidet en håndbok for stiftsstyrer og etablert et videokursbibliotek 

der aller tillitsvalgte kan få tilgang. 

 

4. At det er tilrettelagt for digitale og fysiske arenaer der tillitsvalgte kan dele sine 

erfaringer. 

Kurs og årsmøter har vært viktige møtepunkter for de tillitsvalgte i hele perioden. Det er 

viktig at stiftsstyrer og lokallag holder god kontakt gjennom e-post og utveksling av 

saksdokumenter og referater. Enkelte stiftsstyrer har faste møtepunkt med de lokale 

tillitsvalgte hvert semester. Flere stift oppfordres til å gjøre det samme. I 2019 har 

stiftsstyreledersamlingen fått en ny og utvidet rolle som treffpunkt mellom hovedtillitsvalgt 

og regionale tillitsvalgte i Dnk (r), med utveksling av informasjon og drøfting av viktige saker i 

møter med arbeidsgiver. Denne møttes hyppig gjennom pandemi-året 2020. 

 

Tariffutvalgene i Virke, Spekter og Forsvarets tros- og livssynskorps (tidligere 

feltprestkorpset) møtes med varierende hyppighet. I Spekter har det vært jobbet mye med 

godtgjøring ved vaktavtaler og spesialistgodkjenning. I FTLK har det vært jobbet mye med 

varslingssaker, og i Virke har det vært særlig fokusert på nytt lønnssystem i Sjømannskirken. 
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 5. At våre tillitsvalgte har forutsigbare og gode arbeidsforhold, og reelle muligheter for å 

utøve sine tillitsverv. 

Dersom avtaleverket følges skal det i utgangspunktet være gode og forutsigbare muligheter 

til å utøve tillitsvervet. I hovedsak synes arbeidsgiverrepresentanter å opptre lojalt i forhold 

til avtaleverk, og de tillitsvalgte får delta på møter og nødvendig kursing. 

I det daglige kan det fort oppleves annerledes. Enkelte stiftsstyremedlemmer (som ikke er 

frikjøpt) forteller at de opplever et krysspress mellom arbeidsoppgaver lokalt og tillitsverv 

regionalt, når kolleger uttrykker misnøye over å måtte overta oppgaver for den tillitsvalgte.  

 

 6. At flere kvinner tar på seg tillitsverv 

 

 2018 2019 2020 

Kvinner Menn Andel 
kvinner 

Kvinner Menn Andel 
kvinner 

Kvinner Menn Andel 
kvinner 

Representantskap 8 15 34,8 % 6 17 26,1 % 7 16 30,4 % 

Sentralstyret 3 2 60 % 3 2 60 % 3 2 60 % 

Stiftsstyreledere 3 8 27,3 % 3 8 27,3 % 3 8 27,3 % 

Pensjonistrepr. 1 0 100 % 0 1 0 % 0 1 0 % 

Studentrepr. 1 0 100 % 0 1 0 % 1 0 100 % 

          

Lokallagsledere 37 80 31,6 % 35 76 31,5 % 33 86 27,7 % 

Stiftsstyremedl. 15 34 30,6 % 17 27 38,6 % 14 30 31,8 % 

Tariffutvalgsmedl. 3 7 30 % 3 6 33,3 % 2 6 25 % 

Fagutvalgsledere 4 1 80 % 3 2 60 % 3 2 60 % 

          

Medl. totalt 645 1560 29,3 % 655 1544 29,8 % 677 1520 30,8 % 

Medl. yrkesaktive 518 979 34,6 % 517 935 35,6 % 527 914 36,6 % 

 

Tabellen viser at andelen kvinner i ulike verv i det store og hele tilsvarer den totale 

medlemsmassen. Når det gjelder kvinneandelen sett i forhold til yrkesaktive medlemmer, 

ligger den noe under. Samtidig som andelen kvinner blant medlemmene har økt noe, har 

andelen kvinner blant tillitsvalgte gått noe ned. I absolutte tall har det også vært en 

reduksjon i antall kvinnelige tillitsvalgte. Dette er særlig synlig blant antallet lokallagsledere, 

og til en viss grad blant stiftsstyremedlemmer. 

 

Av Presteforeningens 117 ulike lokallag blir 37 ledet av en kvinne i 2018, 35 i 2019 og 33 i 

2020. Blant totalt 49 tillitsvalgte i stiftsstyrer var det 15 kvinner i 2018, 17 i 2019 og 14 i 

2020.  

 

Det ble 25.-26. mars 2019 arrangert nettverkssamling for kvinner i Presteforeningen, med 22 

deltakere hvorav om lag halvparten var tillitsvalgte. Tema på samlingen var «Kvinner, ledelse 

og kirke» ved Gry Espedal, «Varsling og varslingsrutiner» ved hovedverneombud i Dnk (r) 

Hilde Fylling, «Bisitterrollen» ved rådgiver Anna Grønvik. 
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 7. At våre tillitsvalgte er godt forberedt til å ivareta medlemmenes interesser ved forsøk 

og endringer i kirkeordning. 

Dette har vært tematisert på årsmøter og i andre samlinger. 

Kirkerådet etablerte i 2019 et større prosjekt for arbeidsgiverorganisering og den øvrige 

kirkeordning. Leder Martin Enstad sitter i hovedutvalget for prosjektet. 

 

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

studentmiljøene. 

Antall medlemmer i aktive studentlag  

 2018 2019 2020 

MF Vitenskapelig 
høyskole 

ca. 60  66 (jan 2020) 68 (jan 2021) 

Teologisk fakultet 
UiO 

ca. 25  22 (jan 2020) 20 (jan 2021) 

VID Stavanger  11  14 (jan 2020) 18 (jan 2021) 

NLA  Ca 10 21 (jan 2021) 

 

Studentlagene har normalt en samling hver i semesteret, med ulike aktuelle tema.  

 

I 2018 var profesjonsetikk tema på alle tre studiestedene i vårsemesteret, mens det kun var 

på MF det var samling i høstsemesteret. Tema der var «Streik i kirken – hva, hvordan, 

hvorfor?». 

 

I 2019 var det i vårsemesteret samling om profesjonsetikk på NLA, samling kun for 

medlemmer om jobbsøking, lønnsinnplassering o.l. på MF og TF, samling om sommervikariat 

på MF. I høstsemesteret var det samling på MF om prestens åndelige behov, og på TF om 

skikkethetsvurdering og biskopenes vurdering av ordinasjonskandidater. Det var ingen 

samlinger på VID Stavanger, men tett kontakt med studenttillitsvalgte der i forbindelse med 

«kvinneprest»-saken som rullet høsten 2019. 

 

I 2020 ble det gjennomført samling for praktikum på MF om jobbsøker-prosessen. Det var 

også samling på NLA om sommervikariater, ved denne samlingen ble det også rekruttert 

omtrent 10 nye medlemmer og etablert et lokallagsstyre. 

 

Videre er det kontakt med studentmiljøet på KUN Kirkelig utdanningssenter nord blant 

annet gjennom deltakelse på middag sammen med bispedømmekontoret der alle studenter 

blir invitert (7 medlemmer 2018, 8 medlemmer 2019 og 5 i 2020).   

 

PF har også 5 medlemmer ved Fjellhaug internasjonale høgskole og 3 medlemmer ved andre 

studiesteder.  
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9. At det er etablert lokallag for pensjonister i de største byene. 

Det er ikke gjort aktivt arbeid for å etablere slike lokallag i 2018, men Fagutvalg for 

pensjonister er orientert om muligheten til å opprette slike lokallag, og oppfordret til å gå 

videre med det. 

 

FAPE har vært innom temaet i sine møter i 2019.  På Romerike er det etablert et lokallag.  I 

Bergen er det også jevnlig treff blant pensjonister men her er valgt en bredere tilnærming 

slik at det ikke er noen binding inn mot PF.  

 

 10. At arbeidet i lokallagene styrkes og vitaliseres. 

I 2018 ble Håndbok for lokallag gjort tilgjengelig på nett, og 25 lokallagsledere deltok på 

innføringskurset for tillitsvalgte. I 2019 deltok 16 lokallagsledere på innføringskurset. I 2020 

deltok 80 tillitsvalgte på den digitale landskonferansen. 

 

 11. At det lages ordninger for å støtte og ivareta lokallag som sliter med rekrutteringen til 

tillitsverv. 

Utover det som er omtalt i B1 om tillitsvalgtopplæring, er det ikke iverksatt spesifikt arbeid 

med dette i perioden. Landskonferansen i 2020 henvender seg til lokallagsledere, og planen 

var å sette denne problematikken på dagsorden. Grunnet omleggingen til digital 

landskonferanse, må vi komme tilbake til dette ved en senere anledning. 

 

 12. At ny struktur etableres for å styrke kontakt og oppfølging av tillitsvalgte ved 

bispedømmekontor og i Kirkerådets administrasjon. 

Det ble i mars 2018 gjennomført et møte med representanter fra PFs medlemmer ved de 

aktuelle kontorene. Representantskapet opprettet deretter et nytt Fagutvalg for 

kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO). Sentralstyret var i 

tett kontakt med dem i forbindelse med arbeidet med effektivisering av de merkantile 

funksjonene i Den norske kirke (rettssubjektet).  

Kontorene er oppfordret til å danne lokallag. Pr. 1.1.2021 er dette formalisert i Kirkerådets 

sekretariat, og ved bispedømmekontorene i Agder og Telemark, Hamar, Tunsberg, Stavanger 

og Oslo. Det er utpekt kontaktpersoner ved alle kontorene, med unntak av Sør-Hålogaland.  

 

Et utvalg nedsatt av Kirkerådets direktør har jobbet med organisering av kirkefagene. 

Arbeidet kom i gang sommeren 2019, og sluttrapporten ble levert 27. februar 2020. Michael 

Onsrud var oppnevnt av Presteforeningen som representant for de ansatte. 

 

FAKO har blant annet arbeidet med rammer for arbeidstid og fleksitid for ansatte ved 

bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Det ble bl.a. gjort et grundig arbeid for å 

utarbeide og avtalefeste bestemmelser om arbeidstid knyttet til visitas. Revidert særavtale 

kom på plass høsten 2020. 
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C. Fagutvikling og kompetanse 

 

Presteforeningen har i perioden arbeidet for: 

 

1. At det er vedtatt en strategi for framtidens etter- og videreutdanning for medlemmene, 

som sees i sammenheng med lønns- og arbeidsvilkårene, forholdet mellom etterutdanning 

og videreutdanning, forskningsvirksomhet og medlemmenes behov for spesialistordninger 

er særlig vurdert. 

Representantskapet vedtok i oktober 2018 en prosess fram mot vedtak av strategi for EVU 

på representantskapet i mars 2019. Høsten 2018 er arbeidet med kartlegging av 

prioriteringer i nasjonal og regionale kompetanseplaner, Bispemøtet, SEU og REU påbegynt. 

Innspill er innhentet fra stiftsstyrer og fagutvalg. 

  

Representantskapet vedtok «Strategi for etter- og videreutdanning» i mars 2019. Denne har 

i 2019 og 2020 vært fulgt opp i det partssammensatte arbeidet i SEU, på Bispemøtes EVU-

konferanse, i Kompetanserådet og i egne organer. 

 

2. At det er forutsigbare og gode vilkår for våre medlemmers etter- og videreutdanning, 

dette gjelder også permisjon og vikarordninger ved permisjon. 

Vilkår for etter- og videreutdanning, deriblant permisjon og vikarordninger ved permisjon 

står sentralt i arbeidet med strategi for framtidens etter- og videreutdanning (pkt. C1), og ble 

spilt inn fra Presteforeningen som ønsket hovedtema for Bispemøtets EVU-konferanse i april 

2019. 

 

I 2019 ble spørsmålet om en felles praksis i rettssubjektet når det gjelder rammer for 

egenandel og for gjennomføring av innvilget videreutdanning fremmet og diskutert på 

Bispemøtets EVU-konferanse og i SEU. Det var stor grad av enighet mellom 

arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden om ønskeligheten av slike felles rammer. Det var 

også enighet om hovedprinsippene for slike rammer. Arbeidet støtte på noen uforutsette 

utfordringer, knyttet til manglende myndighetslinjer i rettssubjektet Den norske kirke 

mellom nasjonalt nivå og bispedømmenivået.. 

 

I 2020 førte endringer fra Bispemøtets side til at det ikke ble oppnådd enighet i drøftingen i 

SEU i mai. Bispemøtet la høsten 2020 fram et nytt forslag mer i tråd med den opprinnelige 

enigheten mellom partene fra 2019. Dette gikk arbeidstakerorganisasjonene inn på. 

Bispemøtet fastsatte så i oktober 2020 de nye retningslinjene, som innebærer at 

arbeidsgiver støtter prioritert videreutdanning med 80 %, mens arbeidstakernes egenandel 

er satt til 20 %. Dette gjelder permisjon med lønn og legitimerte utgifter til kursavgift, reise 

og opphold og obligatorisk pensumlitteratur. De nye retningslinjene er i samsvar med 

målsettingen i PFs EVU-strategi. Problemstillingen omkring vikarordninger har vært drøftet, 

men her har det vist seg vanskelig å komme fram til forutsigbare og enhetlige løsninger, fordi 
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bemanningssituasjonen og mulighetene for å dekke opp for hverandre i prostiene varierer 

sterkt. 

 

Bispemøtet fastsatte i oktober 2020 ny Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i 

rettssubjektet Den norske kirke for perioden 2021-2025. Opplegget for revisjon av 

kompetanseutviklingsplanen og innholdet i den nye planen var drøftet i SEU, det siste i 

september 2020.  

 

3. 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. 

Presteforeningen deltok sammen med MF, TF, VID og KA i utviklingen av et tverrfaglig 

ledelseskurs om «Ledelse, roller og samspill i menighetene». Dette var et tverrfaglig 

breddekurs som ble gjennomført i tre regioner og kurset var prioritert av Bispemøtet og OU-

styret i KA. Kurset ble lyst ut høsten 2019 med totalt 124 påmeldte. 120 deltakere fulgte 

kurset. I alt 118 deltakere gjennomførte, hvorav 101 prester. Kurset ble gjennomført i løpet 

av våren 2020. På grunn av nedstengingen som følge av koronapandemien måtte siste del av 

kurset gjennomføres ved digitale kurssamlinger, dels med forhåndsinnspilt stoff, dels med 

kursøkter i sanntid. Dette fungerte overveiende tilfredsstillende. Erfaringene med kurset var 

gode. Deltakerne vurderte kurset positivt, og arrangørene anbefaler at kurset utvikles videre 

og gjentas. Signalet fra arbeidsgiversiden er at ny gjennomføring av kurset må avvente 

prosessen med Prosjekt kirkelig organisering. 

 

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

kompetanseutvikling, og er kjent med sine muligheter for etter- og videreutdanning. 

Presteforeningen sprer informasjon om aktuelle videreutdanningskurs og andre kurs og 

konferanser via prest.no, facebook og våre tillitsvalgte. Gjennom dialog med Bispemøtet 

påser vi at informasjon spres via Bispemøtets kanaler, Bispedømmene og prostene.  

Utvikling av systematisk dialog med arbeidsgiver om kompetanseutvikling er et av temaene 

for arbeidet med strategi for etter- og videreutdanning. 

 

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

våre medlemmer etterspør. 

Presteforeningen er i stadig dialog med Bispemøtet og de teologiske lærestedene om 

relevant etter- og videreutdanning, i SEU, Bispemøtets møter med lærestedene og i 

Kompetanserådet. Spørreundersøkelse blant prestene om EVU ble sist gjennomført i 2020. 

Undersøkelsen hadde lav svarprosent (31 %), men bekrefter stort sett bildet kjent fra 

tidligere undersøkelser. EVU-undersøkelsen  er den bredeste informasjonen om prestenes 

ønsker p.t.  

 

Etter initiativ fra Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) og med tilslutning av Fagutvalg 

for prester i kriminalomsorgen (FAPK) og Fagutvalg for studentprester (FAST), er det utviklet 

et videreutdanningskurs for spesialprester. «Spesialprest i et livssynsåpent samfunn», som 

avholdes i perioden april 2020-april 2021. 38 deltakere følger kurset.  
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Fagutvalg for prester i Helsesektoren arrangerte selv fagdag for helseprester 31.10.19, med 

god oppslutning og tilbakemelding. 

 

I 2018 ble «Teologidagene» arrangert for første gang i et samarbeid mellom Bispemøtet, 

Presteforeningen, Fagforbundet Teologene, og de tre teologiske fakultetene. Tema var 

«Frelse nå», og det var en rekke faglige bidrag fra alle tre fakulteter i tillegg til hovedforedrag 

ved Werner Jeanrond. Tema og format traff godt. Konferansen var fulltegnet med nærmere 

250 deltakere og 50 på venteliste. Evalueringen av arrangementet var svært positiv. Sju av 

foredragene ble publisert i Kirke og Kultur høsten 2018.  

 

Presteforeningen har i 2019 og 2020 deltatt i arbeidsgruppe som planla «Teologidagene 

2020». Arbeidsgruppen består av representanter fra Bispemøtet, Presteforeningen, 

Fagforbundet Teologene, de tre teologiske fakultetene og NLA. Tema var «Åpenbaring», og 

datoen for arrangementet var 12.-13.mars 2020. Det var påmeldt om lag 300 deltakere. På 

grunn av koronaviruspandemien og nedstengningen av samfunnet fra og med 12. mars 

2020, ble arrangementet avlyst. 

 

Bispemøtet har tatt initiativ til planlegging av Teologidagene 2022. Hvorvidt tematikk og 

deler av det planlagte programmet for Teologidagene 2020 skal tas med inn i planleggingen 

av Teologidagene 2022, blir vurdert når arbeidsgruppen for arrangementet trer sammen. 

 

Tendensen i 2018 var at det har vært relativt få søkere til en del utlyste 

videreutdanningskurs. Flere kurs som skulle starte høsten 2018 måtte avlyses. Unntakene er 

PKU som stort sett blir fylt opp, og «Kunsten å snekre en preken» som har gått i 

Agder/Telemark og Bjørgvin bispedømmer med stor deltakelse.  

 

«Prest og teolog i praksis», hvor 5 studiepoeng inngår i Innføringskurs for nye prester, 

arrangeres nå årlig. Her deltar Fagsjefen i kursgjennomføringen. Kurset begynner nå å bli 

godt innarbeidet som element i innføringskurset for nye prester, mens andre del av kurset 

har lavere deltakelse.  

 

Høsten 2018 var antall utlyste kurs lite, i påvente av ledelseskurset som var planlagt 

gjennomført i 2020. Det hører også med til bildet at hele Agder og Telemark bispedømme og 

flere prostier i Bjørgvin bispedømme har deltatt på prostibaserte prekenkurs.  

I 2019 har kurstilbudet vært preget av satsningene på ledelseskurset og spesialprestekurset. 

I 2020 ble kurset Ledelse, roller og samspill gjennomført, se pkt. C3, mens kurset for 

spesialprester startet opp.  

 

En annen tendens er at kursene som får oppslutning er kurs med mer eller mindre 

obligatorisk deltakelse i prostier, bispedømmer, eller for nye prester. Dette ser ut til å gå ut 

over søkningen til nasjonale kurs hvor prester søker enkeltvis. Det hører også med til bildet 

at det i perioden har pågått Arbeidsveilederutdanning både på TF og MF, med til sammen ca. 

45 deltakere. Disse utdanningene ble avsluttet i 2019. Fra høsten 2020 er det igjen startet 
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opp kurs utenom de større satsningene. Kurs i klimateologi og i dogmatikk og samtidsteolog 

ble lyst ut høsten 2020 med oppstart våren 2021.  

 

I kjølvannet av kurset Ledelse, roller og samspill, er det igangsatt en prosess for å se på 

forholdet mellom dette kurset og Pastoral lederutvikling (PLU), og se 

videreutdanningstilbudet i ledelse i sammenheng.  

 

6. At dokumentet «Profesjonsetikk for prester» er godt kjent av medlemmene. 

Det var planlagt å utarbeide samtaleopplegg med case fra profesjonsetikken i løpet av 2018, 

men dette er utsatt. Det har vært arbeidet med dette i 2020. Samtaleopplegget vil bli 

ferdigstilt tidlig i 2021.  

 

7. At det stimuleres til å arbeide i lokallagene og andre egnede fora med prestenes 

selvforståelse når det gjelder profesjon, kirkelig tjeneste og samfunnsrolle. 

Den lokale studievirksomheten som rapporteres inn via Akademisk studieforbund (AKS) var i 

2020 på 306 timer, i 2019 på 684 timer, og i 2018 på 713 timer . 20 kurs var innmeldt for 

2020, 34 kurs i 2019, og 31 i 2018. Det er innrapportert studieaktivitet for 18 kurs (29 kurs i 

2019, 28 kurs i 2018).  

 

Presteforeningen sluttet opp om og informerte aktivt om Norsk Selskap for Kirkeretts 

seminar i oktober 2018 om «Taushetsplikt og avvergeplikt», og planlegger å følge opp denne 

tematikken med utvikling av kurs og kursmateriell i samarbeid med andre aktører. 

Presteforeningen var representert på et seminar Bispemøtet avholdt om tematikken i 

februar 2019. Temaet var gjenstand for et hovedforedrag på PFs landskonferanse i juni. På 

høsten avholdt Bispemøtet møte med Kirkerådet, KA og arbeidstakerorganisasjoner for å få 

til et samarbeid om kurs og opplæring av ansatte, og for å arbeide videre i retning av 

innføring av meldeplikt for kirkelig ansatte. Det var planer om å nedsette en arbeidsgruppe 

for hvert av områdene. Bispemøtet har ansvar for dette. PF har signalisert ønske om å delta i 

begge prosessene. Ved utgangen av 2020 har disse arbeidsgruppene enda ikke blitt 

opprettet. 

 

Fagavdelingen arbeider med å utvikle samtaleopplegg for prostilag. Det første 

studieopplegget (2020/1) tar utgangspunkt i Pål Repstads bok Religiøse trender i Norge, som 

kom ut i 2020, mens samtaleopplegget om profesjonsetikk er planlagt som neste opplegg i 

serien. 

 

Fagavdelingen arbeider stadig med utvikling av fagsidene på prest.no. Høsten 2018 har 

aktiviteten tatt seg opp med fagartikler, bokmeldinger og med en rekke rapporter fra 

konferanser og seminarer. Denne aktiviteten har fortsatt i 2019, blant annet med en 

månedlig spalte om salmer av Landstad og Blix i anledning Bokåret 2019 og 150-årsjubileene 

for Landstads kirkesalmebok og Elias Blix’ «Nokre salmar». En serie intervjuer om temaer 

knyttet til den danske TV-serien «Herrens Veje» har blitt godt mottatt. I 2020 har det blitt 

publisert 17 bokmeldinger. Det har vært noe færre fagartikler enn året før. Tidlig på året ble 
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det publisert en rekke konferanserapporter fra konferanser gjennomført i 2019. De fleste 

konferanser og seminarer i 2020 har blitt avlyst eller gjennomført digitalt.  

 

Presteforeningen stimulerer til deltakelse på relevante konferanser og seminarer gjennom 

konferansestipend. I alt 8 slike stipend til deltakelse på 5 ulike konferanser ble tildelt høsten 

2018. I 2019 ble det tildelt 8 stipend til deltakelse på 7 ulike konferanser. 7 av stipendene ble 

benyttet. I tillegg har ett medlem av FAPH fått støtte til å delta på Sjukhuskyrkans 

fortbildningsdager i Sverige. Stipender tildelt våren 2020 ble i liten grad benyttet. Høsten 

2020 er det ikke utlyst konferansestipend. Jf. under C Annet. 

 

8. At proster sikres relevant lederopplæring og videreutdanning. 

Lederopplæring og videreutdanning for proster var et av temaene på 

prostefaglagslederkonferansen i oktober 2018. Temaet har vært drøftet i det sentrale 

kontaktmøtet.  

 

Annet 

PF har i perioden støttet utgivelsen av Tom Sverre Tomrens bok Kyrkje, miljø og berekraft. 

Ein studie av miljøfråsegnene i dei store kyrkjesamfunna i perioden 1969-2019…. Denne boka 

inngår i PFs studiebibliotek som nr. 51. Deler av boka er pensumlitteratur på MFs 

videreutdanningskurs i klimateologi. Videre støttet PF utgivelsen av M.B. Landstad Skrifter 5: 

Salmer, Novus forlag 2020, med kontorteknisk bistand og ved noe av fagsjefens arbeidstid. 

Endelig støttet PF utgivelsen av Ola Tjørhoms bok Nattverd, som kom på Vårt Land forlag i 

2020.  

 

Høsten 2020 ble det ikke lyst ut studentstipend, frie internasjonale stipend eller 

konferansestipend, fordi koronapandemien gjorde det vanskelig å planlegge og gjennomføre 

konferanser og studiereiser. Av samme grunn ble det få stipendsøknader våren 2020, og få 

av stipendene som ble tildelt våren 2020 ble benyttet.  

 

I desember 2019 inngikk Presteforeningen avtale med MF vitenskapelig høyskole om 

utveksling av stoff mellom prest.no og Luthersk Kirketidende (LK). Avtalen er ikke eksklusiv. 

Som resultat av denne avtalen har LK i 2020 trykt to bokmeldinger hentet fra prest.no, mens 

prest.no har publisert digitalt to artikler fra LK. I tillegg har ansatte og tillitsvalgte i PF hatt 

fire artikler og innlegg i LK i løpet av året. 
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D. Kirkepolitikk og samfunnsengasjement 

 

Presteforeningen har i perioden arbeidet for: 

 

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

annen kirkelig tjeneste. 

Rekruttering var et av hovedtemaene i leders tale til generalforsamlingen i mars 2018. 

Presteforeningens leder skrev i januar 2019 en kronikk hvor han foreslo å etablere en 

ordning for «prest under utdanning», for å gjøre det lettere for second-career-prester å 

kombinere jobb og utdanning. Dette forslaget ble godt tatt imot og følges videre opp av 

Kirkerådet. 

 

Presteforeningen fikk høsten 2018 tildelt kr. 75 000,- fra Kirkerådets rekrutteringsprosjekt i 
støtte til prosjektet «Hva gjorde at du sluttet og hva kunne fått deg til å bli?», en 
undersøkelse blant prester som avslutter prestetjenesten i løpet av de fem første årene som 
prest. Undersøkelsen ble gjennomført i 2019 og viser at overraskende mange, 85%, er i 
fortsatt prestetjeneste 5 år etter ordinasjon. Intervjuene av dem som slutter peker ikke mot 
en markant sluttårsak, men viser et sammensatt bilde av grunnene til at ordinerte prester 
går ut av prestetjeneste i Den norske kirke. Foreløpige funn ble presentert for Kirkerådets 
rekrutteringsprosjekt tidlig høsten 2019, og bidro til utvidet målgruppetenkning på i 
kommunikasjonsarbeidet omkring rekruttering til kirkelig tjeneste. Rapporten fra prosjektet 
ble ferdigstilt til presentasjon på Kirkerådets rekrutteringskonferanse 26. november 2019, og 
fikk også oppmerksomhet i pressen. Funnene er siden presentert i flere andre kirkelige fora, 
og gitt fyldig omtale i sluttrapporten fra Kirkerådets rekrutteringsprosjekt  
 

Presteforeningen søkte også om midler til prosjektet «Rekrutteringsportalen 

jobbikirken.no». Dette prosjektet fikk ikke prosjektmidler fra Kirkerådet, men Kirkerådet tok 

opp prosjektet i en bearbeidet form og utviklet nettsiden jobbikirken.no som ble lansert 

høsten 2019. 

 

Presteforeningen deltok på Kirkerådets rekrutteringskonferanser både i 2018 og 2019.  

 

Presteforeningen, KUFO og Diakonforbundet samarbeidet om stand på 

Trosopplæringskonferansene i oktober 2018 og november 2019, med budskapet «Hvilken 

konfirmant er vår neste kollega?». 

 

Fagsjefen har representert PF i referansegruppen for MF og VIDs forskningsprosjekt 

«Studium, profesjon og rekruttering» som ble avsluttet i 2018. 

 

Presteforeningens representantskap vedtok i oktober å øke støtten til konferansen 

«NestenPresten» fra 2019 for studentmedlemmer i PF. Dette resulterte i støtte til 32 

deltakere i 2019. 
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I 2020 søkte Presteforeningen om midler for å gjennomføre en undersøkelse blant prester 

som har gått inn i prestetjeneste som second-career i arbeidslivet. Formålet med 

undersøkelsen er å undersøke hva som motiverer voksne arbeidstakere til å gå inn i 

prestetjeneste, samt kartlegge antall prester som har valgt prestetjeneste som second 

career, hvor stor andel som er kommet via evalueringsnemnda, og varigheten av deres 

prestetjeneste over tid. Presteforeningen har mottatt kr. 80.000 i støtte fra Kirkerådet. 

Arbeidet med kartleggingen er i gang, mens kvalitative fokusgruppeintervju vil bli foretatt 

våren 2021.  

 

2. At Presteforeningen har et synlig samfunnsengasjement i saker som gjelder arbeidsliv, 

tros- og livssynspolitikk, menneskeverd, bærekraftig utvikling, nasjonal og global 

solidaritet. 

Både fagavdelingen, tillitsvalgte og medlemmer deltok på konferansen «Chaplaincy på 

norsk» 1. februar 2018, om prestetjeneste/livssynsbetjening i offentlige institusjoner.  

 

Presteforeningen har i 2019 på flere måter arbeidet inn mot ny lov om tros- og 

livssynssamfunn. Presteforeningen hadde møte med barne- og familiedepartementets 

politiske ledelse 25. februar 2019. Proposisjon L. 130 om ny tros- og livssynssamfunnslov ble 

lagt fram 21. juni, samtidig ble Meld. St. 29 om Opplysningsvesenets fond lagt fram. 

Presteforeningen deltok i høring i Stortingets familie- og kulturkomite 12. desember 2019 

om lovforslaget til ny tros- og livssynssamfunnslov og samme dag i høring om 

stortingsmeldingen om Opplysningsvesenets fond. 

 

Presteforeningen har også bidratt til utvikling av et videreutdanningskurs for spesialprester, 

se pkt. C 5. 

 

Fagsjefen møtte for PF på Klimavalgalliansens fellesmøte i februar 2018.  

Asle Rossavik representerte PF i UNIOs arbeidsgruppe for å utarbeide ny klimapolitisk 

plattform og revidere UNIOs plan for klima- og bærekraftige arbeidsplasser.  

Presteforeningen var representert på konferansen «Broen til framtiden» 9. mars, og er i 

2018 resertifisert som miljøfyrtårn. 

 

Presteforeningens representantskap opprettet 4. juni 2019 en prosjektgruppe for klima og 

bærekraft. Prosjektgruppen ble oppnevnt 6. juni av Sentralstyret. Prosjektgruppen har fire 

medlemmer og ledes av Asle Rossavik. Prosjektgruppen har hatt seks møter i løpet av 2019 

og 2020. Et avsluttende møte er planlagt i februar 2021.Prosjektgruppa har med unntak av 

et oppstartsmøte, utelukkende hatt videomøter.. Prosjektgruppen utarbeidet høsten 2019 

utkast til formuleringer for å styrke fokuset på klima og miljø i hovedavtalen, og arbeidet 

med hvordan Presteforeningen kan kartlegge sitt eget klimaavtrykk, med justeringer av 

reiseregningsskjema fra 1.1.2020, og andre tiltak. Prosjektgruppen utarbeidet utkast til 

retningslinjer for reising i PF-sammenheng. Disse ble vedtatt av Representantskapet i mars 

2020. Prosjektgruppen har også utarbeidet forslag til målformuleringer til strategi- og 

handlingsplanen for 2021-2024. 
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Prosjektgruppen har også bidratt i utvikling og fremme av teologiske ressurser for kirkens og 

prestenes arbeid med klima- og bærekraftspørsmål. PF har støttet utgivelsen av Tom Sverre 

Tomrens bok «Kyrkje, miljø og berekraft» og tatt den inn i sitt studiebibliotek. 

Prosjektgruppen hadde ansvar for en klimabolk som ble det vesentlige faglige innholdet på 

PFs digitale landskonferanse i juni 2020. Prosjektgruppen og PF har ved fagsjef og 

prosjektgruppemedlem Inge Westly på MF bidratt tungt til utvikling av et 

videreutdanningskurs i klimateologi: «Teologi for en truet jord» som blir gjennomført første 

gang våren 2021. Prosjektgruppen ved leder Asle Rossavik har også gitt innspill til en 

kommende Kirkemøtesak 2021 om Kirkens videre arbeid med klima og miljø, til et avsnitt om 

å «utvikle en arbeidsgiverpolitikk som fremmer bærekraft».  

Presteforeningens generalforsamling vedtok 14. mars en resolusjon om kirkeasyl. 

Presteforeningen var representert på «Rettferdskonferansen 2018» 9. november. 

Presteforeningen avga høringsuttalelse om NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig 

syke og døende. I september 2020 sendte Presteforeningen på initiativ fra prester i 

helsesektoren skriftlig innspill til høring i Stortingets helse- og omsorgskomite til 

behandlingen av Meld. St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg. 

 

Presteforeningens leder tok initiativ til en resolusjon fra Unios representantskap i desember 

2019 om å gjeninnføre arbeidstillatelse for ureturnerbare asylsøkere. 

 

3. At våre medlemmer kjenner til foreningens solidaritetsprosjekt med kvinnelige 

teologistudenter i Etiopia. 

Et intervju med en av de kvinnelige prestene som har fått støtte gjennom prosjektet ble 

publisert på prest.no i desember 2019. 8 kvinner har fått stipend og gjennomført sine 

utdanninger innenfor teologi og ledelse i løpet av prosjektperioden 2017-2019. 

 

Høsten 2020 startet en ny prosjektperiode, fra 2020-2024, med stipendmidler til fem 

masterstudenter i teologi og tre masterstudenter i ledelse. Presteforeningens sentralstyre 

vedtok i 2020 å øke den årlige støtten til dette prosjektet fra kr 75 000 til 100 000. 

 

4. At kompetansekravene til vigslet tjeneste ikke blir svekket. 

Presteforeningens leder ble oppnevnt i et utvalg nedsatt av Kirkerådet som skal gjennomgå 

kompetanse- og kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger i Den norske kirke. Utvalget hadde 

to møter i 2019, og leverte sin rapport i juni 2020. Rapporten vektlegger 

profesjonsutdanning i teologi som hovedvei til prestetjeneste. Det foreslås å lage klarere og 

mer entydige kompetansekrav for godkjenning av alternativ kompetanse, og heve kravet til 

teologifaglig kompetanse til 120 studiepoeng pluss praktikum. Det foreslås å ikke videreføre 

muligheten til å søke godkjenning som prest utenom de formelle kravene til alternativ 

kompetanse. Evalueringsnemnda foreslås nedlagt. Presteforeningen har i høringen høsten 

2020 støttet kvalifikasjonskravutvalgets forslag.  

 

34 av 82



  
 

 
 

27 

Forut for kvalifikasjonskravutvalgets arbeid ble det gjennomført en høring i 

Presteforeningens organer om mulige justeringer av kvalifikasjonskrav og bedre rekruttering 

til prestetjenesten. Saken ble drøftet i representantskapet i juni og oktober 2019, 

henholdsvis før og etter denne høringen. Saken om kvalifikasjonskrav ventes lagt fram for 

Kirkemøtet 2021. 

 

Presteforeningen har i 2020 vært representert ved fagsjef i Evalueringsnemnda. Nemnda har 

dette året godkjent et rekordhøyt antall kandidater (27). 

 

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

Kirkerådet etablerte i oktober 2019 et prosjekt for arbeidet med kirkelig organisering. Det 

ble nedsatt et hovedutvalg og fire underutvalg. Presteforeningens leder er medlem av 

hovedutvalget. Underutvalgenes delutredninger forelå 1. oktober 2020. Utvalget skulle 

opprinnelig være ferdig med sin utredning i desember 2020, men fordi koronapandemien 

medførte forsinkelser i arbeidet, er fristen for avlevering av utredningen utsatt til utgangen 

av februar 2021. Utredningen skal utrede mulig felles utøvelse av arbeidsgiveransvar for alle 

lokalt tilsatte i et «prostiråd»/«storfellesråd». Utvalget hadde sitt første møte i november 

2019. Kirkerådet har avholdt en rekke informasjons- og innspillsmøter med 

arbeidstakerorganisasjonene. 

 

6. En kirkeordning der den lokale kirke ledes av tilsatt med høy kirkefaglig kompetanse, 

fortrinnsvis en sokneprest. 

Se pkt. 5. Ordning for daglig ledelse i «prostiråd» /«storfellesråd» skal utredes. 

 

7. En kirkeordning med én arbeidsgiverlinje, der alle er ansatt i rettssubjektet Den norske 

kirke. 

Se pkt. 5. utredning om mulig felles utøvelse av arbeidsgiveransvar for alle lokalt tilsatte i et 

«prostiråd»/«storfellesråd». For å hente argumenter til dette arbeidet og til høring på 

Stortinget om ny trossamfunnslov ba om vi om en vurdering fra Wiersholm som ble levert i 

desember 2019. 
 

8. En kirkeordning som har et tilsettingsnivå som sikrer fleksibilitet og faglige enheter som 

tar vare på de ansatte og deres kompetanseutvikling. 

Se pkt. 5. Mulig felles utøvelse av arbeidsgiveransvar for alle lokalt tilsatte skal utredes. 

 

9. En kirkeordning der biskopene har gode redskaper for et aktivt og motiverende tilsyn. 

Til pkt. 4-9: Høringen om kirkeordning høsten 2018 foreslo få eller ingen materielle 

endringer i kirkeordningen. Presteforeningens primærstandpunkter vedrørende framtidig 

kirkeordning som ligger i disse punktene, ble dermed ikke relevante i høringen, og 

reflekteres i liten grad i høringsuttalelsen som ble avgitt i november 2018. 

Se pkt. 5. Et av områdene som skal utredes er biskopens rolle i ny kirkeordning, herunder det 

nærmere innhold av biskopens ledelse og tilsyn. 
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Presteforeningen har tatt opp med bispemøtet at kandidater som etter ordinasjonssamtalen 

får avslag bør ha rett til en skriftlig begrunnelse og mulighet til å påklage biskopens 

beslutning. 

 

Annet 

Høringer 

Presteforeningen har i 2018 avgitt høringsuttalelser om Justering av hovedgudstjenesten og 

alminnelige bestemmelser, Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029, Ny fordelingsnøkkel 

mellom bispedømmerådene av tilskudd til menighetsprestetjeneste, Regler for valg av 

Kirkerådet, Kirkeordning for Den norske kirke og om Personalreglement for Den norske kirke. 

 

Presteforeningen har i 2019 avgitt høringsuttalelser om grensejusteringer mellom Møre og 

Nidaros og Møre og Bjørgvin bispedømmer, Revidert Plan for diakoni, Nasjonal lønnspolitikk 

i rDnk, Konfirmasjonstidens gudstjenester, Ungdomsdemokrati i Den norske kirke og om 

Endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven (studiestøtte). 

Presteforeningen har i 2019 gitt innspill til Bispemøtet om fullmakt til prestetjeneste, vilkår 

for ordinasjon og ordinasjonssamtalen. 

 

Presteforeningen har i 2020 avgitt høringsuttalelser om Gjennomgang av 

kirkefagforvaltningen i rettssubjektet Den norske kirke, Forskrifter til trossamfunnsloven, 

Behandling av asylsaker om konvertering, Arbeidsgiverstrategi i Den norske kirke, Forskrift 

for økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke, Endringer i kirkeordningen og enkelte 

andre regler, Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer, Langtidsutleie av 

kirker, Valgordning for valg av prest og lek kirkelig tilsatt, Kvalifikasjonskrav for vigslede 

stillinger i Den norske kirke, og Mal for helhetlig menighetsplan. 

Presteforeningen har i 2020 gitt innspill til Bispemøtet til tekst om Konfirmasjon og 

konfirmasjonstid i Den norske kirke. 
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MEDLEMMER AV STYRENDE ORGANER, FAGRÅD OG FAGUTVALG 

2018-2020 
 

SENTRALSTYRET- valgt på GF 2018 

Martin Enstad, leder  

Ingvild Osberg, nestleder 

Ingvild Knudsen Hammernes 

Birgit Lockertsen 

Jon Aalborg 

Tom Krager, varamedlem 

Jorund Andersen, varamedlem 

Lars Sigurd Tjelle, varamedlem 

Anne Birgitte Bødtker Ruus, varamedlem 

 

 

SENTRALSTYRET- til GF 2018 

Martin Enstad, leder  

Anna Grønvik, nestleder 

Ingvild Osberg 

Anne Birgitte Bødtker Ruus 

Arild Steinsland 

Jon Aalborg, varamedlem 

Bjørn Watsend, varamedlem 

 

 

REPRESENTANTSKAPET 

 

Sentralstyret 

 

Inger Anne Naterstad   Oslo, fra februar 2017 til oktober 2019 

Jorund Andersen   Oslo, fra oktober 2019 til januar 2020 

Kjerstin Jensen    Oslo, fra januar 2020 

Tor Bjørn Andresen Osberg  Borg, til januar 2019 

Dag-Kjetil Hartberg   Borg, fra januar 2019 til mars 2019 

Tom Egil Nordengen   Borg, fra mars 2019 

Stig Johnsbråten   Hamar 

Ingulf Bø Vatnar   Tunsberg, til september 2019 

Ola Bakken    Tunsberg, fra september 2019 

Albert Martin Walla   Agder og Telemark 

Lars Sigurd Tjelle   Stavanger, til juni 2019 

Martin Ivar Arnesen   Stavanger, fra juni 2019 

Tom Sverre Tomren   Bjørgvin, til juni 2019 

Jørgen Knudsen    Bjørgvin, fra juni 2019 
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Stein Karstensen   Møre, til oktober 2019 

Ragnhild Fuglseth   Møre, fra oktober 2019 

Eldfrid-Marie H. Bakken  Nidaros, til oktober 2020 

Eirik Magne Bakken   Nidaros, fra oktober 2020 

Hilde Fylling    Sør-Hålogaland, til januar 2019 

Nils Jøran Riedl    Sør-Hålogaland, fra januar 2019 

Jon Arne Tandberg   Nord-Hålogaland  

Marte Holm Simonsen   Studentene, fra oktober 2016 til april 2018 

Ingvild Bjørnøy Lalim   Studentene, fra april 2018 til mars 2019 

Anders K. Nordvik   Studentene, fra mars 2019 til februar 2020 

Christine Josephine Andreassen  Studentene, fra februar 2020 

Tom Krager    TU-FTLK, til oktober 2020 

Paul Andreas Haug   TU-FTLK, fra oktober 2020 

Anders Møller-Stray   FAFM 

Odd Inge Tangen   TU-Virke, til november 2018 

Jan Helge Gram Eggestøl  TU-Virke, fra november 2018 til september 2019 

Håvard Ervik    TU-Spekter, til mars 2019 

Helge Alsaker Solheim   TU-Spekter, fra mars 2019 

Torstein Lalim    Prostene, til september 2018 

Leif Endre Grutle   Prostene, fra september 2019  

Astrid Bjellebø Bayegan   Pensjonistene, til september 2018 

Knut Engebu    Pensjonistene, fra september 2018 

 

TU-FTLK – TARIFFUTVALG FOR PRESTER I FORSVARETS TROS- OG LIVSSYNSKORPS 

Tom Krager, leder til oktober 2020 

Paul Andreas Haug, medlem – leder fra oktober 2020 

Paul Andreas Haug, medlem 

Nina Grasto, medlem 

Isabell Skagen, medlem til mai 2019 

Knut Helge Kråkenes Moe, medlem fra oktober 2020 

 

TU-SPEKTER (arbeidsutvalg for de plasstillitsvalgte) 

Håvard Ervik, leder til mars 2019 

Helge Alsaker Solheim, leder fra mars 2019 

Ingvild Knudsen Hammernes, medlem 

Svein Bjarte Mangersnes, medlem 

 

TU-VIRKE  

Odd Inge Tangen, leder til november 2018 

Jan Helge Gram Eggestøl, leder fra november 2018 til september 2019 

Anna Dalaker, medlem til november 2018 

Johannes Høyvik, medlem 

Gjerulf K. Noddeland, medlem fra november 2018 

 

FAFM – FAGUTVALG FOR TILSATTE I FELLESRÅD OG MENIGHETSRÅD 

Anne Birgitte Bødtker Ruus, leder til mai 2019 

Anders Møller-Stray, nestleder til mai 2019 – leder fra mai 2019 
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Heidi Merete Baird, nestleder fra september 2019 

Oddvar Nessa, medlem til juni 2018 

Silje Barkved Fossan, medlem fra juli 2018 til august 2019 

Anders Hove, medlem fra juli 2018 til mai 2019 

Flemming Jakobsen, medlem fra september 2019 til mars 2020 

Toralf Veum Ladstein, medlem fra september 2019 

Ine Linn Marthinsen, medlem fra september 2019 

 

FAKO – FAGUTVALG FOR KONTORANSATTE VED BISPEDØMMEKONTOR OG KIRKERÅDETS 

SEKRETARIAT, opprettet 2018 

Michael Onsrud, leder fra august 2018 til juni 2020 – medlem fra juni 2020 

Lars Erlend Kielland, leder fra juni 2020 

Marita Solberg Bjerke, nestleder fra august 2018 

Mette-Kristin Brenna, medlem fra august 2018 

Steinar Sneås Skauge, medlem fra august 2018 

Katrine Lind-Solstad, medlem fra oktober 2020 

 

FAPR – FAGUTVALG FOR PROSTER 

Torstein Lalim, leder til september 2018 

Leif Endre Grutle, leder fra september 2018 

Erik Haualand, nestleder fra september 2018 

Roar Bredvei, medlem 

Brita Hardeberg, medlem til september 2018 

Ingeborg Matre, medlem til september 2018 

Kristin Sævik Litlere, medlem fra september 2018 

Stein Ovesen, varamedlem til september 2018 

Øystein Flø, varamedlem fra september 2018 

 

FAPE – FAGUTVALG FOR PENSJONISTER 

Astrid Bjellebø Bayegan, leder til september 2018 

Knut Engebu, nestleder til september 2018 – leder fra september 2018 

Berit Margrethe Andersen, medlem til september 2018 – nestleder fra september 2018 

Anne Grete Hagen, medlem til september 2018 

Berit Lånke, medlem fra september 2018 

Arne Svilosen, medlem fra september 2018 

Dag Dæhlin, varamedlem fra september 2018 

Eystein Norborg, varamedlem fra september 2018 

 

FALD – FAGUTVALG FOR LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSSPØRSMÅL 

(Utvalget byttet navn høsten 2020 fra Fagutvalg for kjønn og likestilling) 

Ingvild Osberg, leder til mai 2018 

Ingvild Knudsen Hammernes, leder fra mai 2018 

Bjarte Nese, medlem 

Liv Espeland Jettestuen, medlem til mai 2018 

Annika Larsen, medlem til mai 2018 

Inger Lise Guttormsen, medlem fra mai 2018 

Geir Wiknes, medlem fra mai 2018 
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FAPH – FAGUTVALG FOR PRESTER I HELSESEKTOREN 

Ellen Langlete Haga, leder til september 2018 

Helge Alsaker Solheim, leder fra september 2018 

Håvard Ervik, medlem 

Ingun Fossland, medlem til september 2018 

Ronny Heimli, medlem til september 2018 

Anne H. Jørstad, medlem fra september 2018 

Aud Irene Svartvasmo, medlem fra september 2018 

Eivind Stie, varamedlem til september 2018 

Angelika M. Fjetland, varamedlem fra september 2018 

 

FAPK – FAGUTVALG FOR PRESTER I KRIMINALOMSORGEN 

Kristin Holen Daae, leder 

Jo Inge Bolstad, medlem 

Anders Norman Harboe, medlem 

Harald Kjær, medlem til september 2018 

Geir-Øyvind Bandlien, medlem fra september 2018 

 

FAST – FAGUTVALG FOR STUDENTPRESTER 

Hans Jørgen Wennesland, leder til januar 2018 

Leni Mæland, leder fra januar 2018 til januar 2021 

Tom Elvebakk, medlem fra januar 2017-august 2018 

*Pernille Astrup, medlem fra januar 2019 til januar 2021 – leder fra januar 2021 

Camilla Winsnes, varamedlem fra januar 2019 – medlem fra januar 2020 

*Anne Anita Lillebø, medlem til januar 2020 

Svein Valle, medlem i 2020 

*Halvor Berg Hovind, medlem fra januar 2018 til januar 2020 

*Camilla Oulie Eskildsen, medlem fra januar 2021 

Kristian Knapstad, varamedlem fra januar 2021 

*Medlem annen forening 

 

SEKRETARIATET 

Generalsekretær og stab 

Ole-Johs. Huuse, generalsekretær til september 2020 

Anna Grønvik, generalsekretær fra september 2020 

Jon Strøm, rådgiver 

 

Arbeidslivsavdelingen 

Kristian Mollestad, forhandlingssjef 

Per Hostad, advokat  

Knut Walle-Hansen, advokat i 50% stilling til desember 2018 

Anna Grønvik, rådgiver til september 2020 

Ole-Johs Huuse, spesialrådgiver fra september 2020 

 

Fagavdelingen 

Per Kristian Aschim, fagsjef, fra januar 2020 i 80% stilling 

Anne Beate Tjentland, rådgiver fra oktober 2018, fra august 2020 i 50% stilling 
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DEN NORSKE KIRKES PRESTEFORENING - REGNSKAP 2020

RESULTATREGNSKAP

2020 2019 2018

INNTEKTER

Medlemskontingent 11 040 250    10 788 823     10 616 931    

Tilskudd/bidrag 642 788          1 142 336       1 538 685      

Andre inntekter 223 337          327 720          471 613          

SUM INNTEKTER 11 906 376    12 258 880     12 627 228    

UTGIFTER

Lønn og sosiale kostnader 6 625 305      6 155 146       5 723 320      

Honorarer 114 888          413 240          281 610          

Streikebidrag 349 774          -                  -                 

Kontorutgifter 2 462 577      2 640 923       2 202 866      

Reise- og oppholdsutgifter 541 266          1 686 320       2 875 931      

Andre driftskostnader 120 636          144 873          212 973          

Kontingenter 683 710          653 148          666 259          

Avsetninger og tildelinger 483 640          470 148          509 870          

SUM UTGIFTER 11 381 795    12 163 798     12 472 829    

DRIFTSRESULTAT 524 581          95 082            154 399          

FINANSPOSTER

Renteinntekter 100 170          140 940          110 771          

Rentekostnader -                 -                  -                 

Finansinntekter 491 134          -                  -                 

Finanskostnader -                 -                  -                 

SUM FINANSPOSTER 591 304          140 940          110 771          

ÅRETS RESULTAT 1 115 885      236 023          265 171          

DISPONERING

overført til fri egenkapital -423 255        -                  -                 

overført fra fri egenkapital -                 -                  1 787 658      

overført til bunden egenkapital -692 630        -236 023         -2 052 828     

overført fra bunden egenkapital -                 -                  -                 

SUM DISPONERING -1 115 885     -236 023         -265 171        
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DEN NORSKE KIRKES PRESTEFORENING - REGNSKAP 2020

BALANSE

EIENDELER 2020 2019 2018

ANLEGGSMIDLER

Fondsplasseringer 8 991 134               -                    -                    
SUM ANLEGGSMIDLER 8 991 134               -                    -                    

OMLØPSMIDLER

Kontanter og bankinnskudd 7 331 569               14 767 612       12 864 808       

Utestående fordringer 361 795                  171 920            1 316 825         

KLP 715                         -                    -                    

Lagerbeholdning bøker 5 000                      5 000                5 000                
SUM OMLØPSMIDLER 7 699 078               14 944 532       14 186 633       

EIENDELER TOTALT 16 690 212             14 944 532       14 186 633       

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Avsetning generalforsamling 1 000 000               1 000 000         800 000            

Avsetning inventar 350 000                  325 000            300 000            

Avsatt hybel London 123 444                  123 444            123 444            

Konfliktmidler 5 224 177               4 656 547         4 512 039         

Øvrig bunden egenkapital 196 021                  96 021              229 506            

SUM BUNDEN EGENKAPITAL 6 893 642               6 201 012         5 964 990         

Egenkapital 01.01 6 734 904               6 734 904         8 522 562         

Overført til fri egenkapital 423 255                  -                    -                    

Overført fra fri egenkapital -                          -                    -1 787 658        

SUM FRI EGENKAPITAL 7 158 160               6 734 904         6 734 904         

SUM EGENKAPITAL 14 051 802             12 935 917       12 699 894       

GJELD

-                          -                    -                    

SUM LANGSIKTIG GJELD -                          -                    -                    

Skyldig skattetrekk 232 517                  245 475            235 271            

Skyldig arbeidsgiveravgift 219 066                  211 032            210 114            

Skyldig feriepenger 586 637                  588 131            547 174            

Andre påløpte kostnader 5 000                      5 000                5 000                

Revisjon 20 000                    20 000              20 000              

Annen kortsiktig gjeld 1 575 191               938 977            469 181            

SUM KORTSIKTIG GJELD 2 638 410               2 008 616         1 486 740         

SUM GJELD 2 638 410               2 008 616         1 486 740         

EGENKAPITAL OG GJELD TOTALT 16 690 212             14 944 532       14 186 633       

42 av 82



 

Presteforeningens generalforsamling 

15.–17. mars 2021 

 

Sak 4 

Revisjon av Presteforeningens lover 
 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Generalforsamlingen 2021 vedtar lover for Den norske kirkes presteforening i tråd med de 

endringer som er lagt fram. Endringen i § 12 første ledd trer i kraft 15. mars (før valg av nytt 

sentralstyre), øvrige endringer trer i kraft 17. mars 2021. Gjeldende nye lover vedlegges 

protokollen i sin helhet. 

 

Saksfremlegg: 

Representantskapet legger fram forslag til mindre endringer i lovene. I hovedsak er det 

tilpasninger som bedre beskriver virkeligheten nå og slik vi faktisk forholder oss til den. 

1 Den første endringen er Representantskapets forslag om å åpne for medlemskap for 

studenter og andre som tar vikariater i kirken den tiden de har fullmakt fra biskopen. Det er 

også tydeliggjort at alle medlemskap gir rett til pensjonistmedlemskap, og at 

Representantskapet kan gi utfyllende retningslinjer (§ 2) 

2 Den andre endringen er en endring av beskrivelsen av stiftsstyrets og tariffutvalgenes 

oppgaver hvor en tar ut setningen «Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra 

foreningen, som skal være tilstrekkelige til aktiviteten» fordi midlene ikke lenger overføres til 

utvalgene/stiftsstyrene (§§ 8 og 10) 

3 Den tredje endringen er tydeliggjøring av hva en mener med at to tariffområder skal være 

representert i Sentralstyret. Det foreslås å si at dette er et krav ved valgtidspunktet, men ikke 

ved eventuelle skifter i valgperioden. Dette vil bedre sikre kontinuitet og kompetanse i styret 

(§ 12). 

4 Den siste endringen er en presisering av at pensjonistene skal være representert på GF med 

to medlemmer av FAPE, og ikke av ledere av lokallag for pensjonister. Disse skal heller ikke 

komme i tillegg til FAPEs to representanter (§ 14). 

Vedlegg: 
 
Vedlegg 1 Foreningens lover med endringsforslagene.  

  Endringsforslagene i rødt og kursiv. 
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Lover for Den norske kirkes 
presteforening 

Forslag til endringer 2021 i rødt, kursiv og fete typer 

Vedtatt på Generalforsamlingen 2006, endret på Generalforsamlingen 2009, 2012, 2015 og 
2018 og 2021. 

§ 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. Ordinerte 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. Andre som utfører prestetjeneste i Den norske kirke på fullmakt fra biskopen, så 

lenge fullmakten varer, og man er tilsatt i Den norske kirke. Sentralstyret kan etter 
søknad utvide medlemsperioden. 

d. 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. 

e. Medlemmer som blir pensjonister eller av andre grunner ikke lenger er i yrkesaktiv 
tjeneste. 

f. Studenter som deltar i studieprogram med sikte på graden cand.theol eller mastergrad 
i teologi eller tilsvarende. 
 

Representantskapet kan gi utfyllende retningslinjer for medlemskap. 
 
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. 
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Et medlem som handler i strid med Presteforeningens mål eller lover kan ekskluderes.  
Medlemmet skal kunne uttale seg, eksklusjonen skal være skriftlig begrunnet og vedtaket 
krever 4/5-dels flertall i Sentralstyret. Eksklusjonen kan ankes til Representantskapet. Der må 
eksklusjonen opprettholdes med 3/4-dels flertall. 
 
Medlemskapet opphører for den som ikke har betalt sin kontingent det siste året, etter at 
vedkommende er underrettet skriftlig og kontingentforholdet ikke er brakt i orden innen tre 
måneder etter at underretning har funnet sted.  
 

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

§ 4  Organer 
Foreningen har følgende organer: 
 

a. Lokallag 
b. Lokallagsstyre 
c. Stiftsårsmøte 
d. Stiftsstyre  
e. Årsmøte for tariffområdene 
f. Tariffutvalg 
g. Fagutvalg for ansatte i fellesråd og menighetsråd  
h. Fagutvalg for proster 
i. Fagutvalg for pensjonister 
j. Sentralstyre 
k. Representantskap 
l. Generalforsamling 

 

§ 5  Lokallag  
Foreningens medlemmer tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) tilhører enten 
 

a. Lokallaget i prostiet der de har tjenestedistrikt, eller 
b. Lokallaget for proster i et bispedømme, eller 
c. Lokallaget på bispedømmekontoret der de arbeider, eller 
d. Lokallaget i Kirkerådet 

 
Det kan opprettes lokallag for medlemmer tilsatt utenfor Den norske kirke (rettssubjektet). 
Sentralstyret godkjenner nye lokallag. 
 
På hvert studiested der det er studentmedlemmer, kan det etableres et lokallag for studenter. 
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Pensjonistene kan danne lokallag for pensjonistmedlemmer. 
 
Lokallagene: 

a. Avholder møte minst en gang hvert halvår 
b. Velger leder og styre.  
c. Avgir høringsuttalelser i saker forelagt fra stiftsstyrer, tariffutvalg, fagutvalg, 

Sentralstyret eller Representantskapet. 
d. Behandler andre saker forelagt av stiftsstyrer, tariffutvalg, fagutvalg, Sentralstyret eller 

Representantskapet. 
e. Behandler saker av lokal interesse. 
f. Forvalter egen økonomi. 
g. Kan fungere som studieenhet.   

 

§ 6  Styret i lokallaget  
Lokallagene har et styre bestående av leder og inntil to medlemmer valgt for to år om gangen.  
 
Styret: 

a. Forestår lagets virksomhet og forbereder årsmøtet. 
b. Ivaretar forhandlinger og medbestemmelse etter gjeldende lov og avtaleverk.  

 

§ 7  Stiftsårsmøtet 
I hvert bispedømme avholdes årsmøte for tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet).  
 
Stiftsårsmøtet velger dirigent og visedirigent til å lede møtet. Det velges også referenter som 
skriver referat fra møtet og to protokollunderskrivere som godkjenner referatet.  
 
Alle medlemmer tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) skal innkalles til sitt stiftsårsmøte, 
der de har tale, stemme- og forslagsrett.  
 
Stiftsårsmøtet: 

a. Velger Stiftsstyre for 2 år. Leder og personlig vara til Representantskapet velges i eget 
valg 

b. Behandler årsmelding fra Stiftsstyret 
c. Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område 
d. Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene 
e. Behandler saker forelagt av Sentralstyret eller Representantskapet 
f. Velger nominasjonskomité 

 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt Stiftsstyre 2 måneder før årsmøtet 
finner sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet finner 
sted. Alle medlemmer tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) med arbeidssted i 
bispedømmet er valgbare.  
 
Andre medlemmer kan inviteres til stiftsårsmøtet, men de har ikke forslags- og stemmerett. 

 

§ 8  Stiftsstyre 
Stiftsstyret består av leder og inntil tre medlemmer. 
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Stiftsstyret: 
a. Opptrer som forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesretten i henhold til lov og 

avtaleverk 
b. Forbereder og gjennomfører stiftsårsmøter 
c. Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret/Representantskapet 
d. Behandler andre saker av interesse for medlemmene 
e. Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra foreningen, som skal være 

tilstrekkelige til aktiviteten. Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og 
utbetalinger, samt fører regnskap 

f. Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet 
 
Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og utbetalinger, samt fører regnskap for 
stiftsstyret. 
 

§ 9  Tariffvise årsmøter 
Det kan avholdes tariffvise årsmøter for medlemmer tilsatt utenfor Den norske kirke 
(rettssubjektet). 
 
Årsmøtet: 

a. Velger tariffutvalg for 2 år. Leder og personlig vara til Representantskapet velges i 
eget valg 

b. Behandler årsmelding fra tariffutvalget 
c. Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område 
d. Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene 
e. Behandler saker og avgir høringsuttalelser til Sentralstyret eller Representantskapet 
f. Velger nominasjonskomité 

 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt tariffutvalg 2 måneder før årsmøtet 
finner sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet finner 
sted.  
 
Hvis det ikke avholdes årsmøter skal det elektronisk gis informasjon til medlemmer i 
tariffområdet, og det skal sendes årlig rapport til Sentralstyret om aktiviteten. Valg av 
Tariffutvalg skal avholdes elektronisk etter at medlemmene innen tariffområdet er gitt 
anledning til å foreslå kandidater. Ved elektronisk valg konstituerer utvalget seg selv. 
 

§ 10  Tariffutvalg 
Det kan opprettes tariffutvalg med leder og inntil 3 medlemmer innenfor hvert tariffområde. 
Sentralstyret godkjenner tariffutvalgene.  
 
Tariffutvalget: 

a. Rådgir Sentralstyret på sitt tariffområde 
b. Forbereder og gjennomfører årsmøter 
c. Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret/ 

Representantskapet 
d. Behandler andre saker av interesse for medlemmene 
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e. Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra foreningen, som skal være 

tilstrekkelige til aktiviteten. Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og 
utbetalinger, samt fører regnskap 

f. Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet 
 

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

 
Der hvor årsmøte ikke kan avholdes skal tariffutvalget gi elektronisk informasjon til 
medlemmer i tariffområdet. Det skal sendes årlig rapport til Sentralstyret om aktiviteten. Valg 
skal avholdes elektronisk. 
 
Det velges et eget tariffutvalg for statlig tilsatte prester i Feltprestkorpset. Dette ivaretar 
forhandlinger og medbestemmelse på sitt område. 
 

§ 11 Andre råd og utvalg 
Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd 
Medlemmene tilsatt i fellesråd og menighetsråd velger elektronisk et sentralt fagutvalg for 
tilsatte i fellesråd og menighetsråd på inntil 4 medlemmer.  Utvalgets aktivitet belastes 
organisasjonens økonomi. 

Fagutvalg for proster 
Prostemedlemmer velger elektronisk et sentralt fagutvalg for proster på inntil 4 medlemmer.  
Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi. 

Fagutvalg for pensjonister 
Pensjonistmedlemmer velger ved elektronisk valg et sentralt utvalg på inntil 4 medlemmer. 
Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi. 
 
Representantskapet kan også opprette fagutvalg for andre grupper. Sentralstyret oppnevner 
medlemmer til disse etter rådgivende elektronisk valg i den aktuelle gruppen. 
Representantskapet gjennomgår underutvalgsstrukturen minst én gang i hver 
generalforsamlingsperiode.  
 

§ 12  Sentralstyre 
Sentralstyret består av leder, nestleder og tre medlemmer. Begge kjønn skal være 
representert med minst 40 % i styret. Minst to tariffområder skal være representert i 
Sentralstyret når det blir valgt. 
 
Sentralstyret møtes minst fem ganger årlig og er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer 
møter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 
De av sentralstyrets medlemmer som er tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) utgjør 
sentralt forhandlingsutvalg i Den norske kirke (rettssubjektet), utpeker seg i mellom 
hovedtillitsvalgt i virksomheten og ivaretar medbestemmelsen på nasjonalt nivå. 
 
Generalsekretær deltar i Sentralstyret, men uten stemmerett. Fagsjef og forhandlingssjef 
tiltrer ved behandling av saker som angår sine kompetanseområder, men uten stemmerett.  
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Sentralstyrets møter ledes av leder, og av nestleder i tilfelle leder har forfall. 
 
Sentralstyret: 

a. Er ansvarlig for den daglige ledelse av foreningen og tilsetter generalsekretær 
b. Følger opp vedtatt virksomhetsplan og rapporterer årlig til Representantskapet om de 

tiltak og prioriteringer som er gjort 
c. Forbereder møter i Representantskapet 
d. Opptrer som sentralt forhandlingsutvalg på alle tariffområder 

 
Dersom leder finner å måtte tre ut av sitt verv i valgperioden overtas vervet av nestleder. Ved 
behov for ny nestleder velges denne av Representantskapet blant Sentralstyrets faste 
medlemmer, etter at dette er supplert med vararepresentant. Dersom et fast medlem trer 
varig ut av sitt verv erstattes denne av valgt vararepresentant. 
 

§ 13  Representantskap 
Representantskapet består av: 
 

a. Sentralstyret  
b. Leder av hvert stiftsstyre 
c. Leder av hvert tariffutvalg 
d. Én representant for studentene i foreningen. Sentralstyret gir nærmere regler for valg 

av denne 
e. Én representant for fagutvalget for tilsatte i fellesråd og menighetsråd 
f. Én representant for prostene valgt av fagutvalg for proster 
g. Én representant for pensjonistene valgt av fagutvalg for pensjonister 

 
Representantskapets møter ledes av leder, og i tilfelle denne har forfall av nestleder. 
Representantskapet møtes tre ganger årlig og: 
 

a. Vedtar årlige strategiplaner og godkjenner årsrapport fra sentralstyret 
b. Vedtar årlig budsjett og godkjenner regnskapet. 
c. Fastsetter medlemskontingent 
d. Gir supplerende bestemmelser for å utfylle Presteforeningens lover  
e. Oppretter fagutvalg og fastsetter mandat for fagutvalgene 
f. Behandler aktuelle saker for foreningen og dens medlemmer 

 

§ 14  Generalforsamlingens sammensetning 
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer 

for virksomheten. 

Generalforsamlingen består av: 

a. Én representant fra hvert godkjente lokallag, med unntak av lokallag for pensjonister. 

b. Tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre. 

c. To representanter for foreningens pensjonister. 

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

har alle medlemmer møte og talerett på generalforsamlingen. 

 

§ 15  Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen møtes ordinært hvert tredje år. Representantskapet kan med 2/3 flertall 
innkalle til ekstraordinær generalforsamling eller utsette ordinær generalforsamling når 
vektige grunner taler for det. 
 
Generalforsamlingen velger dirigent og to visedirigenter til å lede sine forhandlinger samt to 
protokollunderskrivere og tre desisorer. 
 
Generalforsamlingen behandler: 
 

a. Valg av leder, nestleder, 3 faste og 4 varamedlemmer til Sentralstyret og revisor 
b. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode 
c. Strategi- og handlingsplan for kommende periode 
d. Saker lagt fram av sentralstyret eller representantskapet 
e. Valg av nominasjonskomité 

 

Alle foreningens organer kan melde saker til behandling på generalforsamlingen. Frist for 
anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted, med unntak av lovendringer jf § 
20. 
 
Valg av leder, nestleder og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens 
nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen består 
av tre medlemmer.  
 
Alle delegater har rett til å foreslå kandidater til vervene under generalforsamlingen 
(benkeforslag).  
 
Medlemmer som velges etter bokstav a og e velges for en periode fram til neste ordinære 
generalforsamling. Samtlige kan gjenvelges, men leder kan kun gjenvelges to ganger. De valgte 
medlemmene tiltrer sine verv når generalforsamlingen er avsluttet.  
 
Vedtak fattes med simpelt flertall av avgitte stemmer med unntak av lovendringer, jf. § 20. 
Ved stemmelikhet har dirigent dobbeltstemme.  

 
§16 Fratreden ved visse verv 

Tillitsvalgte fratrer sitt verv i Presteforeningen når de blir valgt som geistlige representanter 
eller vararepresentanter til Bispedømmeråd. 

 
§ 17  Likestilling 
Det skal tilstrebes at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i foreningens valgte 
organer, og i råd og utvalg nedsatt av Sentralstyret og Representantskapet, jf § 4 og eget krav 
til Sentralstyret i § 12. Det skal også tilstrebes at kjønns- og likestillingsperspektivet blir 
ivaretatt, belyst og profilert på ulike nivåer og områder av foreningens virksomhet. 
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§ 18  Signatur 
Leder og generalsekretær i fellesskap, eller leder og nestleder i fellesskap, har signaturrett for 
foreningen. 
 

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

§ 20  Endringer 
Forslag til endring av foreningens lover må være sendt Sentralstyret minst 6 måneder før 
ordinær generalforsamling. Forslaget skal være forelagt medlemmene minst 1 måned før 
generalforsamlingen og krever 2/3 flertall ved avstemning på generalforsamlingen. 
Disse lovene for Den norske kirkes presteforening ble sist revidert på Generalforsamlingen i 
2018 2021.  

 

Supplerende regler  

1 Regler for valg av studentrepresentant til representantskapet 
 Vedtatt av Sentralstyret 11. oktober 2006 

a. Studentrepresentanten(e) til Representantskapet (og Unio) velges av PFs 
studentlagsstyrer på landskonferansen/fellesmøtet for studentlagsstyrene. 
Studentlagsstyrene foreslår kandidater. Lederne i studentlagstyrene er valgstyre. 
Valget kan foregå pr post/mail hvis det ikke kan arrangeres noen samling.  

b. Studentrepresentant til Representantskapet og til Unio velges separat, men 
oppfordres til tett samarbeid om ikke én velges til begge. Det velges også 
vararepresentant. Studentrepresentanten(e) sitter ett år, men kan gjenvelges 2 
ganger. 

c. I det lange løp vil en tilstrebe jevn representasjon fra de ulike teologiske lærestedene. 
Det føres oversikt over hvilke studiesteder som har hatt representanter. Ved likt 
stemmetall blir studenten fra studiestedet med hittil minst representasjon valgt. Valgt 
representant og vara skal så vidt mulig være fra ulike studiesteder. Begge kjønn skal så 
vidt mulig være representert. 

2  Valgregler for valg av sentralstyret på Generalforsamlingen 
Tilpasset situasjonen etter 1.1.2017: 

a. Sentralstyret velges for en periode på tre år. Det kan holdes elektronisk 
suppleringsvalg blant de medlemmer som hadde møterett på forrige 
generalforsamling etter at sentralstyret har anmodet om dette. 

b. Det avholdes separate valg til alle plasser i Sentralstyret. Alle medlemmer i 
Presteforeningen uansett tariffområde er valgbare. 

c. Valgene avholdes i følgende rekkefølge: 
Valg 1 Leder 
Valg 2 Nestleder 
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Valg 3   Alternativ 1 -Ett medlem som ikke er tilsatt innen tariffområde KA  

Alternativ 2 -Dersom leder eller nestleder ikke er tilsatt innen tariffområde KA   
velges ett medlem uavhengig av tariffområde  

Valg 4 Valg av medlem uavhengig av tariffområde 
Valg 5 Valg av medlem uavhengig av tariffområde 

d. Det skal opplyses om resultatet fra et valg før neste valg holdes 
e. Ved Valg 4 og Valg 5 skal det tas hensyn til kravet til kjønnsrepresentasjon i 

Sentralstyret, jf §17 
f. Det skal i eget valg velges fire vararepresentanter til Sentralstyret. Minst en av disse 

skal være tilsatt utenfor tariffområde KA og er personlig vara for den/de av 
sentralstyrets medlemmer som er tilsatt utenfor tariffområde KA. 
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Presteforeningens generalforsamling 

15.–17. mars 2021 

 

Sak 5   

Strategi- og handlingsplan 2021–2024 
 

 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 
 

Generalforsamlingen vedtar Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2021–2024 

 
Saksfremlegg: 
 
Representantskapets forslag til strategi og handlingsplan ble i oktober 2020 sendt til 

Presteforeningens organer, som fikk mulighet til å fremme endringsforslag innen 31.12.20.  

 

Dette sakspapiret inneholder Representantskapets forslag til Strategi- og handlingsplan samt de 

innkomne forslagene.  

 

En redaksjonskomité nedsatt av Representantskapet vil framlegge forslag til samordning av 

enkelte endringsforslag og teksten for øvrig. 

 

Nummereringen av hovedmål og delmål er ikke uttrykk for en intern prioritering mellom de ulike 

målene. 

 

Det er kommet endringsforslag fra Vesthordland prosti lokallag, Fagutvalget for prester i 

helsesektoren, Senja prosti lokallag, Fagutvalget for prester i kriminalomsorgen, Ryfylke prosti 

lokallag, Fagutvalget for kontoransatte, Lokallag St. Olav hospital, Stavanger stiftsstyre, Dalane 

prosti lokallag, Stjørdal prosti lokallag, Fagutvalget for pensjonister, Ringsaker prosti lokallag, 

Karmøy prosti lokallag, Lokallag Kirkerådet, Stavanger domprosti lokallag, Orkdal prosti 

lokallag, Sør-Hålogaland stiftsstyre, Lokallag Oslo universitetssykehus, Fagutvalget for proster,  

Tønsberg domprosti lokallag og Stiklestad prosti lokallag 

 

Endringsforslagene vil bli behandlet kapittelvis. Forslagene er lagt fortløpende innenfor hvert 

kapittel. Forslagsstiller nevnt i parentes.  

 

Vedlegg: 
 

Vedlegg 1  Representantskapets forslag til strategi- og handlingsplan med endringsforslag 

innkommet innen høringsfristen 31.12.2020.  

Endringsforslag og nye forslag i rødt. E=endringsforslag, N=nytt forslag. 
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Representantskapets forslag til strategi- og handlingsplan 
med endringsforslag innkommet innen høringsfristen 31.12.2020 
Representantskapets forslag til strategi- og handlingsplan ble sendt på høring til alle PFs 

organisasjonsledd. Organisasjonsleddene kunne komme med forslag til endringer og tillegg i 

det framlagte forslaget til strategi- og handlingsplan. Høringsfristen var 31.12.2020. I dette 

dokumentet er endringsforslagene innarbeidet på de aktuelle stedene i planen. 

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

Generalforsamlingen 15.–17. mars 2021.  

[Endringsforslag/Nye forslag i rødt] 

Representantskapets forslag til Strategi- og handlingsplan for 

Presteforeningen 2021–2024 [Med endringsforslag] 

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.  

[A1]: Tillegg: Og verne om presters samvittighetsfrihet forankret i kirkens lære. (Karmøy prosti) 

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. 

[A2]: Presteforeningen skal arbeide for et godt arbeidsmiljø og for at hensyn til klima- og 

miljøutfordringer blir innarbeidet i tariffavtalene. (Lokallag Kirkerådet) 

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

prestestillinger.  

[A3]: Presteforeningen skal arbeide for at kirken rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte 

prester i alle prestestillinger. (Lokallag Kirkerådet) 

Forslag til nye mål:  

- [A4] Presteforeningen skal arbeide for at stillingene til institusjonsprestene bevares. (FAPH) 

- [A5] Presteforeningen har som hovedmål å bistå dens medlemmer både individuelt og som 

gruppe fra starten med profesjonsutdanningen, i det yrkesaktive liv og som pensjonist. 

(Ringsaker prosti) 
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- [A6] Presteforeningen skal arbeide for at flere finner sin plass i kirkelig arbeid, ved å bidra til at 

Den norske kirke utvikler en kultur og organisasjon som tiltrekker seg både unge mennesker og 

andre-karriere-kandidater. (Lokallag Kirkerådet) 

- [A7] Presteforeningen skal arbeide for at Den norske kirke er et integrerende og inkluderende 

felleskap i møte med et større mangfold av språk og kultur og trosuttrykk. (Lokallag Kirkerådet) 

- [A8] Presteforeningen skal legge til rette for at prestenes åndelige utvikling kan fremmes slik at 

man til enhver tid kan fungere optimalt i de menigheter eller organisasjoner hvor man 

tjenestegjør. (Sør-Hålogaland stiftsstyre) 

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.  

[B1] - At flere alle grupper blant våre medlemmer er omfattet av systemer som sikrer en god og 

forutsigbar lønnsutvikling gjennom hele yrkeslivet. (Ringsaker prosti) 

[B2] - At flere grupper blant våre medlemmer er omfattet av systemer som sikrer en god og 

forutsigbar lønnsutvikling gjennom hele yrkeslivet, herunder ved tilbakevending til prestestilling 

etter å ha vært i annet kirkelig arbeid. (Alternativt forslag – som eget punkt: At den enkelte er 

sikret samme lønns- og arbeidsvilkår ved tilbakevending til prestestilling etter å ha vært i annet 

kirkelig arbeid) (Lokallag Kirkerådet).   

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.  

[B3]: - «At det prioriteres høyt å heve godtgjørelsen for prestenes beredskapsordning i Den 

norske kirke, slik at den gjenspeiler tidsbruk og belastningen» [Stavanger domprosti – revidert 

19.1.2021] 

- Jf. innspill fra Senja prosti lokallag – ikke forslag om endringer i punktet. 

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

[B4]: Gode og ryddige lønns- og arbeidsvilkår for pensjonerte prester som gjør tjeneste i kirken, 

At pensjonerte prester som gjør tjeneste i kirken har gode lønns- og arbeidsvilkår, ryddige 

rammer om tjenesten og klare avtaler og kontrakter med arbeidsgiver. (FAPE) 

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.  

[B5]: At Den norske kirke har tilsettingsprosesser i tråd med kvalifikasjonsprinsippet slik at 

søkerne likebehandles. Ansiennitet som kvalifikasjonskrav styrkes. (Ringsaker prosti) 

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

kvinner og menn vurderes på lik linje til prestestillinger. 
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[B6] - At tilsettingsprosesser i Den norske kirke sikres, slik at søkere ikke diskrimineres, verken ut i 

fra alder eller kjønn, herunder at kvinner og menn skal vurderes på lik linje til prestestillinger. 

(Ryfylke prosti) 

[B7] - At tilsettingsprosessene i Den norske kirke sikres, slik at søkere ikke diskrimineres, 

herunder at kvinner og menn den enkelte vurderes på lik linje uavhengig av kjønn eller seksuell 

legning. (Lokallag Kirkerådet) 

[B8] - At tilsettingsprosessene i Den norske kirke sikres, slik at søkere ikke diskrimineres, 

herunder at kvinner og menn, samt prester av annen etnisk bakgrunn, vurderes på lik linje til 

prestestillinger. [Stavanger domprosti] 

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

diskrimineringsloven § 30 til å vektlegge samlivsform ved ansettelser.  

[B9] Forslag om å stryke punktet (Dalane prosti, Karmøy prosti) 

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.  

[B10]: Å sette søkelys på den arbeidsmiljøutfordringen som det teologiske mangfoldet i vår kirke 

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

teologisk overbevisning. Alle ansatte har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. (Lokallag 

Kirkerådet) 

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

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.  

[B11]: utslippsreduksjon på 50–55 % innen 2030. (Lokallag Oslo Universitetssykehus) 

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.  

[B12] - At arbeidstakerne normalt ikke må stille egen bil til dispensasjon for arbeidsgiver. Det gis 

betydelig større kompensasjon enn i dag i de tilfeller der bil likevel må stilles. (Dalane prosti) 

[B13] - 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. At det jobbes frem 

miljøvennlige og fleksible alternativer for tjenestereiser med adekvat økonomisk kompensasjon. 

(Ringsaker prosti) 

[B14] - 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. At det gis 

akseptabel kompensasjon i de tilfeller der arbeidstaker må stille egen bil til disposisjon i tjenesten. 

(Karmøy prosti) 
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20. At prestenes lønns- og arbeidsvilkår medvirker til rekruttering til teologisk utdannelse og kirkelige 

stillinger. 

Forslag til nye mål: 

- [B15] Presteforeningen skal arbeide for at godtgjørelsen som institusjonsprestene får for vakt 

og beredskap skal gjenspeile tidsbruk og belastning forbundet med ordningen. (FAPH) 

- [B16] At nyansatte prester får kompetent veiledning og oppfølging. Dette gjelder i særlig 

grad under det første ansettelsesforholdet. (FAKO) 

- [B17] Ordningen med «fiktiv ansiennitet» opphører slik at reell ansiennitet legges til grunn 

for utbetalt lønn. (Stjørdal prosti) 

- [B18] At nyansatte prester får kompetent veiledning og oppfølging. (Lokallag Kirkerådet) 

- [B19] Presteforeningen skal arbeide mot diskriminering på etnisk grunnlag ved ansettelser. 

(Sør-Hålogaland stiftsstyre) (Jf. også Lokallag Kirkerådets endringsforslag B11E) 

- [B20] Angående tjenestetid: Prester skal kunne tjenestegjøre i fast stilling også etter fylte 70 

år, i samsvar med andre yrker som det er naturlig å sammenlikne seg med. (Sør-Hålogaland 

stiftsstyre) 

- [B21] Godtgjøring også ved bruk av sykkel/el-sykkel. (Lokallag Oslo Universitetssykehus) 

- [B22] Presteforeningen vil i perioden arbeide for at: Arbeidsgiver sørger for at der hvor det er 

behov for tilrettelegging for en prest, sørges det for at andre kolleger ikke belastes, men at 

det tilføres nødvendige ressurser. (Tønsberg domprosti) 

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.  

[C1]: At våre tillitsvalgte i hele landet har forutsigbarhet og gode arbeidsforhold, og reelle 

muligheter for å utøve sine tillitsverv. (Stjørdal prosti) 

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.  

[C2]: At Presteforeningen i gjennomføringen av egne kurs og møter alltid har fokus på miljø og 

bærekraft, ved å benytte digitale plattformer til kurs og møter, legge til rette for kollektiv 

transport når fysiske møter er nødvendig og andre grønne tiltak. (FAPH) 

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.  

[C3]: Reduksjon av PFs klimafotavtrykk med 50–55 % innen 2030. (Lokallag Oslo 

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

arbeidstakerorganisasjon for kirkelig tilsatte med høy utdanning. 

 

Forslag til nye mål: 

- [C4] Presteforeningen skal oppleves som en fagforening for alle medlemmene ved at vi i lokale, 

regionale og sentrale organisasjonsledd samtaler om hvordan vi som prestefellesskap kan møte 

hverandre med åpenhet og integritet, ved at vi ser verdien av det kollegiale og teologiske 

mangfoldet i vår kirke og møter hverandre med interesse og med vilje til å dele egne meninger 

og tanker. (Stavanger stiftsstyre) 

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.  

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.  

[D1]: At pensjonister får relevante tilbud om fagutvikling og kompetanseheving ved pågående 

endringer i kirken. (FAPE) 

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

«lever av sin tro».   

[D2]: At arbeidsgiver har tilgjengelige tiltak i møte med sårbarhet og slitasje. som følger av at 

prester «lever av sin tro.» (Dalane prosti) 

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.  

[D3] - At presteutdanningene utruster studentene til å lede menighetsutviklingen i soknene i tråd 

med kirkens oppdrag, og at prester får oppdatert etter- og videreutdanning i dette. Videre 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. (Karmøy prosti) 

[D4] - At presteutdanningene skal kunne kvalifisere bevisstgjøre studentene til å ivareta om 

kirkens ansvar for å fremme menneskeverd, fred og vern om skaperverket, verne om 

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

videreutdanning for å kunne ivareta dette. (Lokallag Kirkerådet) 
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Forslag til nye mål: 

- [D5] At Presteforeningen legger til rette for et nettverk for hovedprester i helseinstitusjoner. 

(FAPH) 

- [D6] At tverrfaglighet stimuleres og verdsettes i prosessene med å løse kirkens oppdrag lokalt. 

(FAKO) 

- [D7] Arbeidsgiver har ordninger som stimulerer til forskning. (Lokallag St. Olav hospital) 

 

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.  

[E1]: Å være en aktiv bidragsyter til Den norske kirkes rekrutteringsarbeid til presteyrket og 

annen kirkelig tjeneste, spesielt til stillinger med særskilt fokus på arbeid med barn og unges 

tilhørighet i kirken. (Orkdal prosti) 

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. 

[E2]: At Presteforeningen har et synlig samfunnsengasjement i saker som gjelder arbeidsliv og 

tros- og livssynspolitikk nasjonalt og globalt. (Dalane prosti) 

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

likestilling og internasjonal solidaritet.  

[E3] - At Presteforeningen har et globalt engasjement og samarbeider med kolleger i søsterkirker 

verden over i saker som handler om bærekraftig utvikling, likestilling og internasjonal solidaritet. 

(Dalane prosti) 

[E4] - At presteutdanningene skal kunne kvalifisere bevisstgjøre studentene til å ivareta om 

kirkens ansvar for å fremme menneskeverd, fred og vern om skaperverket, verne om 

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

videreutdanning for å kunne ivareta dette. (Lokallag Kirkerådet) 

[E5] - At Presteforeningen har et globalt engasjement i saker som handler om en bærekraftig 

utvikling, likestilling, og internasjonal solidaritet, inkludert ivaretaking av flyktninger i eget land. 

(Stavanger domprosti) 

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

[E6] - At vern om skaperverket får en sentral synlig plass i forkynnelse, diakoni og trosopplæring. 

(Vesthordland prosti) 

[E7] - At vern om skaperverket får en sentral plass i forkynnelse, diakoni og trosopplæring. 

Kirkens arbeid. (Stjørdal prosti) 

 

Forslag til nye mål: 
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- [E8] At Presteforeningen er en forkjemper for tro- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner. 

(FAPH) 

- [E9] Innspill om ny organisering og kirkefaglig ledelse – ikke konkret tekstforslag (Senja prosti) 

- [E10] En kirkeordning som sikrer god kirkefaglig ledelse og som gir gode rammer for utøvelse av 

ledelse. (FAPR) 

- [E11] Presteforeningen vil i perioden arbeide for en kirkeordning som ivaretar kirkens åndelige 

dimensjon. (Stiklestad prosti) 

 

Innspill om nytt hovedpunkt F: 

[F1] Bør det være et nytt punkt F om prester med andre arbeidsgivere og/eller spesialprester? 

(Lokallag Oslo Universitetssykehus) 
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Presteforeningens generalforsamling 

15.–17. mars 2021 

 

Sak 6 

Drøfting av mulig endring i 

Presteforeningens organisasjon 
 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: 

Generalforsamlingen 2021 drøftet mulige konsekvenser for Presteforeningens organisasjon 

som følge av eventuell endring i kirkelig organisering.  

Dersom en ny kirkelig organisering skal implementeres i løpet av generalforsamlingsperioden 

2021-2024 ber Generalforsamlingen Representantskapet om å utrede og legge fram et forslag 

til nødvendige endringer i Presteforeningens organisasjon og lover, for en ekstraordinær 

Generalforsamling forut for endringene i kirkens organisasjon. 

Generalforsamlingen ber Sentralstyret sørge for nødvendig kursing av de tillitsvalgte i en 

endret organisasjon. 

 

Saksfremlegg: 

 

Bakgrunn 

Kirkemøtet har bedt Kirkerådet om å legge fram en konkret plan for arbeidsgiverorganisering 

og den øvrige kirkeordning i en framtidig kirke. Kirkerådet har så etablert et prosjekt med et 

hovedutvalg og fire underutvalg (se: https://kirken.no/kirkeligorganisering/ ). Prosjektet 

utreder hvordan en kan “frigjøre mest mulig ressurser til møter med folk lokalt og 

tilstrekkelige ressurser til å få kirken til å henge godt sammen lokalt, regionalt og nasjonalt”.  

 

Når det gjelder arbeidsgiverorganisering skal prosjektet blant annet si noe om hvilke(t) 

rettssubjekt(er) som skal være arbeidsgiver for prestene og for de som i dag er ansatt i 

soknene. De skal også beskrive «prostirådets/storfellesrådets oppgaver». Det betyr ikke at 

Kirkemøtet må vedta en prostimodell, men det er en slik modell Kirkerådet har gitt prosjektet 

mandat til å utrede. 

 

Framdrift for arbeidet med kirkelig organisering 

Hovedutvalget for prosjekt Kirkelig organisering skulle etter planen legge fram sin rapport 

innen 28. februar 2021. Prosjektet er forsinket og de tar nå sikte på å levere innen utgangen av 

mars. Kirkerådet skal deretter behandle et utkast til høringsdokument før det gjennomføres en 

bred høring. Planen er at Kirkemøtet 2021 skal orienteres om arbeidet, før Kirkerådet 
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forbereder en innstilling som legges fram for Kirkemøtet 2022. Der skal det gjøres 

prinsippvedtak om arbeidsgivermodell og øvrige ordninger. Basert på dette prinsippvedtaket 

skal Kirkerådet utforme forslag til konkrete bestemmelser som kan vedtas av Kirkemøtet 

2023. 

 

Konsekvenser for PF 

Vi vet ikke hva som blir vedtatt, men vi bør være forberedt på at det kan bli en utgave av en 

storfellesråd/prostimodell, uavhengig av PFs primærstandpunkt om optimal kirkelig 

organisering. Dersom kirkens organisasjonskart endres og arbeidsgivermyndighet og 

arbeidsgiverfunksjoner flyttes kan det få betydning for hvordan PFs organisasjon bør se ut. 

Dette kan få konsekvenser for PF allerede i kommende GF-periode. 

 

Mulige konsekvenser for PF: 

a) Hvis arbeidsgivermyndighet flyttes fra stiftsnivå til prostinivå vil det også kunne 

påvirke arbeidsoppgavene til stiftsstyret og lokallagsleder.  

b) Hvis PFs organisasjon skal gjenspeile kirkens organisasjon kan dette også få 

betydning for sammensetningen av våre stiftsstyrer, representantskap og til sist 

generalforsamlingen. 

c) Hvis prestene får felles arbeidsgiver med andre kirkelige tilsatte kan det aktualisere 

prosessen med en felles arbeidstakerorganisasjon for kirkelig tilsatte med høyere 

utdanning. 

Kirkerådets og Kirkemøtets arbeid med kirkelig organisering kan bli forsinket, og da kan det 

hende at PFs Generalforsamling i 2024 er stedet for å behandle eventuelle 

organisasjonsendringer i PF. Denne drøftingssaken tar likevel utgangspunkt i at arbeidet går 

etter planen. 

 

Medbestemmelse som følge av eventuelle kirkelige organisasjonsendringer 

Fordi medbestemmelse gjennom tillitsvalgte skjer i møte med en arbeidsgiver på «samme 

nivå» kan en overføring/delegasjon av myndighet på arbeidsgiversiden føre til at tillitsvalgte 

på prostinivå kan få flere og/eller andre oppgaver enn i dag, mens stiftsstyrene kan få færre 

oppgaver. Hvilke oppgaver som eventuelt vil endres vil ikke være endelig kjent før 

Kirkemøtet 2023 har fattet vedtak om nye bestemmelser, men konturene av dette vil tre fram 

når Kirkerådet legger fram sin innstilling i 2022. 

 

Organisering av PF på bispedømmenivå og nasjonalt nivå 

Dersom flere av de medbestemmelsesfunksjonene som i dag ligger hos stiftsstyret må flyttes 

til et lokalt nivå vil det trolig fortsatt likevel også være et godt grep å ha et styre/arbeidsutvalg 

i hvert stift. Noen bør koordinere PF-arbeidet, bidra til erfaringsutveksling og kursing og 

kunne representere alle overfor de arbeidsgiverfunksjonene som eventuelt blir værende igjen 

på bispedømmenivå. Det er trolig hensiktsmessig at stiftsstyret i en eventuell omorganisering 

av PFs tillitsvalgtfunksjoner består av (utvalgte) lokallagsledere. Hvordan dette igjen kan 

påvirke sammensetning av representantskap og generalforsamling må utredes nærmere 

dersom det blir behov for det. 
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Presteforeningens generalforsamling 
15.–17. mars 2021 

 

Sak 7 

Valg 
 

 

Generalforsamlingen bes velge leder, nestleder, 3 medlemmer og 4 varamedlemmer til 

sentralstyret, samt nominasjonskomité og revisor for perioden 2021–2024. 

 

Saksframlegg: 

Nominasjonskomiteen har gjort følgende innstillinger: 

Lederkandidat: 

Martin Enstad, Borg     KA Dnk (r) 

Nestlederkandidat: 

Eldfrid-Marie Hollevik Bakken, Nidaros  KA Dnk (r) 

Medlemmer til Sentralstyret: 

Jorund Andersen, Oslo    KA Dnk (r) 

Ola Bakken, Tunsberg    KA Dnk (r) 

Margit Lovise Holte, Møre    KA Dnk (r) 

Ingvild Bjørnøy Lalim, Stavanger   KA Dnk (r) 

Jon Arne Tandberg, Nord-Hålogaland  KA Dnk (r) 

Lars Sigurd Tjelle, Stavanger   KA Dnk (r) 

Anne Birgitte Bødtker Ruus, Stavanger  Spekter 

Anders Møller-Stray, Oslo    KA (trad/FR) 

Jon Aalborg, Spania     Virke 

Nominasjonskomité: 

Ingvild Osberg, Borg    KA Dnk (r) 
Eirik Pedersen-Mong, Oslo    KA Dnk (r) 
Birgit Lockertsen, Tromsø    Kirkens bymisjon 

 

Revisor: 

Revisorgruppen Akershus AS 
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Oslo 13. desember 2020 

Arild Steinsland (leder)  Liv Espeland Jettestuen  Gaute Granlund 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 Kandidatenes selvpresentasjon 
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Lederkandidat 

 

Martin Enstad (45) 
Sokneprest på Skedsmo, Borg bispedømme. For tiden leder i Presteforeningen 

 

Utdanning: 
Cand.theol med praktikum fra MF 2003 
Grunnleggende Helse, miljø og sikkerhetsledelse (5 sp), Universitetet i Stavanger 2020 
Endringsledelse (5 sp), Diakonhjemmet høgskole 2014 
Kirkelig og diakonal organisering (10 sp), Diakonhjemmet høgskole 2014 
Organisasjon og ledelse (10 sp), Diakonhjemmet høgskole 2013 
Kirken som aktør i lokalsamfunnet (20 sp), MF 2011 

Verv i PF: 
Leder i PF siden 2015 
Har tidligere vært verneombud og lokallagsleder 

Dette er viktig for Martin i PFs arbeid de neste årene: 
Endring vil prege også den neste treårsperioden, og samhold vil alltid være en fagforenings 
viktigste redskap og strategi i møte med endringer. 

Jeg har to hovedsaker for neste periode: 

1. PF skal aktivt følge opp utredningen som kommer 1. mars 2021 om ny 
arbeidsgiverorganisering i Den norske kirke. Vi må sikre faglig selvstendighet, en 
faglig ledelse og en tydelig ledelseslinje fra biskopen til den enkelte prest. 
Generalforsamlingens vedtak og videre dialog med de tillitsvalgte må være førende 
for PFs videre arbeid i dette spørsmålet. 

2. PF må være en pådriver for å utvikle kirken som en grønn arbeidsplass. Gjennom 
forhandlinger og medbestemmelse skal vi være pådrivere for å redusere klimautslipp i 
tråd med nasjonale målsettinger. Vi må være villig til å bruke penger i tariffoppgjørene 
til grønne tiltak, og bidra aktivt til nødvendig endring i arbeidsmetoder og 
organisering. 
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Organisatorisk skal vi fortsette med å styrke opplæringen av de lokale tillitsvalgte. Vi skal 
tilbake til en hverdag der vi kan møtes fysisk, men vi skal fortsette å bruke digitale møter og 
webinarer fordi det kan gjøre det lettere å være tillitsvalgt, og fordi det er bra for miljøet. 

Presteforeningen er en profesjonsforening. Vi skal fortsatt være sentrale i å utvikle etter- og 
videreutdanning for prester uavhengig av arbeidsgiver. Vår jobb er å sikre videreutdanning i 
tråd med prestenes ønsker. Presteforeningen må fortsatt ta ansvar for å skape faglige 
møteplasser for prester. 

De siste årene har det skjedd mye bra for å sikre vern rundt presten som arbeidstaker. Men 
jeg synes ikke vi er i mål med å finne arbeidstidsordninger som samsvarer med det som er 
særegent for det kirkelige arbeidsliv. Lønns- og arbeidsvilkår må være sammenliknbare med 
offentlig sektor. 

Vi skal aldri tolerere diskriminering. Den nylig framlagte rapporten «Å være en sak» viser at 
diskriminering av LHBT-personer fortsatt skjer i kirken. Likestillings- og 
diskrimineringsspørsmål må få en større plass i vår skolering, og i vårt arbeid ovenfor 
arbeidsgiver. 
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Nestlederkandidat 

 

Eldfrid-Marie Hollevik Bakken (40) 
Sokneprest i Orkdal, Nidaros bispedømme 

 

Utdanning: 
Cand.theol fra MF 2011 
Ledelse, roller og samspill i menighetene (MF), Grunnutdanning i ledelse (BI), Presterollen i 
en reformtid (MF) 

Verv i PF: 
Vært med i Nidaros stiftsstyre siden 2012. Stiftsstyreleder oktober 2017–oktober 2020. 
Nå lokallagsleder i Orkdal. 

Dette er viktig for Eldfrid-Marie i PFs arbeid de neste årene: 
Kirkeordningsspørsmålet ligger på bordet og vil nødvendigvis prege arbeidet framover. 

Ikke overraskende er jeg opptatt av presters lønns- og arbeidsvilkår og alt som berører dette: 
Rekruttering, utdanning, etter- og videreutdanning, livslønn, medbestemmelse og 
fagorganisering – arbeidsvilkår som bidrar til at folk har lyst til og ser seg råd for å ta 
teologisk utdannelse og jobbe som prester. 

Jeg er opptatt av at arbeidstakere skal behandles skikkelig, at medlemmers rettigheter blir 
ivaretatt og at de ordningene vi har for arbeidslivet fungerer. Gjennom årene i stiftsstyret i 
Nidaros har jeg sett hvor avgjørende et velfungerende tillitsvalgtapparat er i møte med ulike 
utfordringer, ikke minst lokalt, og er blitt mektig imponert over den kompetansen lokalt 
tillitsvalgte sitter med. 

En viktig oppgave for PF mener jeg vil være hele tiden å bygge, styrke og vedlikeholde et 
kompetent tillitsvalgtapparat i alle ledd, samt å opprettholde tett kontakt mellom de ulike 
nivåene.   
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Alle må ikke være tillitsvalgte, men ethvert medlem er viktig for vår organisasjon, og skal bli 
hørt. Så er det ikke slik at alle kan enes om alt, eller at vi alltid får gjennomslag for det vi vil. I 
mange ting er det arbeidsgiver som til slutt bestemmer. Men, som leder Martin sa en gang, 
medbestemmelsen og tillitsvalgtapparatet bidrar kanskje til å gjøre arbeidsgiver litt klokere 
før de tar beslutninger. De neste tre årene håper jeg å få være med å jobbe for en trygg og 
bærekraftig prestetjeneste hvor enn vi har vår arbeidsplass. 
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Kandidater til de øvrige 3 faste plassene i 

sentralstyret 
Det skal også velges 4 varamedlemmer. Kandidatene er listet i tilfeldig rekkefølge. 

 

Jon Aalborg (61) 
Sjømannsprest/daglig leder, Sjømannskirken på Costa del Sol, Spania 

 

Utdanning:  
Cand.theol. med praktikum fra MF 2010 
M.A. in Theology, (Middle Eastern Christianity), EvangelicalTheological Seminary in Cairo 
(Egypt), 2007 
Idéhistorie mellomfag, antikkens kultur grunnfag, informatikkstudier UiO, 1980-tallet 

Tidligere verv i PF:  
Medlem av Sentralstyret i PF 2018–2021 
1. vara til Sentralstyret i PF 2015–2018, fast møtende vinteren 2016–17 
Medlem av stiftsstyret og boligombud i Sør-Hålogaland 2015–2018 
Plasstillitsvalgt for PF i Kirkerådets sekretariat 2014–15 
Medlem og nestleder i stiftsstyret i Nord-Hålogaland 2012–14 
Medlem av lokallagsstyret i daværende Østre Aker prosti fra 2010 

Andre verv: 
Nestleder i foreningen Anaforas venner i Norge, 2017– 
Vid yrkeserfaring fra mange felt og på mange nivå, bl.a.: IT i Vårt Land og Dagens 
Næringsliv 90–99, salg Apple Computer 99–04, utsending NMS i Midtøsten 04–07 

Dette er viktig for Jon i PFs arbeid de neste årene: 
Jeg har lang og bred yrkeserfaring som medarbeider og leder fra mange felt, nasjonalt og 
internasjonalt, i og utenfor kirken. Jeg har vært tillitsvalgt for PF i ulike posisjoner i hele min 
tid som prest, og jeg har krefter og stort engasjement for PF og kirka vår. 
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Nyorganiseringen i DnK stiller nye krav til PF som fagforening. Vi må fortsatt arbeide for 
presters lønns- og arbeidsvilkår, i DnK, i Sjømannskirken og organisasjonene, i 
helseforetakene og ellers. Som vigslede, høyt utdannede medarbeidere har prestene 
spesielle oppgaver og ofte en synlig profil. Vi er også arbeidstakere som trenger skikkelige 
arbeidsforhold, ryddig fritid og anstendig lønn. Kompetansekravene må fortsatt holdes høye. 

PF må alltid bidra til å bevare prestetjenestens særpreg og høye kompetansekrav, og 
samtidig representere medlemmene tydelig og profesjonelt overfor arbeidsgiverne våre. 

Dette vil jeg slåss videre for i neste periode i Sentralstyret, med all den erfaring og kunnskap 
jeg har. 
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Margit Lovise Holte (47) 
Sokneprest i Ulstein, Møre bispedømme.  

Dette året eittårsprest på Institutt for sjelesorg, Modum bad 
 

Utdanning: 
Cand.theol. og praktikum fra MF 2000 
Kateketutdanning frå Høgskulen i Volda 1995 
Bachelor i Gestalt og psykoterapi frå NGI 2009 
PLU- 2 årig pastoralt leiarutviklingskurs ved PF/MF/TF 2014 
PKU- Pastoralklinisk utdanning 

Tidligere verv i PF:  
Lokallagsarbeid 
4 år i stiftsstyret i Møre med kontaktmøte, forhandlingsutval, leiar av REU og nestleiar 

Andre verv: 
Nemnd for ungdomsspørsmål 
Nemnd for gudstenesteliv i Kyrkjerådet 
Ulike styreverv 

Dette er viktig for Margit i PFs arbeid de neste årene: 

• Å vidareutvikle rekrutteringsarbeidet og samstundes ivareta at arbeidande prestar 
opplever yrket meiningsfullt og verdt å anbefale. Presteyrket er fantastisk, med stor 
sårbarheit og krysspress. Løn og arbeidsvilkår er viktig, men også tiltak som fremmer 
pastoral sjølvforståing, tryggleik og vekst gjennom alle livsfasar. 

• Å ivareta prestens faglege og personlege utvikling gjennom etterutdanning, trygg 
og profesjonell vegleiing som vil forebygge, støtte og gje trivsel i yrket. 

• At PF arbeider mot den kjønnsdiskriminering av kvinner som skjer i praksis, 
strukturar og mikroaggresjon. Kyrkja treng ei kulturendring som gjerne er forankra i 
internasjonal solidaritet. 

• At PF utfordre kyrkjemakta i høve kyrkjeleg organisering slik at prestens 
kompetanse og kunnskap vert brukt i leiing av fag, samhandling og strategi. Pastorale 

72 av 82



 
 

9 

 

leiingsoppgåver må forankrast i tydelege ansvarsområde og mandat, og det leggast 
til rette for naudsynt opplæring. 

• Å utvikle prestetenesta i møte med eit mangfaldig kompetansesamfunn. 
• 11 år som prest i ein bykontekst og 9 år på kysten, har gjeve innsyn i store skilnader i 

vilkåra for utføringa av presteyrket. Alle tenestestader bør ha ressursar til tryggleik, 
rammer og utviklingsmoglegheiter. 
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Ingvild Bjørnøy Lalim (28) 
Kapellan i Vår frelsers og Skåre menigheter i Haugesund, Stavanger bispedømme 

 

Utdanning: 
Cand.theol. med praktikum fra MF 2019 

Tidligere verv i PF: 
Studentlagsstyret på MF 2014–2019 
Delegat GF 2015 
Medlem av Representantskapet 2016 og 2018 
Visedirigent GF 2018 

Andre verv: 
Dnks representant i LWF Young Reformers network 2014–2017 
Studentrådsleder ved MF 2015  
Delegat for Dnk på LWF Assembly i Namibia 2017 
Tidligere aktiv i KFUK-KFUM på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå 
Nestleder i Åpen folkekirke 2017 

Dette er viktig for Ingvild i PFs arbeid de neste årene: 

Dersom jeg blir valgt inn i sentralstyret vil jeg løfte frem samtaler om: 

1. Hvordan ny kirkelig organisering kan skape strukturer som legger til rette for 
tverrfaglig samarbeid og samtidig ivaretar prestens pastorale identitet og ansvar. 

2. Hvordan Presteforeningen som fag- og profesjonsforening kan samarbeide med 
arbeidsgiver om kompetanseheving på digital tilstedeværelse i lokalmenigheten.  

3. Hvordan vi møter rekrutteringskrisen i presteskapet med gode og forutsigbare 
rammevilkår, samtidig som kravet til teologisk kompetanse ivaretas. 
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Jorund Andersen (47) 
Sokneprest i Ullern menighet, Oslo bispedømme 

 

Utdanning:  
Cand.theol med praktikum fra MF 2009. Dette var min andre utdanning, og jeg har tidligere 
studert økonomi og administrasjon (2 år) og pedagogikk (1 år). 
PKU501 våren 2015 Lovisenberg sykehus 
PKU502 2016/2017 Modum bad 

Tidligere verv i PF: 
Styret i lokallaget i Vestre Aker prosti fra 2016 – de første årene som styremedlem og nå 
leder 
Varamedlem i sentralstyret inneværende periode, og fast medlem i sentralt kontaktmøte det 
siste året.  
Stiftsstyret i Oslo fra 2016–2020. De siste to årene var jeg nestleder, og siste halvår leder. 

Andre verv: 
Jeg har sittet i arbeidsgrupper som har jobbet med kirkeordning i kirkerådet (Bakkevig 3) og i 
Oslo bispedømmeråd (Prosjektgruppe Enhetlig ledelse). 
Regjerningens stat/kirkeutvalg (Gjønnes-utvalget), 2003–2006 
2 perioder i Agder og Telemark bispedømmeråd, kirkemøte og Kirkerådet, 2002–2010. 

Dette er viktig for Jorund i PFs arbeid de neste årene: 

Jeg er veldig glad for at vi har en sterk og god fagforening, som jobber for at prester skal 
trives, ha gode muligheter til faglig utvikling og gode rammer rundt arbeidet. Det er viktig for 
meg i min arbeidshverdag, og det er også min viktigste motivasjon for å stille til valg til 
Sentralstyret. 

Gode arbeidsbetingelser og godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for at prester skal trives i 
jobben. Rekruttering til kirkelig tjeneste er komplekst, men jeg tror likevel trivsel hos dem 
som allerede jobber i kirken er en forutsetning for å lykkes. 

Det siste året – med usikkerhet og raske endringer – har vist oss hvor viktig det er med en 
sterk fagforening. Jeg tror det er viktig at PF fortsatt styrker arbeidet med å gi tillitsvalgte god 
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opplæring, og medlemmer god informasjon. Slik at vi på alle nivå i kirken, bruker vår stemme 
og myndighet til å ivareta medlemmenes interesser og bidrar med våre perspektiver i kirkens 
utvikling. 
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Lars Sigurd Tjelle (56) 
Nylig tiltrådt som prost i Jæren prosti, Stavanger bispedømme 

 

Utdanning: 
Cand.theol. fra Misjonshøgskolen i 1990 

Tidligere verv i PF: 
Vara til sentralstyret i inneværende periode 
4 år som stiftsstyreleder i Stavanger 
Medlem av stiftsstyret 
Medlem av lokallagsstyre 

Andre verv: 
Medlem av Sandnes bystyre 2007–2012 
Medlem i Utlendingsnemnda 2012–2020 

Dette er viktig for Lars Sigurd i PFs arbeid de neste årene: 
Det er viktig at Presteforeningen i årene som kommer er en tydelig medspiller i 
organiseringen av kirken. 

Jeg stiller meg også positiv til et utstrakt samarbeid med andre kirkelige fagorganisasjoner, 
gjerne med siktemål om å bli én organisasjon. 

PF må også fortsette det gode arbeidet rundt etter- og videreutdanning. 

I møte med den store rekrutteringsutfordringen må PF være kreative og åpne, samtidig som 
vi har fokus på den kompetanse som vigslede stillinger krever. 
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Anders Møller-Stray (37) 
Trosopplæringsleder, Kirkelig fellesråd i Oslo 

Utdanning: 
Fullførte Cand. Theol -graden og praktikum på Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo 
juni 2007. 
Har i tillegg studert statsvitenskap og pedagogikk. 

Verv i PF: 
GF-delegat i 2006, 2012, 2015 og 2018. 
Tillitsvalgt Borg Bispedømmekontor 2008–2010 
Leder av faglag og tillitsvalgt FR- og MR-ansatte i Oslo, Borg og Hamar bispedømmer fra 
2013. 
Nestleder TU-KA fra 2015, medl. representantskapet fra samme år. 
Leder Fagutvalg for ansatte i fellesråd og menighetsråd fra 2018. 

Andre verv: 
Styremedlem Praktisk-teologisk seminar 2007 
Verneombud Groruddalen prosti 2011–2015 
PFs representant i undervisningsutvalget i KA fra 2018 
Medlem i Utredningsgruppe 3 (Demokrati) i prosjekt ny kirkelig organisering 
Styremedlem i Beina på jorda (organisasjon for å redusere unødvendig bruk av flyreiser) 

Dette er viktig for Anders i PFs arbeid de neste årene 
1. I arbeidet frem mot en ny kirkelig organisering, mener jeg PF trenger et styremedlem med 
bred erfaring fra å forholde seg som tillitsvalgt til kirkeverger og tillitsvalgte fra andre 
fagforeninger i små og mellomstore fellesråd. Jeg mener PF må være en tydelig stemme for 
å sikre at en eventuell ny struktur, der arbeidsgiverrollen plasseres samlet på et lavere nivå 
enn bispedømmet, må baseres på en tydelig maktdelegasjon der det er mulig å løfte 
eventuelle uenigheter til et høyere nivå (Bispedømmet, og så til slutt Kirkerådet). En ny 
Fellesrådsaktig struktur der Kirkevergen (som i dag) får siste ord i alle uenigheter, uavhengig 
av avtaleverk og lovverk, er ikke til å leve med for en fagforening. 

2. Jeg vil jobbe for at PF blir en tydelig stemme for et grønnere arbeidsliv i Den norske kirke.  

3. Jeg vil jobbe for at PF skal bli en aktiv aktør for at kirken skal rekruttere og beholde gode 
prester.  
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Ola Bakken (35) 
Kapellan i Tangen menighet i Drammen, Tunsberg bispedømme 

 

Utdanning: 
Cand. theol. med praktikum fra TF 2013 
PKU ved Lovisenberg/MF 2019 
Grunnkurs ledelse ved Heimevernets skole- og kompetansesenter 2015 

Verv i PF: 
Leder av stiftsstyret i Tunsberg siden juni 2019. 
Medlem av stiftsstyret i Tunsberg siden jan. 2018. 
Nestleder lokallag Ringerike prosti 2017–2018. 

Andre verv: Styremedlem, Buskerud krets av KFUK/KFUM siden 2014 

Dette er viktig for Ola i PFs arbeid de neste årene: 
Mitt engasjement for fagforeningsarbeid handler om å være med å skape gode og 
forutsigbare rammer for medlemmene. I dette ligger det også at arbeidsvilkårene bidrar til å 
rekruttere og beholde prester i tjenesten. 

Gjennom flere verv i PF har jeg erfart at de gode løsningene blir til i samspillet mellom 
arbeidsgiver og fagforening. Derfor er det viktig, når kirken nå skal omorganiseres, at 
medbestemmelsen ikke svekkes. Det er også viktig at PF selv rigger sin egen organisasjon 
slik at vi fortsetter å være den mest relevante fagforeningen for prester i fremtiden. 

Blir jeg valgt til sentralstyret ønsker jeg å bidra til trygg og god organisering slik at prester på 
hver sin plass, selv i urolige tider, kan bruke tiden og kreftene sine på å skape gode 
møteplasser for Gud og mennesker. 
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Anne Birgitte Bødtker Ruus 
Sjukehusprest i Helse Fonna, Haugesund og Valen sjukehus 

 

Utdanning: 
Praktisk teologisk eksamen, Misjonshøgskolen, 1995. 
Cand. theol, Misjonshøgskolen, 1996. 
Innføring i diakonivitenskap, Diakonhjemmet, 2007. 
Ledelse, organisasjon og styring, Høgskolen Stord – Haugesund, 60 st.p, 2014. 
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Institutt for sjelesorg, Modum Bad, 2018/19. 

Verv i PF:  
Sentralstyret, medlem fra ikke-statlig tariffområde, 2015–2018 og varamedlem 2012–2015 
Representantskapet, medlem 2012–2019 
Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM), leder, 2018–mai 2019 
Lønns- og forhandlingsutvalget for KA-ansatte (LFU-KA), leder 2012–2018 og nestleder, 
2009–2012. 

Andre verv: Verneombud for Terapeutavdelingen i Helse Fonna, august 2019– 
Leder og medlem i diverse styrer og råd. 

Dette er viktig for Anne Birgitte i PFs arbeid de neste årene: 
Som medlem i Presteforeningens sentralstyre ønsker jeg å bidra til fortsatt fokus på tiltak 
som kan rekruttere til og beholde prester i alle tariffområder. Viktige fokusområder vil 
være 

• Lik lønn for lik kompetanse på tvers av tariffområder. 
Lønnen må gjenspeile kompetansenivået, og avlønningen må være sammenlignbar, 
uten store lønnsforskjeller mellom tariffområdene. 

• Gode muligheter til etter- og videreutdanning i alle tariffområder 
Arbeidsgivere i alle tariffområder må utarbeide kompetanseplaner, og legge til rette 
for etter- og videreutdanning, med gode permisjonsordninger og økonomiske støtte. 
Det må legges til rette for spesialistutdanning for prester i helsesektoren. 

• Organisasjonsutvikling 
Gode arbeidsforhold for tillitsvalgte må tariffestes. Dette må også innebære 
frikjøpsordninger for å utøve lokale, regionale eller sentrale tillitsverv uavhengig av 
tariffområdet en tilhører. 
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• Kirken som attraktiv arbeidsplass 
Gjennom PF’s sentralstyre vil jeg bidra i arbeidet med en ny kirkelig organisering til 
det beste for kirken lokalt, med en samlet arbeidsgiverlinje, god økonomistyring og 
gode arbeidsbetingelser. 

  

81 av 82



 
 

18 

 

 

Jon Arne Tandberg (44) 
Sokneprest i Hammerfest, Nord-Hålogaland bispedømme 

 

Utdanning: 
Cand.theol og praktikum fra TF 2006 
Etterutdanning som kursholder i gudstjenestereformen. (20 sp) 
Livssyn og religion i Sàpmi (20 sp) 
Sjelseorg og kasualia (10 sp) 

Verv i PF: 
Medlem av stifsstyret i Nord-Hålogaland siden 2014 
Leder av stiftsstyret siden 2016 
Har vært leder av PF sitt lokallag i Hammerfest prosti 

Andre verv: 
Jeg er engasjert i Teologisk forum i Samisk kirkeråd 

Dette er viktig for Jon Arne i PFs arbeid de neste årene: 
Jeg mener det viktigste arbeidet for Presteforeningen i kommende periode, er å arbeide for 
at prestetjenesten forblir en ressurs som utøver påvirkning og beholder selvstendighet i kirke 
og samfunn som er i rask endring. 

Særlig viktig for perioden vil være arbeidet med ny kirkelig organisering i DNK, som kan gi 
større endringer for prestetjenesten slik vi kjenner den. Jeg er opptatt av at strukturen 
‘embete-råd’ anerkjennes som ressurs. Og at ‘distrikt-by’-perspektivet blir sentralt når man 
søker en organisering som må fungere for hele kirken både geografisk og kulturelt. Jeg er 
opptatt av at DNK representerer et stort kulturelt mangfold og virker selv som prest i et 
område som preges av et historisk-kulturelt møte mellom samisk, kvensk og norsk kultur. Jeg 
er opptatt av at prestetjenesten må ha rammer og betingelser som gjør at den kan virke til 
beste for mennesker og liv på hvert et sted og i enhver kultur.  
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