
 

MANDAT  

Tariffutvalg for prester i forsvaret  
(TU-FPK) 
 
Godkjent av Representantskapet 12.03.13 – revidert 15.10.18 
 

Myndighet 

Tariffutvalget for prester i Feltprestkorpset (TU-FPK) skal ha fokus på alle saker som angår Den norske 
kirkes presteforening (PF) sine medlemmer med ansettelsesforhold til forsvaret, det være seg 
yrkestilsatte, engasjerte, vernepliktige, HV-prester samt teolog/prest i annen stilling i FPK.  

TU-FPK skal fremme de faglige og økonomiske interessene til prester og teologer ansatt i forsvaret, og 
andre forhold knyttet til tjenesten. 

Sentralstyret opptrer som sentralt forhandlingsutvalg og har ansvar for dialogen med Unio om 
inngåelse av sentrale kollektive avtaler i staten. I lønns- og forhandlingssaker som skal ivaretas av 
sentralstyret, opptrer TU-FPK som forberedende og rådgivende utvalg.  

Plassoppsigelse, arbeidsnedleggelse, blokade eller annen arbeidskamp kan bare vedtas av 
sentralstyret. Det samme gjelder spørsmål om å ta ut søksmål for arbeidsretten. Slike spørsmål skal 
forelegges TU-FPK før sentralstyret gjør endelig vedtak. Sentralstyret avgjør også forhandlings- og 
meklingsforslag og kan vedta voldgift etter råd fra TU-FPK. 

TU-FPK forvalter feltprestene sin plass i PFs representantskap. 

TU-FPK står ansvarlig overfor sentralstyret i alle saker som gjelder lønn og forhandlinger, og kan på 
delegasjon fra sentralstyret uttale seg på Presteforeningens vegne. Utvalget fremmer saker overfor 
sentralstyret og behandler saker som er oversendt fra sentralstyret og/eller representantskapet. 

TU-FPK kan opptre som fagutvalg dersom representantskapet godkjenner det, og står da ansvarlig 
overfor sentralstyret i alle saker av faglig art. 

 

Utvalgets sammensetning 

Utvalget har følgende sammensetning: 

- Leder     

- Nestleder   

- 1. Styremedlem  

- 2. Styremedlem 

 
Utvalgets medlemmer velges slik:  

Hovedtillitsvalgt og nestleder velges under samme årsmøte for to år av gangen. 

1. og 2.styremedlem velges for to år av gangen på annet årsmøte slik at to personer i utvalget står på 
valg hvert år.  

Leder sitter i representantskapet. Vararepresentant til representantskapet velges ved særskilt valg 
med en funksjonstid på to år.  



 

Medlemmene trer inn i vervet umiddelbart etter at de er valgt og trekker seg tilbake når en annen 
velges i deres sted. 

Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert med minst 40 %, jf. foreningens lover § 17. 

Det sittende utvalget opptrer som nominasjonskomité, dersom ikke annen nominasjonskomité er 
valgt. 
 

Årsmøte 

Hvert år arrangerer TU-FPK «PFs årsmøte for prester i FPK» i forbindelse med FPK sin årskonferanse. 
Stemmeberettigede ved årsmøtet er medlemmer som har ansettelsesforhold til Forsvaret ved 
Feltprestkorpset, og har hovedmedlemsskapet sitt i Presteforeningen. Andre PF-medlemmer med 
tilknytning til FPK møter på årsmøtet med talerett. Årsmøtet behandler saker slik de følger av 
foreningens lover § 9, herunder årsberetningen fra TU-FPK, strategi- og handlingsplan for TU-FPK sitt 
arbeid og saker som meldes årsmøtet.  
 
I forbindelse med årsmøtet foretas valg av medlemmer til TU-FPK. 

 

Oppgaver 

TU-FPK har normalt fire møter i året. Det gis adgang til nødvendig opplæring. 

TU-FPK skal innenfor rammene av PF sine fagpolitiske retningslinjer og strategi- og handlingsplan: 

- ivareta funksjonen som tillitsvalgt overfor forsvaret som arbeidsgiver, representert ved 
feltprosten/FPK. Leder i TU-FPK er forhandlingsleder, sitter i drøftingsmøter, infomøter og 
kontaktmøter knyttet opp mot FPK.   

- følge opp kontakten med arbeidsgiver, Forsvaret og FPK.  

- bistå PF og Unio i saker hvor disse forhandler/drøfter på vegne av PF sine medlemmer overfor 
Forsvaret. 

- bistå PFs arbeidslivsavdeling i forhandlinger og være i dialog med avdelingen ved eventuelle lokale 
forhandlinger  

- ha sin oppmerksomhet særskilt rettet mot hvordan medlemmer ansatt i forsvaret følges opp 
personalpolitisk av sin arbeidsgiver, samt i forhold til HMS 

- drøfte og fremme forslag til nye satsingsområder for PF sitt arbeid, herunder innspill til strategi- 
og handlingsplan 

- følge opp målsettinger og tiltak i PFs strategi- og handlingsplan 

- utarbeide strategi- og handlingsplan for FPK for generalforsamlingsperioden. Planen revideres 
etter PFs årsmøte for prester i FPK. 

- uttale seg om saker Sentralstyret og/eller Representantskapet ønsker behandlet 

- bidra til å utvikle og ivareta det kollegiale fellesskapet mellom prester i FPK nasjonalt og ovenfor 
kolleger i andre lands militære organisasjoner. 

- behandle andre saker av interesse for medlemmene, og for øvrig utføre oppgavene som fremgår 
av lover for Den norske kirkes presteforening, særskilt §§ 9 og 10 


