MANDAT
Tariffutvalg for Spekter (TU-Spekter)
Godkjent av Representantskapet 12.03.13, revidert 15.10.18
Myndighet
Tariffutvalg for Spekter (TU-Spekter) er Den norske kirkes presteforening (PF) sitt representative organ
for medlemmer ansatt i virksomheter med tarifftilknytning til Spekter.
TU-Spekter skal fremme de økonomiske interessene til prester og teologer ansatt i virksomheter innen
tariffområde Spekter, og andre forhold knyttet til tjenesten. Faglige interesser ivaretas primært av
Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)
Sentralstyret opptrer som sentralt forhandlingsutvalg, og har ansvar for inngåelse av sentrale
kollektive avtaler mellom Presteforeningen og Spekter. I aktuelle lønns- og forhandlingssaker som skal
ivaretas av sentralstyret, opptrer TU-Spekter 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-Spekter før sentralstyret gjør endelig vedtak. Sentralstyret avgjør også forhandlings- og
meklingsforslag og kan vedta voldgift etter råd fra TU-Spekter.
TU-Spekter forvalter tariffområdet Spekter sin plass i PFs representantskap.
TU-Spekter 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-Spekter kan opptre som fagutvalg dersom representantskapet godkjenner det, og står da ansvarlig
overfor sentralstyret i alle saker av faglig art.

Sammensetning og funksjonsperiode
TU-Spekter består av Presteforeningens plasstillitsvalgte i de ulike virksomhetene i tariffområde
Spekter, blant disse velges et arbeidsutvalg på tre personer som ivaretar utvalgets oppgaver internt i
Presteforeningens organisasjon. Leder og vara til representantskapet velges ved særskilt valg. For øvrig
konstituerer utvalget seg selv. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert med minst 40 %, jf
foreningens lover § 17
Arbeidsutvalget velges for to år av gangen. Valget gjennomføres elektronisk blant de plasstillitsvalgte.
Det sittende utvalget opptrer som nominasjonskomité, dersom ikke annen nominasjonskomité er
valgt.
Medlemmene i AU skal komme fra hver sin helseregion slik at de best mulig representerer
medlemmenes fordeling. Det skal være ett utvalgsmedlemmer fra helseregion sør-øst. Sentralstyret
kan vedta fordeling etter andre prinsipper dersom dette er hensiktsmessig.
Utvalget er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede.
Utvalget har en kontaktperson i sekretariatet
Arbeidsutvalget for TU-Spekter har inntil fire møter i året.

Oppgaver
TU-Spekter (alle plasstillitsvalgte)
-

møtes normalt en gang i året til nødvendig opplæring.

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


Ha kontakt med de plasstillitsvalgte i de ulike virksomhetene om aktuelle saker og koordinere
krav mot lokale forhandlinger, i samarbeid med PFs arbeidslivsavdeling



drøfte og fremme forslag til krav til forhandlinger (overenskomster, hovedavtale, særavtaler
m.m.) som ivaretas av sentralstyret/PF sentral



bistå PFs arbeidslivsavdeling i forhandlinger og være i dialog med avdelingen ved eventuelle
lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet



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



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



følge opp målsettinger og tiltak i PFs strategi- og handlingsplan



uttale seg om saker Sentralstyret og/eller Representantskapet ønsker behandlet



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 sammen med
sekretariatet ha ansvar for den årlige samlingen for plasstillitsvalgte.

