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Møte om: Kontaktmøte mellom Kulturdepartementet, Presteforeningen og 

Fagforbundet teoLOgene  

 

Saksnr.: 

 

16/1749 

 

Til stede: 

 

Fra Presteforeningen: Ole-Johs. Huuse, Anna Grønvik, Ingvild Osberg, 

Kristian Mollestad, Knut Walle-Hansen 

Fra Fagforbundet teoLOgene: Stig Jørund B. Arnesen  

Fra Fagforbundet: Arvid Tønnesen  

Fra vernetjenesten: Dag Tormod Milje  

Fra Kirkerådet: Jens Petter Johnsen, Jan Rune Fagermoen, Sissel Vartdal 

Fra KUD: Ingrid Vad Nilsen, Thom Rafoss, Torbjørn Backer Hjorthaug, 

Ellen Ur, Anne E. Sæther 

 

Dato: 

 

21.09.2016 

Møteleder: Ingrid Vad Nilsen 

Referent: Anne E. Sæther 

Kopi: Bispedømmerådene 

 

 

Referat fra kontaktmøte mellom Kulturdepartementet, Presteforeningen og 

Fagforbundet teoLOgene  

 

Sak 23/2016 Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene  

 

Presteforeningen orienterte om at Kristian Mollestad er ansatt som ny forhandlingssjef.  

"Forforhandlinger" med KA om nye tariffavtaler i rettssubjektet er i gang. Det er gjennomført 

to møter til nå. Det er et felles mål om å være klare til 1. januar 2017.  

 

Fagforbundet teoLOgene orienterte om at de forbereder lokale lønnsforhandlinger, og at de 

følger opp lokale tillitsvalgte. Videre viste også de til at "forforhandlingene" med KA er i 

gang.   

 

Kirkerådet viste til at det er gode og konstruktive møter mellom KA og fagforeningene. 

Kirkerådet bekreftet at de har dialog med KA om signaler fra den nye arbeidsgiveren inn i 

forhandlingene 
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Sak 24/2016 Informasjon fra departementet om virksomhetsoverdragelsen  
 

o Tariffavtaler  

Departementet viste til dokumentet som var sendt ut på forhånd, og orienterte om 

oppbyggingen. Formålet med å kartlegge tariffinformasjon på statlig side har fra 

departementets side vært å gi partene et grunnlag for framtidige forhandlinger i rettssubjektet.  

 

Organisasjonene ga uttrykk for at de var fornøyde med å få kartleggingen. 

 

o Embetsmenn  

Departementet opplyste at tallet på de som har reservert seg, fremdeles er 6–7 personer. Det 

vil bli gjennomført nye møter i oktober med de embetsmennene som har reservert, etter uke 

40. Det overordnede siktemålet er fremdeles å få flest mulig med over, samtidig som hensynet 

til likebehandling skal ivaretas. Tjenestemannen som reserverte seg, er sagt opp. 

 

Presteforeningen opplyste at de har kontakt med sine medlemmer og avventer innkalling til 

nye møter. Spørsmålet om embetsmenn i det hele tatt kan utføre presteoppgaver i fremtiden 

dersom de blir igjen i staten, er viktig for flere.  

 

Departementet bekreftet at adgangen til arbeid for Den norske kirke, som fortsatt embetsmann 

i staten, vil være et tema i de kommende samtalene.  

 

Sak 25/2016 Informasjon fra Kirkerådet  
 

o Tilpasningsavtale for organisering av medbestemmelse  

Kirkerådet orienterte om at KAs Hovedavtale, og tilpasninger som skal gjøres i forbindelse 

med utskillelsen av de statlige ansatte, er tema for "forforhandlingene". Det er fastsatt et nytt 

kontaktmøte 22. november med tillitsvalgte og verneombud som representerer de ansatte ved 

bispedømmekontorene og i Kirkerådets sekretariat. Kirkerådet ønsker å gjennomføre et felles 

møte med alle organisasjonene i forkant eller i etterkant av dette møtet, for å diskutere 

medbestemmelse i det nye rettssubjektet. Det er et mål å ha enighet om dette før jul.  

 

Fagforbundet teoLOgene ga uttrykk for at de har kontakt med sin hovedsammenslutning med 

hensyn til framtidig struktur på medbestemmelse.  

 

Presteforeningen ga uttrykk for at de ønsker å møte Kirkerådet.  

 

Sak 26/2016 Avlevering av kirkebøker  

 

Departementet viste til instruksen om avlevering av kirkebøker 80 år etter siste innførsel og 

utviklingen med hensyn til føring av kirkebøker. Det er et ønske om å korte ned fristen for 

avlevering og sette en grense ved år 2000. Departementet er kjent med at det er et behov for å 

bruke kirkebøkene for å sjekke dåpsdata i forbindelse med konfirmasjon. Organisasjonene ble 

bedt om å gi innspill til om det kunne være andre behov som tilsier at det settes et annet 

skjæringspunkt for avlevering. 
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Presteforeningen viste til at menigheter bruker kirkebøkene for kontroll i spørsmål vedrørende 

medlemskap gjennom året. Eksempelvis konfirmantjubileer, vigsler, dåpsdato etc. Det stilles 

spørsmål ved hvor lang tid det vil ta å få svar på slike spørsmål dersom Riksarkivet skal lagre 

bøker som er yngre enn 80 år.  

 


