
 

 

OPPSUMMERING FRA MØTE MELLOM DEPARTEMENTET, KIRKERÅDET OG 

TILLITSVALGTE OG VERNEOMBUD FOR KONTORANSATTE VED 

BISPEDØMMEKONTORENE, KIRKERÅDET OG KUN – 27.05.2016 

 

Til stede:  

Bjørn Christian Hagen (Akademikerne), Ragnhild Halle (Akademikerne), Tore Skjæveland 

(UNIO), Solfrid Rong (YS), Gry Friis Eriksen (LO), Susanne Lende (Akademikerne), Turid 

S. Myrholt (UNIO), Hildegunn Opstad Smørgrav (LO), Ole Johan Beck (vernetjeneste), Jan 

Rune Fagermoen (Kirkerådet), Håvard Sporastøyl (Kirkerådet), Lars Brække (Kirkerådet), 

Elise Sandnes (stiftsdirektørene), Ole Bernt Langset (KUD), Anne E. Sæther (KUD). 

 

Innledning v/departementet  

- Arbeidsprosesser i ny organisasjon drøftes i dette møtet. Dokumenter er sendt ut på 

forhånd 

- Kirkerådets tillitsvalgte meldte en sak til eventuelt 

 

Oppsummering fra forrige møte  

Det var ingen kommentarer til oppsummeringen 

 

Drøfting av arbeidsprosesser i nytt LPR system  

Eget referat fra drøftingen foreligger 
 

Informasjon om status i forvaltningsreformen og prosessen for forberedelse og 

gjennomføring av virksomhetsoverdragelse 

- Departementet informerte om at Stortinget har fattet vedtak om endringer i 

kirkeloven. Det arbeides nå med sanksjonering og ikrafttredelse. 

Overdragelsestidspunktet for de ansatte er fremdeles planlagt til 1. januar 2017.  

- Status reservasjoner er at 1 tjenestemann (kontortilsatt) og 6 embetsmenn (prester og 

proster) har motsatt seg at tilsettingsforholdet overføres fra staten til Den norske 

kirke. Oppsigelsesprosess er igangsatt for tjenestemannen. Departementet tar ansvaret 

for prosess med de aktuelle embetsmennene. 

- Det er lagt ut oppdatert informasjon på nettsidene om tariffavtaler og individuelle 

rettigheter og om embetsmenn. 

 

Møteplan for høsten 2016 

Det ble avtalt nye møter 14. september kl. 9.30-13.00 og 22. november kl. 9.30-13.00. 

 

Eventuelt 

- Kirkerådets tillitsvalgte viste til at KA og organisasjonene som forhandler i KA 

systemet, har lagt en tidsplan for møter høsten 2016 for å forberede nye tariffavtaler i 

rettssubjektet. De ytret ønske om at de tillitsvalgte i HTV møtet samlet seg i forkant 

av KAs møter i løpet av høsten, for å snakke seg sammen.  

 

Saken ble diskutert på arbeidstakersiden i møtet, uten at en kom fram til en samlet 

konklusjon.  

 

 

 

 


