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Sak 22/2015

Ivaretakelse av medbestemmelse i "Prosjekt 2017"

Presteforeningen opplever at medbestemmelse i forberedelsen av den planlagte
virksomhetoverdragelsen generelt fungerer godt. Etter hvert blir det imidlertid stadig viktigere
å få god informasjon om forberedelsesarbeidet som skjer i regi av Kirkerådet, for eksempel
når det gjelder Kirkerådets "Prosjekt 2017". Presteforeningen stilte spørsmål om hvordan
prestenes organisasjoner kan bli bedre informert om og involvert i Kirkerådets arbeid med å
forberede virksomhetsoverdragelsen.
Verneombudet pekte på at også vernetjenesten må bli involvert i forberedelsesarbeidet på en
hensiktsmessig måte.
Departementet var enig i at det er behov for å løpende diskutere hvordan medbestemmelse
kan utøves best mulig i forberedelsen av virksomhetsoverdragelsen. Kirkerådet har ikke
formell status som ny arbeidsgiver før det nye rettsubjektet er opprettet, og formell
medbestemmelse kan derfor ikke utøves mot representanter for det nye rettssubjektet før
2017. Dette er med på å begrunne at departementet tar en aktiv rolle som avgivende
arbeidsgiver i virksomhetsoverdragelsen. Etter hvert vil de ansatte, blant annet prestenes
organisasjoner, ha behov for informasjon fra og dialog med den framtidige arbeidsgiveren
mer enn departementet. Det må vurderes konkret hvordan dette behovet kan ivaretas på en
hensiktsmessig måte. Et viktig grep er at Kirkerådet nå for første gang deltar som observatør i
kontaktmøtet med prestenes organisasjoner.
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Kirkerådet framholdt at de merket seg Presteforeningens ønske om å få informasjon om
Kirkerådets pågående arbeid med å forberede virksomhetsoverdragelsen, blant annet i
"Prosjekt 2017". Presteforeningen og teoLOgene er representert i forankringsgruppa i dette
prosjektet. Organisasjonene er videre involvert i det tariff-forberedende arbeidet som nå er i
oppstartsfasen. Tjenestemannsorganisasjonene vil dessuten bli invitert til å uttale seg om
regelverk etc. som skal gjelde fra 2017, som høringsinstanser. Kirkerådet vil også vurdere om
det kan etableres andre arenaer for informasjon og dialog om forberedelsesarbeidet.
Informasjon om "Prosjekt 2017" kan være et fast punkt på agendaen for kontaktmøtene.
Departementet er også representert i forankringsgruppa for "Prosjekt 2017" for å bli informert
om arbeidet i prosjektet, og departementet pekte på at alle involverte kan bidra til å fange opp
spørsmål som bør behandles i kontaktmøtet mellom departementet og prestenes
organisasjoner.

Sak 23/2015

Informasjon fra departementet om status i forvaltningsreformen

Arbeidet med lovproposisjon
Departementet tar sikte på at proposisjonen med forslag til endringer i kirkeloven kan
oversendes Stortinget tidlig i 2016. Kirkerådet forbereder forslag til nytt, underliggende
regelverk, blant annet nye tjenesteordninger for prestene, for behandling på Kirkemøtet i
2016.
Opplæring i medbestemmelse
Opplæringsrunden i bispedømmene gjennomføres etter planen, og departementet oppfatter at
samlingene oppleves som nyttige av deltakerne. Prostene og stiftsdirektørene ønsker et mer
konkret opplegg som de kan bruke for å informere videre i systemet. Dette vil departementet
utarbeide og legge ut på nettsiden.
Prostekurs
Bispemøtet skal arrangere prostekurs i november 2015 og januar 2016. Prostene skal kurses i
et opplegg for gjennomføring av medarbeidersamtaler med prestene våren 2016 i forbindelse
med forberedelse av virksomhetsoverdragelsen. Medarbeidersamtalen skal blant annet gi et
grunnlag for at prestene kan vurdere om de skal reservere seg mot å bli virksomhetsoverdratt,
jf. arbeidsmiljøloven § 16-3. Departementet vil utarbeide et opplegg for kursing av prostene
og andre arbeidsgivere. Tjenestemannsorganisasjonene vil bli invitert til å bidra i dette
arbeidet.
Presteforeningen signaliserte at de gjerne vil bidra i utformingen av kursopplegget.
TeoLOgene påpekte at det også er viktig å belyse valgrett i kursingen.
Ny nettside om virksomhetsoverdragelsen
Det er nå laget en egen nettside om forvaltningsreformen på regjeringen.no. Her publiseres
referater, artikler og kursmateriell fortløpende. Det er også opprettet en egen side som tar for
seg historikken i forholdet mellom stat og kirke fra reformasjonen og fram til
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grunnlovsendringene i 2012. Begge sidene har lenke til Den norske kirkes/Kirkerådets
nettside "På vei mot ny kirkeordning - 2020".
Den helhetlige planen for forvaltningsreformen er lagt ut på nettsiden om
forvaltningsreformen.
Presteforeningen etterlyste henvisninger til departementets nettsider også på bispedømmenes
sider på Internett.
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