Godkjent referat
Møte om:
Saksnr.:

Kontaktmøte mellom kirkeavdelingen, Presteforeningen og Fagforbundet
teoLOgene
14/792

Til stede:

Fra Presteforeningen: Martin Enstad, Anna Grønvik, Ole-Johs. Huuse,
Ingvild Osberg, Per Hostad
Fra Fagforbundet teoLOgene: Stig Jørund B. Arnesen, Arvid Tønnesen,
Sindre Stabell Kulø.
Fra vernetjenesten: Dag Tormod Milje
Fra Kirkerådet: Sissel Vartdal
Fra KUD: Thom M. Rafoss, Ellen Ur, Torbjørn Backer Hjorthaug, Anne
Wold Sæther, Inger Lise Lerø. Ole Bernt Langset var til stede under sak
32.

Dato:
Møteleder:

16.11.2015
Thom M. Rafoss

Referent:

Inger Lise Lerø

Kopi:

Bispedømmerådene

Referat fra felles kontaktmøte mellom Kulturdepartementet, Presteforeningen og
Fagforbundet teoLOgene
Sak 28/2015

Eventuell oppfølging fra møtet fredag 6. november om organisering av
arbeidsgiveransvaret fra 2017.

Kirkerådet gjennomførte 6. november 2015 et møte med representanter for arbeidstakerne i
det planlagte, nye rettssubjektet for Den norske kirke. Temaet for møtet var organisering av
arbeidsgiverfunksjoner i det nye rettssubjektet. I forlengelsen av Kirkerådets møte, stilte
departementet spørsmål om det var behov for å ta opp noen temaer med departementet i dette
kontaktmøtet.
I møtet 6. november la Kirkerådet fram en skisse for organiseringen av
myndighetsfordelingen i det nye rettssubjektet. Presteforeningen hadde merket seg at
Kirkerådet i utgangspunktet så for seg at rettssubjektet blir organisering som én virksomhet.
Tjenestemannsorganisasjonene pekte ellers på at det er behov for at Kirkerådet og
Kirkemøtet, så langt det er mulig, beskriver hvordan det nye rettssubjektet vil organisere sitt
arbeidsgiveransvar, og hvordan blant annet medbestemmelse skal ivaretas.
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Kirkerådet merket seg synspunktene fra organisasjonene og påpekte samtidig at det ikke vil
være mulig å forhandle nye tariffavtaler om blant annet medbestemmelse, før det nye
subjektet er opprettet formelt. Dette er noe av bakgrunnen for at det er igangsatt et tariffforberedende arbeid, der blant annet medbestemmelse er tema for samtaler mellom framtidige
arbeidsgiverrepresentanter og arbeidstakerorganisasjoner.
Sak 29/2015








Status i forvaltningsreformen – informasjon fra departementet

Kurs i medbestemmelse: Den felles kursingen i medbestemmelse i bispedømmene er snart
gjennomført. Det gjenstående kurset i Stavanger avholdes 9. desember.
Lovproposisjon: Departementet arbeider med å ferdigstille lovproposisjonen i
forvaltningsreformen.
Medarbeidersamtaler: Det skal gjennomføres medarbeidersamtale med alle som er
gjenstand for virksomhetsoverdragelsen. Departementet vil utarbeide et opplegg for
gjennomføring av samtalene og informere om opplegget på nettsidene. Dessuten har
departementet startet å kurse arbeidsgivere i forberedelse og gjennomføring av samtalene.
Departementet vil vurdere når samtalene bør gjennomføres.
Individuelle rettigheter etter 1. januar 2017: Departementet opplyste om at man skal
klargjøre hvilke rettigheter de ansatte har med seg ved virksomhetsoverdragelsen ut av
staten. De individuelle rettighetene og pliktene som følger av den enkeltes arbeidsavtale
eller av arbeidsforholdet for øvrig, følger med til ny arbeidsgiver. Det må avgrenses mot
ensidig fastsatte ordninger av arbeidsgiver. Dersom ny arbeidsgiver reserverer seg mot å
bli bundet av de gjeldende tariffavtalene, vil det være et spørsmål hvilke individuelle
arbeidsvilkår som følger av tariffavtalene. Departementet arbeider med å klargjøre hvilken
status de statlige tariffavtalene har ved en virksomhetsoverdragelse ut av staten.
Rom for videreføring av statlig regelverk: Fagforbundet teoLOgene viste til Kirkerådets
høring om nytt regelverk og viste til at det er mulig å videreføre statlige reglementer også
utenfor staten. De opplyste om at de i sitt høringssvar til Kirkerådet vil påpeke at
Kirkemøtet ikke uten videre kan lukke forhandlingsmuligheten av nytt personalreglement
i det nye rettssubjektet.

Sak 30/2015

Informasjon om status i "Prosjekt 2017" fra Kirkerådet

Kirkerådet kunne informere om at "Prosjekt 2017" som helhet er i rute. Det ble delt ut en
rapport med status i prosjektet per oktober 2015. Arbeidet med Lønns-, personal- og
regnskapssystem (LPR) er inne i en ny fase. Det skal nå gjennomføres forhandlinger med
tilbydere.
Kirkerådet har merket seg at tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten ønsker å være
involvert i arbeidet i prosjektet. Arbeidsgiverpolitisk utvalg (AGU) vil møte tillitsvalgte og
vernetjenesten like over nyttår og etablere et nytt møtepunkt. Referat fra møtene i AGU vil bli
sendt Presteforeningen og teoLOgene til informasjon.
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Tjenestemannsorganisasjonene påpekte at man må være nøye med at informasjon når ut til
alle berørte instanser. Regelverkssakene som var på høring med frist 31. oktober, ble for
eksempel ikke sendt til alle berørte.
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