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Møte om: Kontaktmøte mellom Kulturdepartementet, Presteforeningen og 

Fagforbundet teoLOgene. Kirkerådet var også tilstede på møtet. 

 

Saksnr.: 

 

16/1749 

 

Til stede: 

 

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

Kristian Mollestad, Martin Enstad 

Fra Fagforbundet teoLOgene: Hanne Slåtten  

Fra Fagforbundet: Arvid Tønnesen  

Fra vernetjenesten: Dag Tormod Milje  

Fra Kirkerådet: Jan Rune Fagermoen, Sissel Vartdal 

Fra KUD: Ingrid Vad Nilsen, Thom M. Rafoss, Torbjørn Backer 

Hjorthaug, Ole Bernt Langset, Ellen Ur, Anne E. Sæther, Inger Lise Lerø 

 

Dato: 

 

11.11.2016 

Møteleder: Ingrid Vad Nilsen 

Referent: Inger Lise Lerø 

Kopi: Bispedømmerådene 

 

 

Referat fra kontaktmøte mellom Kulturdepartementet, Presteforeningen og 

Fagforbundet teoLOgene  

 

Sak 28/2016 Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene 

 

Presteforeningen orienterte om Nettverkssamling for kvinner i PF med temaet Kvinner og 

ledelse. Utgangspunktet er at det er få kvinner som stiller seg til disposisjon til viktige 

verv/stillinger. PF orienterte også om krevende for-forhandlinger med KA om ny hovedavtale 

og ny hovedtariffavtale. Hvordan den nye bestemmelsen om avtalefestet pensjon i kirkeloven 

§ 40 skal forstås, er en utfordring i for-forhandlingene. 

 

TeoLOgene sluttet seg til Presteforeningens beskrivelse av for-forhandlingene. De påpekte 

videre at arbeidsgivers plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for de ansatte ikke kan løses i 

SPK, og at spørsmålet foreløpig er uavklart. Det er heller ikke avklart hva som skjer med  

OU-midlene. TeoLOgene ber om at det kommer på plass. 
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Departementet er klar over problemstillingene knyttet til bestemmelsen om AFP og 

spørsmålet om yrkesskadeforsikring i SPK. Det er kontakt med ASD om disse spørsmålene.  

TeoLOgene informerte om at de forbereder årsmøte hvor halve styret skal byttes ut. Leder 

sitter ett år til.  

 

 

Sak 29/2016 Informasjon fra departementet  

 

Om virksomhetsoverdragelsen 

Endringene i kirkeloven trer i kraft fra 1. januar 2017. 

Prop. 9L (2016–2017) Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om 

livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital) er 

lagt fram for Stortinget. Proposisjonen inneholder blant annet en drøfting av Grunnloven § 16. 

Forskriften om regnskapsføring for Den norske kirke er vedtatt. 

Samtalene med embetsmenn som ønsker å reservere seg, fortsetter, og det er berammet nye 

møter med hver enkelt.   

 

Om neste fase 

Departementets arbeid med neste fase er organisert i to parallelle løp: et meldingsarbeid om 

en helhetlig tros- og livssynspolitikk og utredning av forslag til helhetlig lov for tros- og 

livssynssamfunn, herunder lovgivning om Den norske kirke. Prosessen er viktig i begge 

løpene. Departementet ønsker en åpen prosess og inviterer til å komme med synspunkter 

underveis. Framtidige finansieringsordninger er det sentrale temaet i lovarbeidet. 

Departementet orienterte om fem modeller for finansiering av tros- og livssynssamfunn, 

inkludert Den norske kirke, som nå utredes. Modellene er kun arbeidsmodeller for å 

tydeliggjøre forskjeller i og konsekvenser av forskjellige finansieringsordninger.  

 

 

Sak 30/2016 Informasjon fra Kirkerådet – status om pågående prosesser 

 

Overføring av ansatte: Siden Kirkerådet valgte å erklære seg ubundet av statens tariffavtaler, 

må det forhandles nye kollektive avtaler. Det pågår for-forhandlinger nå. Deretter vil 

Kirkerådet for-forhandle lokale særavtaler og tilpasningsavtale. Lønns- og arbeidsvilkår som 

individuelle rettigheter slik de består på overføringstidspunktet fremgår i første rekke av den 

enkelte arbeidsavtale. Disse avtalene vil bli videreført. Kirkerådet vil sende et 

informasjonsskrivskriv til den enkelte ansatte om dette. 

 

Når det gjelder nyansatte, vil man lage nye maler for arbeidsavtaler til disse. I mellomtiden vil 

vi bruke dagens avtale, men legge til en passus om at den vil bli erstattet når nye tariffavtaler 

inngås. 

 

Det er møte i Kirkerådet 7. – 9.. desember 2016, og budsjettet blir vedtatt da. 

Administrasjonen ønsker å sende ut saken til Kirkerådet så sent som mulig for å få med mest 

mulig fra behandlingen i Stortinget før saken behandles. 

 


