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HØRINGSSVAR - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELIG SKILLE

Norsk Tjenestemannslag (NTL) viser til høringsbrev av 2. september 2014 og vil med dette avgi
vårt høringssvar.

Generelle kommentarer
Hvis staten velger å organisere og finansiere borgernes tro og livssyn, så bør de reelle
medlemstall legges til grunn for støtten til det enkelte trossamfunn. Forutsetningen bør da være
at disse også selv krever inn en medlemsavgift.

Lønns- og arbeidsvilkår for Den norske kirkens ansatte
I høringsnotatet er det ikke i nødvendig grad drøftet tiltak for å gjøre overgangen så fleksibel
som mulig for de ansatte og for å skape størst mulig trygghet ved overgang til ny arbeidsgiver.
De som bruker reservasjonsretten vil etter de vanlige reglene i tjenestemannsloven få
fortrinnsrett til annen stilling i staten det første året hvis de sies opp. Siden Den norske kirkes
ansatte tilbys tilsvarende stilling i det nye rettssubjektet vil de ikke få rett til ventelønn. Ved
overføring av andre statsetater som Posten og NSB ble de tilsatte som ble med over i det nye
rettssubjektet tilbudt tre års fortrinnsrett til stilling i staten hvis en i denne perioden finner
grunnlag for å gå tilbake til en tjenestemannsstilling i staten. NTL forutsetter at en
virksomhetsoverdragelse av Den norske kirke legger en tilsvarende ordning til grunn for de
ansatte.
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Det foreslås at de som er medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK) ved • .

virksomhetsoverdragelsen føres over i en lukket ordning. For alle andre ansatte vil det være fil I"
avhengig av hva Kirkemøtet vedtar som ny pensjonsordning. • 41
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Det er i høringsdokumentet redegjort for dagens pensjonsordning. Det er foreslått en
overgangsperiode på inntil tre år hvor medlemskapet i Statens pensjonskasse videreføres. Det
blir så opp til Kirkemøtet å bestemme hvilken pensjonsordning som deretter skal gjelde for den •
fristilte kirken. NTL støtter forslaget om en lovfestet adgang til AFP i inntil tre år til en ny AFP- 6
ordning er tariffestet.
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NTL er kjent med at de innskuddsbaserte pensjonsordningene er betydelig dårligere for de som i
dag er medlemmer av Statens pensjonskasse. Vi mener derfor at alle ansatte som ved
overdragelsen er medlemmer bør få en lovfestet rett til å videreføre sin pensjon i SPK.
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