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Møte om: Kontaktmøte mellom Kulturdepartementet, Presteforeningen og 

Fagforbundet teoLOgene 

Saksnr.: 16/1749 

Til stede: Fra Presteforeningen: Martin Enstad, Anna Grønvik, Ingvild Osberg, 

Ole-Johs. Huuse og Knut Walle-Hansen 

Fra Fagforbundet teoLOgene: Stig Jørund B. Arnesen og Sindre Stabell 

Kulø  

Fra Kirkerådet: Jan Rune Fagermoen og Sissel Vartdal 

Fra vernetjenesten: Dag Tormod Milje 

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

Backer Hjorthaug, Anne Sæther, Ole Bernt Langset og Inger Lise Lerø.  

 

Dato: 

 

2.06.2016 

Møteleder: Torbjørn Backer Hjorthaug 

Referent: Inger Lise Lerø 

Kopi: Bispedømmerådene 

 

Referat fra felles kontaktmøte mellom Kulturdepartementet,  Presteforeningen og 

Fagforbundet teoLOgene. Kirkerådet var også til stede på møtet. 

 

Sak 16/2016 Informasjon fra departementet om virksomhetsoverdragelsen 

 Lovsaken – Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble sanksjonert ved kongelig resolusjon 

27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017. 

Bestemmelsen som foreslo at det nye rettssubjektet ikke skulle ha låneadgang, ble ikke 

vedtatt. Stortinget ønsker å se spørsmålet om låneadgang i sammenheng med 

statsbudsjettet for 2017.  

 

 Reservasjoner i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen – Departementet har per dags 

dato fått melding om seks reservasjoner fra embetsmenn (fire proster og to prester). I 

tillegg har én tjenestemann reservert seg. Bispedømmet vil gå til oppsigelse av 

tjenestemannen og departementet har innkalt embetsmennene til samtale. 

 

Presteforeningen viste til de pågående samtalene og ba om departementets syn på noen 

forhold omkring reservasjoner fra embetsmenn:  

- Kan man gjøre frivillig innsats som prest i Dnk når man har reservert seg? 

- Kan man arbeide som vikar i Dnk – og vil man i så fall bli trukket i lønn? 
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- Hva er begrunnelsen for at utgifter til lønn til de som reserverer seg, vil bli trukket fra 

tilskuddet til Dnk?  

 

Departementet framholdt at det ikke vil være anledning til å ha lønnet arbeid for Den 

norske kirke etter 2016 og samtidig opprettholde sin status som statlig embetsmann. 

Embetsmannen må stå til rådighet for staten. I hvilken grad en embetsmann kan jobbe 

frivillig og uten lønn for Den norske kirke, vil måtte vurderes konkret. Departementet 

minnet også om at det er uavklart om en kirkelig embetsmann i utgangspunktet vil ha rett 

til å beholde full lønn og andre ytelser når man etter virksomhetsoverdragelsen har rett til 

å holde fram med sitt arbeid i Den norske kirke på tilnærmet samme vilkår som før. 

Departementet bekreftet at kostnadene staten får som følge av at embetsmenn reserverer 

seg, vil bli  trukket fra rammetilskuddet til Den norske kirke.  

 

 Økonomispørsmål – Utgangspunktet ved budsjetteringen av statens tilskudd til Dnk ved 

utskillingen, er at gjeldende nivå skal legges til grunn. Departementet henviste ellers til 

statsbudsjettet for 2017 når det gjelder enkeltspørsmål. 

 

Sak 17/2016 Informasjon fra Kirkerådet 

 Nytt LPR-system – Kirkerådet arrangerte en samling i Bergen 25.–27. april for 

kontoransatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet hvor anskaffelse av nytt LPR-

system og oppgave- og ansvarsfordeling i den forbindelsen var tema. Saken ble drøftet 

med de tillitsvalgte 27. mai. Til dette møtet la Kirkerådet fram en beskrivelse av systemet, 

prinsipper for arbeidsdeling, arbeidsflyt for de enkelte prosessene innen HR og økonomi 

og en kompetanseplan. Innføringen av systemet vil ikke medføre store endringer for 

enkeltmedarbeidere i 2017. Kirkerådet vil legge en langtidsplan for en omstillingsprosess 

når de økonomiske rammene er klare. Det blir opplæring i det nye systemet i høst både på 

bispedømmekontorene, og for den enkelte presten når det gjelder reiseregninger. 

 Arbeidsgiverutvalg (AGU) – Det er berammet et første møte i AGU 8. juni hvor en viktig 

sak er om Dnk etter virksomhetsoverdragelsen skal erklære seg ubundet av statens  

tariffavtaler eller ikke. Kirkerådet har invitert både tjenestemannsorganisasjonene og 

hovedsammenslutningene til et informasjonsmøte om saken 9. juni.  

 Medbestemmelse – Kirkerådet vil i løpet av august tegne ut hvordan medbestemmelse skal 

ivaretas i den nye organisasjonen – og hvilke saker som skal behandles nasjonalt og lokalt. 

 Økonomistyring – Kirkerådet vil tidlig i høst beskrive hvordan tildelingen er tenkt 

disponert. Dette må justeres/tilpasses etter at statsbudsjettet er lagt fram. 

 

 

Sak 20/2016 Spørsmål om Kirkerådet skal erklære seg ubundet av de statlige 

tariffavtalene etter virksomhetsoverdragelsen 

Organisasjonene hadde bedt om en nærmere begrunnelse for hvorfor staten har rådet 

Kirkerådet til å erklære seg ubundet av statens tariffavtaler. 

 

Departementet viste til at spørsmålet om ny arbeidsgiver skal erklære seg ubundet eller ikke, 

er et arbeidsgiverspørsmål, og at det er det nye rettssubjektet som må ta stilling til dette. 

Staten har imidlertid gjennom brev 21. januar 2016 fra Kommunal- og 
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moderniseringsdepartementet gitt sin anbefaling om at det nye rettssubjektet bør erklære seg 

ubundet av statens tariffavtaler og forhandle fram nye avtaler så snart som mulig etter 

virksomhetsoverdragelsen. Brevet er videreformidlet til organisasjonene.   

 

Tjenestemannsorganisasjonene anbefaler Kirkerådet å ikke erklære seg ubundet av statens 

tariffavtaler. Det bør i stedet tas sikte på å inngå nye tariffavtaler ved mellomoppgjøret i 2017. 

 

Begge parter la fram argumenter for sitt syn og man konkluderte med at det var uenighet 

mellom tjenestemannsorganisasjonene og departementet om hva som skaper mest trygghet 

under omstilling. Kirkerådet vil ta sin beslutning 8. juni. 

 

 


