
 

 

OPPSUMMERING FRA MØTE MELLOM DEPARTEMENTET, KIRKERÅDET OG 

TILLITSVALGTE OG VERNEOMBUD FOR KONTORANSATTE VED 

BISPEDØMMEKONTORENE, KIRKERÅDET OG KUN – 11.02.2016 

 

Til stede:  

Bjørn Christian Hagen (Akademikerne), Tore Skjæveland (UNIO), Solfrid Rong (YS), Rita 

Jacobsen (YS), Gry Friis Eriksen (LO), Silke Pahlke (LO), Turid S. Myrholt (UNIO), Ole 

Johan Beck (vernetjeneste), Ole Martin Thelin (vernetjenesten), Line Merethe Skum (KUN),  

Jan Rune Fagermoen (Kirkerådet), Sissel Vartdal (Kirkerådet), Anne E. Wold Sæther (KUD), 

Inger Lise Lerø (KUD). 

 

Innledning v/departementet 

o Tillitsvalgt fra Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) ble ønsket velkommen. 

Departementet ser det som naturlig at en representant for KUN møter i disse 

møtene for å få informasjon om prosessen for forberedelse og gjennomføring 

av virksomhetsoverdragelse. Eventuelle særspørsmål relatert til KUN tas i 

egne møter med departementet.  

o Gjennomgang av oppsummering fra møte 6. november 2015. 

 

Informasjon om forvaltningsreformen og prosessen for forberedelse og gjennomføring 

av virksomhetsoverdragelsen 

o Lovproposisjon om endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til 

eget rettssubjekt m.m.), Prop. 55 L, er lagt frem for Stortinget og ligger på 

departementets nettsider. 

o En bestemmelse i kirkeloven § 40 om avtalefestet pensjon (AFP) sikrer AFP i 

fire år forutsatt at ikke ny arbeidsgiver melder seg ut av Statens pensjonskasse 

(SPK). 

o Arbeids- og sosialdepartementet har godkjent medlemskap i SPK i 

overgangsperioden. 

o Det arbeides mot 1. januar 2017 som et antatt overdragelsestidspunkt. 

 

Gjennomgang av revisjon av helhetlig plan  

o Den helhetlige planen er revidert og ble publisert på våre nettsider 12. februar. 

Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) og Svalbard kirke omfattes av 

virksomhetsoverdragelsen – dette er tydeliggjort i planen. Det foreslås at 

tillitsvalgt fra KUN møter i departementets møter med de tillitsvalgte og 

vernetjenesten for de ansatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets 

administrasjon. Det er lagt til ny informasjon om lønns- og arbeidsvilkår 

(tariffavtaler), tidsplanen er justert og plan for gjennomføring av 

medarbeidersamtaler og prosesser knyttet til eventuelle reservasjoner er tatt 

inn. Fristen for å reservere seg er satt til 1. mai 2016. Departementet vil 

utarbeide maler for oppsigelse av tjenestemenn som reserverer seg mot å bli 

med over til ny arbeidsgiver. Departementet vil videre klargjøre embetsmenns 

rettsstilling i løpet av våren 2016. Planen vil ikke bli sendt ut som brev fordi 

den kontinuerlig vil oppdateres med ny informasjon. 

  

Informasjon 

o Tillitsvalgte bes om  å videreformidle informasjon som kommer fram i møter 

med departementet. Det  kan gjerne henvises til våre nettsider, ev. direkte til 

departementet dersom det kommer spørsmål det er vanskelig å svare på. 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kud/sak/forvaltningsreform-for-et-tydelig-skille-mellom-kirke-og-stat/id2424037/


 

 

Arbeidsgiver har et særlig ansvar for at nødvendig informasjon om 

virksomhetsoverdragelse blir gitt til arbeidstakerne. 

 

Medarbeidersamtaler 

o Opplegget for medarbeidersamtalene ligger på nettsiden om 

forvaltningsreformen. Det oppfordres til at informasjonen leses både av 

arbeidsgiver og arbeidstaker før medarbeidersamtalen finner sted. Opplegget 

vil bli oppdatert etter hvert som ny informasjon foreligger. Det er derfor viktig 

at man forsikrer seg om at man har lest siste utgave av dokumentene før 

medarbeidersamtalen gjennomføres. Alle dokumenter vil bli merket med "Sist 

oppdatert". Det er spesielt under punktene "Endringer i tariffavtaleforhold" og 

"Informasjon om ny arbeidsgiver" det er forventet at det vil skje endringer. 

Medarbeidersamtalene skal gi grunnlaget for å ta avgjørelse om bruk av 

reservasjonsrett. I skjemaet er det lagt inn at man bekrefter at man har fått 

informasjon. Det skal ikke meldes om reservasjon i samtalen. I utgangspunktet 

skal man ha samtalen med den man vanligvis har medarbeidersamtale med (se 

nettsiden). Absolutt ytre ramme for å gjennomføre samtalen er 15. april 2016.  

Arbeidsgiver kan velge å ha en felles gjennomgang av opplegget hvis det er 

ønskelig, men en fellessamling kan ikke erstatte den individuelle samtalen. 

Medarbeidersamtalen med prostesekretærene er lagt til stiftsdirektør (Dette 

gjelder kun de som er ansatt i staten og blir berørt av 

virksomhetsoverdragelsen.)  

 

Tariffspørsmål  

o Departementet redegjorde for saken med bakgrunn i et brev fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD). Brevet er sendt organisasjonene 

tidligere. Departementet anser hovedspørsmålene vedrørende 

Hovedtariffavtalen i staten og tilhørende særavtalers status ved 

virksomhetsoverdragelse ut av staten, som avklart. Med mindre ny kirkelig 

arbeidsgiver innen tre uker etter overdragelsen erklærer seg ubundet, vil HTA 

i staten, sentrale særavtaler inngått mellom KMD og 

hovedsammenslutningene, samt lokale særavtaler inngått mellom KUD og 

berørte organisasjoner være bindende for ny arbeidgiver. Det er statens 

anbefaling at ny arbeidsgiver erklærer seg ubundet og så raskt som mulig etter 

virksomhetsoverdragelsen inngår nye tariffavtaler på kirkelig side. Dersom ny 

arbeidsgiver erklærer seg ubundet, vil de individuelle rettighetene som følger 

av statens tariffavtaler gjelde for den enkelte overførte arbeidstaker inntil 

utløpet av tariffavtalen, eller til nye tariffavtaler er inngått.  

 

Individuelle rettigheter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet 

følger med over. Disse rettighetene er ikke tidsbegrenset. Departementet vil 

søke å avklare i hvilken grad ordninger som er etablert for de ansatte som er 

berørt av virksomhetsoverdragelse, og som ikke følger av særavtaler eller 

arbeidsavtaler, overføres til ny arbeidsgiver.  

 

Reservasjonsrett 

o Tillitsvalgte har registrert en viss usikkerhet blant arbeidstakerne om hva som 

skjer hvis man bruker reservasjonsretten.  

o Departementet opplyste om at dersom man bruker reservasjonsretten, vil man 

motta en oppsigelse fra staten. Siden alle virksomheter skal ut av staten, anses 



 

 

det som bortfall av stilling.  Man vil få fortrinnsrett til andre passende statlige 

stillinger i ett år, og man kan gjøre fortrinnsretten gjeldende fra man mottar 

varsel om oppsigelse. Man må selv søke på stillinger og si fra at man gjør 

gjeldende fortrinnsrett. Man må være kvalifisert, men ikke best kvalifisert. 

Ventelønn er avviklet. Departementet sjekker med Arbeids- og 

sosialdepartementet om man ved oppsigelse som følge av reservasjon vil få 

rett til dagpenger fra første dag, eller om det inntrer en venteperiode etter 

folketrygdloven.  

o Vernetjenesten  påpekte at man utsetter seg for større risiko ved å reservere 

seg og bli oppsagt, enn ved å bli med over til ny arbeidsgiver. 

 

Andre spørsmål/saker 

o KUN hadde spørsmål om statlige stillingsbetegnelser, lønn og forskningsfri vil 

være rettigheter som blir med over. Både departementets og Kirkerådets 

oppfatning er at ingen skal miste lønn. Departementet skal undersøke nærmere 

om stillingsbetegnelser i universitetssektoren og forskningsfri og komme 

tilbake til saken.   

o Forhandlingene i det nye rettssubjektet blir på grunnlag av den nye 

arbeidsgiverorganisasjonens system/organisering. Dersom KA blir valgt som 

arbeidsgiverorganisasjon, vil det bli forbundsvise forhandlinger – ikke ved 

hovedsammenslutninger som i dag. Dette får også betydning for hvem som 

skal ivareta medbestemmelse.  

o Departementet sjekker om det er ansatte i Krigsgravtjenesten som omfattes av 

virksomhetsoverdragelsen. 

 

Kirkerådet orienterte om følgende: 
 

Generell usikkerhet i den fasen av prosessen vi er inne i nå 

 Prop-teksten er klar, men økonomien som skal finansiere loven, er uavklart. De 

økonomiske rammene vil framgå av statsbudsjettet for 2017.  

 Det er flere tariffrelaterte problemstillinger som ikke kan finne sin endelige løsning 

før partsevne foreligger og nye avtaler er fremforhandlet. 

 LPR-anskaffelsen gir mulighet for annerledes oppgave- og ansvarsfordeling på 

personal-, lønns- og regnskapsområdet. 

LPR-anskaffelsen 

Valg av leverandør er litt forsinket i forhold til opprinnelig plan, men saken forelegges 

forankringsgruppen, og styringsgruppen vil ta stilling i løpet av neste uke. Da kunngjøres 

hvem som er valgt som nummer 1, og klagefristen begynner å løpe. Kontrakt kan skrives før 

påske. Deretter starter arbeidet med å avgjøre oppgave- og ansvarsfordeling i ny LPR-

løsning. Denne prosessen starter nå og begynner sin konklusjonsfase i samlingen i Bergen 

25.–27. april. Endelig beslutning om organiseringen må tas før sommeren, slik at alle kan få 

opplæring og trening utover høsten i den rollen de skal ha. 12. januar skal den første lønnen 

kjøres. 

 

De tillitsvalgte understreket betydningen av å få nødvendig informasjon om organisering av 

arbeidsoppgaver i det nye rettssubjektet. Det settes av nødvendig tid til å diskutere dette i 

neste møte.  

 



 

 

Kirkemøtesakene 

Det er fire arbeidsgiversaker, med en orientering/leseveiledning, samt to økonomisaker som 

vil etablere innholdet i det nye rettssubjektet. Det å gå fra 15 til 1 virksomhet er i hovedtrekk 

beskrevet her. Når det gjelder medbestemmelse og vernetjeneste, må det avklares om prester 

og kontortilsatte skal være i ett møte/område, og hvordan oppgave- og ansvarsfordelingen 

mellom sentralt og regionalt område skal være.  

 

Tariff 

De tre tarifforberedende gruppene som blir fasilitert av KA, vil avslutte sitt arbeid i april. Det 

har vært mye fokus på tariffoppgjøret i 2018 i disse gruppene. 4. mai har KA innkalt til et 

nytt møte med de berørte partene som start på de konkrete tarifforberedelsene som må skje 

frem mot 2017. Etter at brevet fra KMD av 20. januar 2016 kom med en del avklaringer, må 

Kirkerådet ta stilling til om de vil erklære seg ubundet eller ikke, og andre tariffrelaterte 

spørsmål. Dette vil bli klarlagt så tidlig som mulig.  

 

Informasjon 

Kirkerådet har bidratt til informasjonen om «ny kirkelig arbeidsgiver» som er en del av 

innholdet i medarbeidersamtaleopplegget. Dette vil bli oppdatert og gjøres tilgjengelig etter 

Kirkemøtet, seinest 15. april, som er et par uker før reservasjonsfristen utløper. 

"Kirkebakken" som kanal for informasjon til medarbeidere er i stadig utvikling. 

Det blir en samling i Bergen 25.–27. april for alle merkantile medarbeidere på 

bispedømmekontor og i Kirkerådet, inklusive arkivmedarbeidere, for å planlegge og 

gjennomføre resten av forberedelsene av forvaltningsreformen som må gjennomføres.  

 

Neste møte: Tirsdag 19. april kl. 9.30–13.00. (Tidspunktet er skjøvet fram en time i forhold 

til det vi avtalte på møtet). 
 

 


