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NY ORGANISASJON?
Ledere og generalsekretærer i Presteforeningen (PF) Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO
og Det Norske Diakonforbund (DNDF) startet i 2016 samtaler med det for øye å se om kan
være en ide å etablere en ny organisasjon for de tre forbundene/foreningene.
Samtalene har fortsatt ut gjennom i 2017 i en god tone og med en god progresjon. Så langt er
etablert to sentrale dokumenter, ett med tittel NY ORGANISASJON og ett med tittelen
POLITISK PLATTFORM.
Det arbeides nå med ytterligere to dokumenter, lover for den nye organisasjonen og et
prosessdokument som viser hva som må arbeides med i de tre organisasjonene frem til
endelige vedtak.
Saken var til behandling i GF i KUFO nå i juni og kommer til behandling i DNDFs GF i
oktober og i PFs GF i 2018. For både KUFO og DNDF legges opp til at en må ha en
ekstraordinær GF i 2018.
Det er et mål at ny organisasjon etableres pr 1. januar 2019.

Her er dokumentene NY ORGANISASJON og POLITISK PLATTFORM:

*********************************************
NY ORGANISASJON
Vurderinger i forbindelse med en eventuell sammenslåing /opprettelse av ny organisasjon
bestående av Presteforeningen (PF), Diakonforbundet (DNDF) og Kirkelig
undervisningsforbund (KUFO).
De tre foreningene har gjennomført samtaler på leder/generalsekretærnivå i oktober og
november 2016, og hatt foreløpige konsultasjoner med sine styrer som har bekreftet at det er
interesse for å utrede videre hvordan en sammenslåing skulle kunne finne sted, hvilke
konsekvenser en ser for seg av dette og en mulig tidsplan. I januar og februar 2017 har det
vært fortsatte drøftinger på leder/generalsekretærnivå, og dokumentet har vært til foreløpig
behandling i organisasjonenes styrer. Etter møte på leder/generalsekretærnivå 2. mars anses
dette dokumentet for ferdig.

VISJON
Visjonen for å etablere en ny organisasjon er å bringe de vigslede profesjonene og de med
lengre utdanning i kirkelige virksomheter sammen for å bygge tverrfaglig fellesskap til beste
for tjenesten og kirken. En felles forening gir både mulighet og ansvar for å bygge en
samarbeidskultur i arbeidsfellesskap, staber og fagforeningssammenhenger som igjen vil
styrke fellesskap i menigheter og i kirken.
En større forening vil også gi økte krefter i forhandlinger og overfor arbeidsgiver og
arbeidsgiverforening når det gjelder å ta vare på og styrke medlemmenes rettigheter og
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arbeidsvilkår. Samtidig vil en samling av krefter og sekretariater også kunne effektivisere
arbeid og derigjennom kunne gi økte ressurser til profesjonenes tydeliggjøring og den faglige
utvikling.
En ny organisasjon trenger en ny formålsparagraf som tar vare på de tre organisasjonenes
doble identitet både som faglig og åndelig felleskap og som fagforeninger.

MOMENTER I FORHOLD TIL DAGENS SITUASJON
1. Medlemskap
Det er naturlig og nødvendig å understreke ved en eventuell sammenslåing at alle som i dag er
medlem i en av foreningene skal kunne fortsette å være medlem i den nye organisasjonen.
PF har som krav at en skal være teolog eller prest i Den norske kirke.
DNDF har som krav kvalifiserende utdanning eller vigsling til diakon.
KUFO har krav om tilsatt i kateketstilling, vigsling eller tilsatt i kirkelig utdanningsrelatert
stilling.
DNDF og KUFO tar opp medlemmer som er i stilling, selv om de ikke har kvalifiserende
utdanning. PF tar opp ordinerte som medlemmer uansett hvilken utdanning de har. Alle
foreninger har åpning for at sentralstyret kan innvilge medlemskap for andre etter søknad.
En ny organisasjon må ta stilling til hva slags krav det skal stilles til de som vil melde seg inn.
I tillegg til å være åpen for de som ville ha søkt medlemskap i en av de tre foreningene, vil en
også måtte vurdere om en skal henvende seg til en utvidet gruppe av akademikere tilsatt i
kirkelige virksomheter. Foreningene har allerede i dag både ledere, administrativt personale
og andre som medlemmer, og det ville gi den nye organisasjonen ytterligere tyngde hvis den
var åpen for alle med lengre utdanning som arbeider i kirkelige virksomheter.
Hvis en velger å være en forening for kirkelige akademikere må en velge kombinasjonen
kompetansekrav og kirkelig stilling (i litt vid forståelse).
Hvis en velger krav om utdanning på minst masternivå for medlemskap vil det bety at en
lukker organisasjonen for mange som i dag ville kunne være medlem i en av foreningene.
Selv om en via overgangsordninger vil kunne ta vare på alle nåværende medlemmer, ville et
slikt krav fort føre til en opplevelse av at det er a og b medlemmer. Vi vil fraråde dette.
Vi anbefaler at følgende er krav til medlemskap:
 De som er vigslet til stilling i DnK
 De som fyller kravet til å være vigslet (uavhengig av tilsetting)
 De som har utdanning på minst bachelornivå og som er tilsatt i kirkelig virksomhet
Det betyr at det i stort åpner for de som nå er medlemmer i foreningene.
I tillegg åpner det for andre grupper med lengre utdannelse som er tilsatt i kirken og kirkelige
virksomheter.
Kirkelig virksomhet må i denne sammenhengen forstås bredt og skal fange opp bredden av
institusjoner og organisasjoner der de tre fagforeningene i dag har medlemmer.
2. Tariff/medbestemmelse
De tre foreningene har det til felles etter 1. januar 2017 at hovedtyngden av deres medlemmer
arbeider i virksomheter som er organisert i Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige
virksomheter (KA)
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De tre foreningene har høsten 2016 forhandlet med KA om nye tariffavtaler. Da har en
forhandlet som tre ulike foreninger sammen med flere andre arbeidstakerorganisasjoner med
medlemmer i det nye rettssubjektet DnK. Selv om en startet som ulike organisasjoner ble det
fort til at organisasjonene stod sammen og utøvde felles press mot KA. Det ga gode resultater.
Det er vanskelig å si om det å være en organisasjon ville kunne gitt et enda bedre resultat,
men trolig ikke. Det er nok heller ingen grunn til å tro at det ville gitt noe dårligere resultat.
Samholdet som var større enn de tre var nok det viktigste bidraget.
En positiv konsekvens av en sammenslåing vil være at en ny organisasjon vil være blant de
største i DnK (både før og etter at en arbeidsgiverlinje er innført). Det vil gi fortrinn i forhold
til medbestemmelse, rett til å være i partssammensatte grupper og rett til å utpeke ombud og
representanter. Det er grunn til å tro at «den store organisasjonen» også vil bli regnet som en
viktig og seriøs premissleverandør nettopp fordi den har medlemmer både på fellesrådssiden
og i rettssubjektet. Det vil også være grunn til å tro at en god tillitsvalgtopplæring (se senere)
vil gi bedre medbestemmelse begge steder. Hovedavtalen for KA-området opererer med
tillitsvalgte som er fellestillitsvalgte (for flere organisasjoner) eller områdetillitsvalgte
(overfor flere arbeidsgivere/virksomheter). En områdetillitsvalgt (der det er laget avtale om
det) kan representere tilsatte i flere virksomheter. Dette åpner for å kunne yte bedre service
overfor medlemmer som er alene eller få i en virksomhet. Opplæring av tillitsvalgte må ta
høyde for dette.
Det er også grunn til å tro at vår innflytelse på andre tariffområder (Virke, Spekter, Kommune
hvor vi hver for oss har vært små) vil styrkes noe fordi vi nå representerer flere medlemmer.
Det er krevende for en liten forening å sette seg inn i mange tariffavtaler, og ressurskrevende
å representere de få overalt hvor det skal kreves og forsvares rettigheter. En litt større
organisasjon som kan spre arbeidet på noen flere medarbeidere og tillitsvalgte vil kunne
opparbeide større kompetanse, og bedre muligheten for å ivareta også disse medlemmene.
For å få en god medbestemmelsen er det viktig å ha tillitsvalgte som har fått god opplæring.
Tillitsvalgtopplæring er krevende, og gjøres i våre sammenhenger ofte for ganske små
grupper. Det vil opplagt være en mulighet å kople flere tillitsvalgte på de samme kursene.
Dette vil være særlig tydelig innenfor DnK, hvor en kan ha opplæring og kursing på tvers av
de to arbeidsgiverlinjene. Det er de samme avtalene som danner utgangspunktet for begge
arbeidsgiverlinjene, og det er god grunn til å tro at det som nå er av forskjeller pga forskjellig
utgangspunkter vil bevege seg mot større likheter i framtiden.
3. Unio
Det er PF og DNDF som er medlemmer i Unio i dag. PF er den 3.dje minste organisasjonen i
Unio, og mangler ca 550 medlemmer på å gå forbi Norsk Radiografforbund (2811 medl). Ved
å slå sammen de tre foreningene vil den nye organisasjonen ha ca 3100 medlemmer. Det vil
ha lite å si for styrkeforholdet innad i Unio og vår påvirkningskraft der. En vil fortsatt være i
fellesordningen som samler de mindre foreningene. Den blir ledet av Akademikerforbundet
som samler over 4500 medlemmer. En sammenslåing vil øke vår styrke i noen
forhandlingsutvalg, men vi vil fortsatt være blant de små/minste. Endringen overfor KR og
KA er drøftet over.
Når det gjelder medlemskontingent og økonomi så vil en sammenslåing bety besparelser, selv
om KUFOs medlemmer ikke har vært medlemmer i Unio. Hver forening betaler en
fastkontingent + en kostnad pr yrkesaktive medlemmer. Regnestykket ser slik ut for 2016:
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KUFO
PF
DNDF
Summer

Fastledd Medlemmer Kostnad/medlem Sum medlemmer Totalt nå Totalt felles
0
350
118
41 206
0
41 206
297 374
1 672
118
196 845
494 219
494 219
297 374
342
118
40 264
337 638
40 264
831 856
575 688

Samlet ville det gi en årlig besparelse på kr

256 169

4. Kirkepolitikk og samfunnspåvirkning
Det er vanskelig å måle foreningenes påvirkningskraften i kirken og i samfunnet. Foreningene
har alltid forsøkt å sannsynliggjøre deres medlemmers berettigelse i kirken og legge til rette
for at yrkesgruppen skal gis best mulig vilkår for å utføre «oppdraget» som de har. Det er
grunn til å tro at uttalelser innad i kirken som «snakker opp» yrkesgruppene og innlegg om
kirkepolitikk vil bli lyttet enda mer til fordi de nå kommer fra en organisasjon som ikke bare
snakker èn yrkesgruppes sak.
De tre foreningene har nok noen ganger hatt forskjellig syn i enkeltsaker, men i det store og
hele er likhetene større enn forskjellene. Og den prosess som skal til for å finne en måte å
uttrykke seg på når det er flere meninger er en god øvelse som kanskje heller burde foregå «på
kammerset» enn i andres påsyn hvor forskjeller vil bli brukt til å spille foreningene ut mot
hverandre.
Påvirkningen i samfunnet for øvrig vil som nå være avhengig av hvilke spørsmål en uttaler
seg om, om en uttaler seg om en sak hvor samfunnet er interessert i vår mening, og om vår
mening er relevant og avgitt på en forståelig måte. Det vil også være avgjørende om
avsenderen bli gjenkjent. Det vil sette krav til at en finner et forståelig/gjenkjennelig navn for
den nye organisasjonen som presse og offentlighet forbinder med kirke og kirkelige
yrkesgrupper.
5. Tverrfaglig fagavdeling
En tverrfaglig fagavdeling i en ny organisasjon skal være ledende på de faglige
problemstillingene som kirkelige ansatte forholder seg til i sin hverdag. Avdelingen skal
innad og utad bidra til å sikre medlemmenes profesjonalitet på den ene siden, og posisjon i
kirken på den andre siden.
Som dagens fagavdeling i Presteforeningen vil fagutvikling, formidling og
kompetanseutvikling være sentrale ansvarsområder. De ansatte i fagavdelingen må holde seg
oppdatert, utvikle og formidle med tanke på bidrag til høringer o.l., formidling gjennom
nettsidene og i andre aktuelle fora.
Historisk har det vært flere eksempler på faglig samarbeid. Den tidligere Kateketforeningen
hadde to medlemmer i PFs fagråd for kateketikk. Diakonforbundet har hatt et medlem i PFs
prosjektgruppe for Etikk og Samfunn (PRES). Man har i lang tid stått sammen i et
engasjement for arbeidsveiledning, og de tre organisasjonene er alle opptatt av
profesjonsetikk. Senest i 2016 har de tre organisasjonene, sammen med Kirkelig
Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, hatt et felles prosjekt knyttet til ressursheftet
«Kirkens samtaler med barn og ungdom – taushetsplikt og profesjonelt skjønn».
En felles og tverrfaglig fagavdeling har to åpenbare og viktige gevinster: Det skapes en intern
tverrfaglighet på profesjons- og fagforeningsnivå, og fagavdelingen vil besitte bredere
kirkelig kompetanse og interessefelt – til representasjon, arbeidsfordeling, høringer og
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utredninger. Den interne tverrfagligheten kan bidra til økt fokus på tverrfaglig samarbeid i
kirken, og gjennom organisasjonsstrukturen for øvrig sikres et reelt tverrfaglig samliv som
kan smitte over på det lokale samarbeidet.
Kateketers/undervisningsmedarbeideres, diakoners og presters selvforståelse som profesjoner
binder oss sammen. Vi skal alle arbeide selvstendig i en organisasjon preget av samarbeid
mellom ansatte og frivillige, og trenger å holdes godt faglig ved like. Hver av profesjonene
har sin andel i den kirkelige arbeidsfordelingen, samtidig som ansvarsområdene delvis
overlapper hverandre. Vi står både sammen og hver for oss i det kirkelige arbeidsfellesskapet.
Tilsvarende vil en felles fagavdeling både måtte arbeide med felles og særskilte
problemstillinger.
Til en viss grad kan en felles fagavdeling bidra til felles kompetanseutvikling. Den nye
organisasjonen må også ta vare på de forskjellige yrkesgruppenes behov for profesjonsbasert
etter- og videreutdanning.
For å ivareta de tre profesjonenes faglige særpreg foreslås det å opprette tre nasjonale utvalg:
- Utvalg for diakoni
- Utvalg for kirkelig undervisning
- Utvalg for teologi
I tillegg foreslås det å opprette et tverrfaglig utvalg.
Disse utvalgene skal særlig ivareta kompetanseutvikling for de ulike profesjonene, og slik
bidra til å opprettholde profesjonsidentitet. Behovet for faglig kollegafellesskap og
kompetanseutvikling er primært arbeidsgivers ansvar å ivareta, men fagforeningen som
profesjonsforening skal bidra til at det ivaretas. Det foreslås derfor ikke å bygge en
gjennomgående struktur i foreningen fra lokalplan og opp, men opprette organer som sikrer at
dette ivaretas på nasjonalt nivå.
Sett fra PF sin side vil dette først og fremst framstå som en utvidelse av interessefelt og
styrking av bredden på kompetansen i fagavdelingen. For KUFO og DNDF vil dette innebære
en klar styrking av det faglige arbeidet og tilbudet til medlemmene.
Hvis man sammenlikner fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke så er det i dag ulike
tilbud om kompetanseutvikling. Tradisjonelt har de ansatte i staten, nå rettssubjektet Den
norske kirke, hatt langt bedre vilkår for kompetanseutvikling og faglig fordypning enn de
ansatte i fellesrådene. Innenfor de andre tariffområdene er det store forskjeller i muligheten
for etter- og videreutdanning. Dette henger sammen med ulike prioriteringer hos de ulike
arbeidsgiverne. Etableringen av en felles fagavdeling vil ikke av seg selv endre på dette, men
det vil gi en mulighet til at man i større grad enn i dag kan bidra til kompetanseutvikling også
for de fellesrådsansatte.
6. Økonomi
Den samlede omsetning for de 3 foreninger er i 2016 ca 16,7 millioner kroner. (DNDF ca 2
mill, KUFO ca 2,3 mill og PF 12,4 mill). Av dette er ca 1,4 millioner OU-midler. Resten er
hovedsakelig medlemskontingent.
Foreningene har i dag forskjellig kontingent, hvor PF er rimeligst, og KUFO dyrest. Det vil
være sannsynlig at den nye organisasjonen velger en kontingentsats som ligger like over PFs
kontingent. Det har også vært ulike former for støttemedlemskap, medlemskap med
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begrensede rettigheter og dobbeltmedlemskap med andre foreninger. Dette vil en måtte finne
felles løsninger på.
Foreningene har i 2016 hatt 10 tilsatte og en ser for seg at de tilsatte fortsetter i den nye
organisasjonens sekretariat. Det er grunn til å tro at mange arbeidsoppgaver vil kunne
effektiviseres ved å samordne, og at en del merkantile funksjoner som nettsted,
medlemssystem, kursing og møtevirksomhet vil kunne bety betydelig besparelse. Dette bør
kunne gi økte krefter til tillitsvalgt- og medlemsservice. De små foreningens sårbarhet i
forhold til antall tilsatte og sykdom, ferier etc, vil også minske ved at et større sekretariat
takler dette bedre. Det bør også kunne bety en bedret kommunikasjon og fagutvikling (se
tidligere).
7. Tillitsvalgte og frikjøp
De tre foreningene har alle sett at foreningenes sentrale tillitsvalgte trenger tid og rom for å
kunne utføre de oppgaver de har blitt valgt til å utføre. Det har en løst ved å sørge for frikjøp.
Her har arbeidsgivere bidratt forskjellig. Arbeidsgiver har frikjøpt PFs tillitsvalgte med
hjemmel i hovedavtalen, mens det ikke finnes noen ordning for sentralt frikjøp hos
fellesrådene/KA. Frikjøp fra arbeidsgiver vil ikke være knyttet til vervet som
organisasjonstillitvalgt, men til vervet som (hoved)tillitsvalgt i virksomheten. Den nye
organisasjonen må sørge for at dens sentrale tillitsvalgte har nødvendige ressurser til å utøve
vervene uavhengig av hvilken arbeidsgiver de har.

8. Sekretariat
Det vil være viktig at også sekretariatet tar vare på fag og profesjon og gjør den nye
organisasjonen gjenkjennelig for alle medlemmer. Det legges til grunn at de tilsatte i de tre
sekretariatene arbeider i det nye sekretariatet, og dermed også overfører og sikrer kompetanse
om kirkelig undervisning, diakoni, prestetjeneste og ledelse.

DEN NYE ORGANISASJONEN
En mulig skisse til utforming av denne.
1. Overordnede føringer
Det skal i alle organer være minst 40% av begge kjønn.
En nasjonal fagforening må gjennom sin organisasjon ivareta to sentrale hensyn:
 Det enkelte medlem må kunne påvirke organisasjonens vedtak og utvikling gjennom å
delta på medlemsmøter, fremmes forslag, stille som kandidater eller stemme på
kandidater man mener ivaretar egne synspunkter.
 Føre forhandlinger og ivareta medbestemmelse for medlemmene gjennom
organisasjonens tillitsvalgte og ansatte.
2. Lokalleddet
Hva man forstår som organisasjonens lokalledd, og hvilke oppgaver som er lagt til dette
leddet varierer mellom de tre organisasjonene. Vi ønsker at den nye organisasjonen skal ha
lokallag. Ingen av de tre organisasjonene bruker dette som betegnelse i dag. Lokallaget
omfatter de medlemmene som hører til i et avgrenset område der man har medbestemmelse
og eventuelt forhandlinger med arbeidsgiver. I rettssubjektet Den norske kirke, der man
utøver medbestemmelse på tre nivåer, så er lokallaget på det laveste av disse nivåene. Den
tillitsvalgte kan ha forskjellige funksjoner/oppgaver utover det å ivareta medbestemmelse og
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evt forhandlinger ovenfor arbeidsgiver. Det er særlig aktuelt at man på lokallagsnivå også tar
initiativ til faglige samlinger/studier. Dette vil ofte skje i samarbeid med arbeidsgiver, og kan
gjerne skje på tvers av flere lokallag og i samarbeid med flere arbeidsgivere. Man kan f.eks se
for seg felles fagdag som både prost, kirkeverge og lokallaget i både fellesrådet og lokallaget
for prostiet står sammen om. Lagene kan fungere forskjellig, og de har ikke krav på tilskudd
på økonomi fra den nye organisasjonen.
Lokallagene vil se ulike ut innenfor ulike tariffområdet, men innenfor Den norske kirke vil de
også se ulike ut fordi fellesrådene er lokale organisasjoner med
medbestemmelse/forhandlinger på ett nivå, mens rettssubjektet Den norske kirke har fordelt
dette på tre nivå. Under følger en oversikt som viser mangfoldet i lokalleddet i en slik
organisasjon.
KA-sektoren
Kirkelig fellesråd
 Lokallaget for ansatte i kirkelig fellesråd vil bestå av alle medlemmer som er ansatt i
samme kirkelig fellesråd.
Ved avtaler om områdetillitsvalgt
 KA har en mulighet i sin hovedavtale om felles tillitsvalgt – områdetillitsvalgt – på
tvers av virksomheter, når arbeidsgiverne inngår en avtale om dette. Ved slike
samarbeidsavtaler mellom arbeidsgiverne vil alle våre medlemmer inngå i et felles
lokallag.
Rettssubjektet Den norske kirke
 Lokallaget for menighetsprestene (utenom prostene) bestå av alle medlemmer som
arbeider i samme prosti (dagens prostilag).
 Lokallaget for de ansatte på bispedømmekontoret vil bestå av alle medlemmer som
arbeider på samme bispedømmekontor.
 Lokallaget for de ansatte i Kirkerådet vil bestå av alle medlemmer som arbeider i
Kirkerådet.
 Lokallaget for prostene vil bestå av alle proster som arbeider i samme bispedømme.
Andre tariffområder
 I de andre tariffområdene må man organisere lokallag i virksomhetene ut fra
hensiktsmessighet i forhold til å ivareta medbestemmelse og forhandlinger.
Studentene
 Studentene danner lokallag på hvert studiested. Der samme utdanningsinstitusjon har
campus i ulike byer kan det dannes et lokallag i hver by/campus.
3. Regionleddet
Stiftslag innenfor tariffområde KA
Det er to stiftslag i hvert stift.
Stiftslaget for de som er tilsatt i fellesråd og menighetsråd danner en valgkrets, og stiftslaget
for de som er tilsatt i rettssubjektet Den norske kirke danner en annen. På årsmøter velger
medlemmene i valgkretsene et stiftsstyre for sin valgkrets på inntil 4 medlemmer.
 Stiftsstyret for de ansatte i fellesråd/menighetsråd ivaretar faglige interesser for
medlemmene, er støtte for de lokalt tillitsvalgte, og oppnevner tillitsvalgte der det er
behov for det.
 Stiftsstyret for rettssubjektet Den norske kirke er forhandlingsutvalg ovenfor
bispedømmet på vegne av de ansatte i rettssubjektet Den norske kirke.
Forhandlingsutvalget ivaretar medbestemmelse og forhandlinger ovenfor
bispedømmet.
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Stiftsstyrer i begge valgkretsene forbereder og arrangerer stiftsårsmøter, lager årsmelding, gir
uttalelser og behandler saker forelagt fra organisasjonen sentralt eller av regional interesse.
Styrenes aktivitet belastes organisasjonens økonomi.
Alle medlemmer i et stift velger innenfor sin valgkrets ved elektronisk valg representanter til
generalforsamlingen. Det regionale leddet i organisasjonen (stiftsstyret eller en valgkomite
valgt på stiftsårsmøtet) er nominasjonskomite for de som skal velges elektronisk som
utsendinger. Innenfor en gitt frist har alle medlemmer i valgkretsen anledning til å nominere
kandidater som sammen med nominasjonskomiteens forslag er de det kan velges blant.
Stiftsstyrelederne er automatisk representant til generalforsamlingen. Lokallaget i Kirkerådet
vil i forbindelse med generalforsamlingen bli behandlet som et stiftslag, og lokallagslederen
som stiftstyreleder.
Andre grupper innenfor tariffområde KA
Proster velger ved elektronisk valg et sentralt utvalg på inntil 4 medlemmer. Utvalgets
aktivitet belastes organisasjonens økonomi. Hvis man på sikt får et visst volum av andre
ledermedlemmer, f. eks kirkeverger, må man vurdere om det skal opprettes liknende
ordninger for denne gruppen.
Andre tariffområder
Medlemmer på andre tariffområder (Virke, Spekter, LFU-feltprester, Kommune) har
anledning til å velge et lønns- og forhandlingsutvalg på inntil 4 medlemmer for tariffområdet
hvis de er mer enn 10 medlemmer på området. Lønns- og forhandlingsutvalgenes aktivitet
belastes organisasjonens økonomi.
Pensjonistutvalg
Pensjonistmedlemmene velger ved elektronisk valg et sentralt utvalg på inntil 4 medlemmer.
Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi.
4. Generalforsamling
Generalforsamlingen bør være etter en delegatmodell og avholdes hvert år. Den består av
 sentralstyret
 stiftsledere
 ledere av lønns- og forhandlingsutvalg
 leder av lokallaget i KR
+ Delegater valgt ved elektronisk valg fra følgende valgkretser
 stiftslagene (2 i hvert stift)
 prostene
 KRs sekretariat
 hvert av de øvrige tariffområdene
I alt ca 70 delegater. Størrelse på delegasjonene bestemmes av antall medlemmer i
stiftet/tariffområdet eller laget. 2 er minste representasjon (inkl leder), medlemstall over 70 gir
3 delegater, over 100 4 delegater, og over 140 5 delegater. I tillegg kan hvert studentlag med
styre kan sende 2 delegater til GF. Pensjonistutvalget er delegater til GF.
Generalforsamlingen velger sentralstyre (leder og nestleder i eget valg) og 4
vararepresentanter, nominasjonskomite og behandler årsmelding fra sentralstyret, saker lagt
fram av sentralstyret og strategi- og handlingsplan.
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5. Sentralstyret
Sentralstyret velges for 3 år, og består av 7 personer, hvor minst 3 yrkesgrupper skal være
representert med minst 1 person, og minst 2 tariffområder skal være representert. Det skal
være minst 40 prosent av begge kjønn i styret, og det skal søkes geografisk spredning på
medlemmene. Sentralstyret er ansvarlig for den daglige ledelse av organisasjonen, oppnevner
sentralt forhandlingsutvalg og ansetter generalsekretær. Sentralstyret møtes minst 6 ganger i
året, og er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer møtes. Generalsekretær deltar i møtene
og er styrets sekretær.
6. Sekretariatet
Generalsekretær tilsetter og leder et sekretariat som er dimensjonert etter økonomi og behov
definert av generalsekretær og sentralstyre. Sekretariatet skal inneha både
arbeidslivskompetanse, forhandlingskompetanse og en bred fagkompetanse.

TIDSPLAN
For å kunne få til en så stor endring i foreninger med så mye tradisjon og historie er det viktig
med gode og inkluderende prosesser. Det må være prosesser som sikrer eierskap til ideen og
skaper entusiasme og forventing til en ny organisasjon. Dette skapes ved at forslaget om
sammenslåing blir tatt opp både i besluttende organ, i regionale og lokale organer, men også
informert om og hørt hos alle medlemmer. Denne prosessen er startet og foregår
våren/forsommeren 2017.
Vedtak må skje på generalforsamling i alle tre organisasjoner. Da disse er spredt ut over en
periode på 10 måneder vil dette ta noe tid. Dette er i seg selv et gode da det gir mulighet for at
saken behandles på en inkluderende og god måte.
KUFO har sin generalforsamling i juni 2017, deretter følger DNDF som avholder GF oktober
2017. PF har så sin generalforsamling mars 2018. Det er naturlig at saken behandles på de
enkeltes generalforsamlinger. Samtidig vil det sannsynligvis bli nødvending å avholde en
ekstraordinær generalforsamling i KUFO og DNDF siden deres GF kommer noe tidlig i
forhold til endelig vedtak. Ved å avholde en ekstraordinær generalforsamling for disse våren
2018 vil alle tre organisasjoner kunne behandle saken ut fra et felles forslag.
Det vil være rimelig å sette offisiell registrering og etablering av organisasjonen til
01.01.2019. En opprettelse som bygger på vedtak i alle tre generalforsmalingene våren 2018.
Samtidig vil en etter et evt felles vedtak kunne begynne å utvikle organisasjonen allerede fra
sommeren 2018.
Det vil være viktig å fastsette organisasjonskart og gjennomføre de valg som er naturlig slik at
nytt felles styre også kan være på plass innen 01.01.19. Om dette krever en egen felles
generalforsamling/stiftelsesmøte må derfor utredes. Dette må det tas hensyn til i vedtak i
organisasjonene slik at overgangen og opprettelsen skjer etter gode demokratiske regler og
prinsipper. Det må vurderes hvordan et vedtak om prosess kan innarbeides i vedtaket om å slå
sammen organisasjonene.
Dette dokumentet går nå (primo mars 2017) til de tre organisasjonene. Det vil bli behandlet i
organisasjonenes styrer og i PFs Representantskap. Det vil også bli lagt fram for KUFOs og
DNDFs landsråd. Vedtak og uttalelser både om sammenslåing og om dokumentets måte å
opplyse saken på vil bestemme sakens videre forløp.
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POLITISK PLATTFORM FOR NY
ORGANISASJON
VISJON
Et tverrfaglig fellesskap:
Visjonen for å etablere en ny organisasjon er å bringe de vigslede profesjonene og de
med lengre utdanning i kirkelige virksomheter sammen for å bygge tverrfaglig
fellesskap til beste for tjenesten og kirken.
Visjonen er å skape en forening som tar ansvar for å bygge en samarbeidskultur i
arbeidsfellesskap, staber og fagforeningssammenhenger som igjen vil styrke fellesskap
i menigheter og i kirken.
Et sterkt forhandlingsfelleskap:
Visjonen med å bygge en større forening er å gi økte krefter overfor arbeidsgiver og
arbeidsgiverforening når det gjelder å ta vare på og styrke medlemmenes rettigheter og
arbeidsvilkår.
Et identitetsutviklende fellesskap:
Visjonen er å ta vare på de tre organisasjonenes identitet både som åndelig felleskap,
profesjonsfellesskap og som fagforeninger.
Vi har som mål å styrke og utvikle Den norske kirke slik at den kan nå lenger i sitt kall som
Norges folkekirke.

LØNNSPOLITIKK
Kompetanse og ansvar skal lønne seg. Kirken må ha et lønnsnivå for de langtidsutdannede
som gjør den til en attraktiv arbeidsplass, og rekrutterer dyktige medarbeidere. Det må sikres
at kompetanse gir en lønnsutvikling i kirken som er på linje med samfunnet for øvrig.

VIGSLING
Organisasjonen henvender seg særlig til de vigslede profesjoner i kirken. Den livslange
forpliktelsen som ligger i vigslingen må bli løftet fram, verdsatt og lagt til rette for.
Kompetansekravene for å bli vigslet må ikke svekkes. Biskopens tilsyn må gjelde for alle
vigslede uavhengig av arbeidsgiverlinje, og biskopen må ha adekvate redskaper for å drive et
motiverende og aktivt tilsyn.

FAGUTVIKLING
Vigslede og andre langtidsutdannede medarbeidere må sikres kompetanseutvikling. Både
gjennom påvirkningsarbeid og gjennom arbeidet i fagavdelingen i sekretariatet skal den nye
organisasjonen bidra aktivt til profesjonsutvikling. Det er et mål at biskopen har en sentral
rolle i etter- og videreutdanning for alle de vigslede. Foreningene vil kreve planer og tiltak
som sikrer kompetanseutvikling for alle vigslede og langtidsutdannede. Kirkens ledere må gis
anledning til å utvikle og styrke sin lederkompetanse.
Foreningen vil bidra til å ivareta de ulike profesjonenes faglige identitet og behov for faglig
kollegafellesskap og kompetanseutvikling gjennom nasjonale utvalg for diakoni, kirkelig
undervisning og teologi, samt et tverrfaglig utvalg.
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KIRKEORDNING
Det må utvikles en kirkeordning som gir de vigslede selvstendighet, tillit og ansvar slik at
deres faglighet og kompetanse brukes og utvikles. Den lokale kirkes må ledes av ansatte med
høy kirkefaglig kompetanse, fortrinnsvis vigslede medarbeidere. Tilsettingsnivå må sikre
fleksibilitet og faglige enheter som tar vare på de ansatte, deres kompetanse og
kompetanseutvikling. Det er et mål at Den norske kirke har èn arbeidsgiverlinje, og at alle
ansatte skal være ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.

SAMFUNNSENGASJEMENT
Kirken skal være tilstede, synlig og relevant i samfunnet Som fagforening vil vi kjempe for
enkeltmennesket gjennom kollektive løsninger og ikke akseptere at den enkelte blir stående
alene i asymmetriske arbeidsrelasjoner. Som organisasjon med diakonale tradisjoner vil vi
bruke vår stemme for å peke på og løfte enkeltmennesker og grupper som samfunnet ikke ser.
Vi vil ha et særlig engasjement for menneskeverd, menneskerettigheter, miljø- og
klimaspørsmål, nasjonal og global solidaritet og ikke-diskriminering. Gjennom Uniofellesskapet blir vår stemme sterkere, og vi vil bruke vårt medlemskap for å øve innflytelse på
samfunnsutviklingen.

KOMMUNIKASJON
Organisasjonen må ha en kommunikasjonsstrategi som sikrer oss synlighet og at vi blir hørt.
Vi må sikre en kommunikasjon med alle medlemmer og tillitsvalgte som skaper samhold og
tillit til at vi er deres organisasjon. Opplæring og påvirkningsmuligheter må sikres for de
tillitsvalgte på alle nivåer.
**************************************************************************

ALF B. OFTESTAD,
nestor i arbeidet med refleksjoner om diakoni, har
bearbeidet sin innføring i diakoni. I tillegg er hans
innføring i den bibelske forståelse av diakoni tatt med i
denne boken.
Boken er oversatt til en rekke språk og har fått mange
revisjoner og nye utgaver. I denne siste utgaven har han
komplettert noen kapitler samt laget et nytt kapittel om
særlige temaer og utfordringer for diakonien i dag.
Boken er på engelsk, men er oversiktlig, - greit inndelt i
avsnitt og kapitler.
Boken koster kr 200,- og kan skaffes hos Alf B.
Oftestad, enklest ved en SMS til 91386106.
Boken bør inngå i bokhylla hos alle diakoner!
God lesning!
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DEN BESTE BUSSEN?
Av Martine Hasseleid Semb
28. og 29. april var det duket for årets første russearrangement på Tryvann, taket av Oslo.
Flere tusen russ hadde tatt turen opp for å feire at det nærmer seg slutten av 13år med skole.
På plassen var det rigget opp med stort festivaltelt, matboder og bussringer. Bussene rigger
seg opp med store lydanlegg og flashy lysrigger. Det er en tettpakket plan som bestemmer når
de ulike bussene får sine 10 minutter med fame; da får de spille musikken for hele Tryvann.
Ofte har de med seg egen DJ som sørger for at det blir en bra dansefest utenfor bussene. Midt
blant mylderet av musikk, lys, og hoppende og dansende russ står det en anonym blå buss
uten musikk og lysshow. Tross et ytre som ikke kan måle seg med jobben som er gjort på de
andre bussene, var det lang kø for å komme inn i denne bussen. Helt uoffisielt ble bussen
kåret til «Den beste bussen» på Tryvann.
«Varmebussen» er resultatet av en treårig tradisjon for Diakonforbundet, avdeling Oslo
stiftsstyre. De tidligere årene har diakoner stilt opp med voksent nærvær og varmetelt for kald
russ. I år ble det fantasert om å stille med egen buss og stå i de populære bussringene sammen
med russen, en drøm som ble virkelig. Takket være et busselskap, som så viktigheten av at
kirken var tilstede på et slikt arrangement. Selskapet bygger hovedsakelig russebusser, og
kunne dermed tilby en buss med sittegrupper, lounge og barløsning. Bussen rommet ca. 50
gjester samtidig og det ble beregnet rundt 400 besøk hver kveld. Altså var det stor pågang og
kø for å komme inn i bussen. Dørvaktene var blide diakoner som ønsket alle velkomne.
Russen som måtte vente litt utenfor undret og fablet over hva som kunne møte dem inne i
denne bussen. Utover natta skiftet bussen navn på folkemunne fra «varmebussen», til
«kirkebussen», og endte opp som selveste «Jerusalem».
Inne i bussen ble russen møtt av diakoner og andre kirkelige ansatte som sikret et godt miljø.
«Varmebussen» var et av de få stedene på festivalen hvor man kunne sitte og slappe av. Siden
dette var det eneste stedet på Tryvann hvor det ikke ble spilt musikk, fikk sliten russ mulighet
til å snakke, uten å måtte rope, med både venner og nye bekjente. Ungdommene ble tilbudt
kakao, vann og tepper. Det ble også en naturlig arena for russen å snakke med de ansatte om
hvordan det var å være russ, skolepress, hva planene er for neste år og hvordan man egentlig
har det. Russen var også veldig interesserte i hva det vil si å være diakon, og de som hadde
konfirmert seg i kirken gledet seg over å kunne mimre tilbake til konfirmantleir og lignende.
Atmosfæren ble påvirket av alt fra festglade russ til andre som var mer slitne og kalde;
flørtende, sjenerte, tøffe, rolige, edrue, fulle eller stresset russ. Og ikke minst høflige russ som
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takket for oppholdet med store smil, klemmer og high-five når de gikk ut igjen til
festivalområdet. Mange kom tilbake til bussen opptil flere ganger i løpet av helgen. For
mange ble også den anonyme blå bussen et møtepunkt for russ som hadde mistet vennene
sine, og som trengte et sted å finne tilbake til hverandre.
I tillegg til positive tilbakemeldinger fra russen,
hadde «Varmebussen» et godt samarbeid med
arrangørene, vaktene og helsepersonellet på stedet.
«Varmebussen» er ønsket tilbake neste år, gjerne
begge helgene med russearrangement på Tryvann.
Også i media, via søndagsrevyen på NRK og
lokalavisen Akersposten, har støtten av kirkens
nærvær på festivalen vært stor. Så stor at det til og
med ble etterspurt om kontonummer slik at private
kan støtte tiltaket økonomisk ved senere anledninger.
Det nå oppe og går en konto med Vippsnummeret
103667. Ved å utvide tilbudet neste år, trengs det
også flere medarbeidere. Og med dette oppfordres
dere alle til å holde av og bli med på festen 27.-28.
april og 11.-12. mai 2018.

********************************
Landsstyret i Det Norske Diakonforbund
Landsstyret hadde 24-26 april sitt årlige møte på Københavnbåten. Hovedsaken på årets møte
var å gjennomdrøfte ulike sider ved planene om ny organisasjon.

På bildet, fra venstre:
Eilev Erikstein, Magne Bjåstad, Edel Gervin, Anders Berg, Randi Bergkåsa, Svein Arne
Bergli, Vigdis Larsen, Per-Frode Osvoll, Hilde Anett Myklebust Lunde, Annlaug Halvorsen
Engmark, Aud Romslo Schistad, Leiv Sigmund Hope, Brita Bye, Asbjørn Sagstad.
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Stipend stillinger innenfor diakonifeltet
OU-styret i KA
Søknadsfrist 1.oktober 2017
Det utlyses midler til kompetanseutvikling til stillinger innenfor
diakonifeltet. Søknadsfrist er 1.oktober 2017.
Ordningene gjelder for ansatte i stillinger innenfor diakonifeltet (normalt
diakon/diakonimedarbeider) i KA-området (unntatt rettssubjektet Dnk).
For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis
dekning av utgifter.
Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker
og arbeidsgiver.
Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som kurs,
konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv.
Dersom det blir mange søknader vil søknader knyttet til tematikken
ledelse av diakoniarbeid, forbruk og rettferd, flyktningarbeid, sjelesorg og
familiearbeid bli prioritert.
Krav til søknaden:
- Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i
virksomheten.
- Deltakeren skal ha fått nødvendig permisjon.
- Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
- Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
- Søknaden skal fylles ut på vedlagt søknadsskjema
- For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av
gangen.
- Størrelse på stipendet vurderes ved søknadsbehandling
- Det forventes en rapport og/eller videreformidling av kunnskap.
- Ved ytterligere spørsmål kontakt Fagutvalgets sekretær: Linn Maria
Kierulf på tlf 93247002
- Søknaden sendes Fagutvalgets sekretær: linn.maria.kierulf@ka.no.

Søknaden skal sendes i eget skjema. Du finner det nederst på denne websiden:
http://www.ouinfo.no/maler/artikkel/article/1424482

Det er også mulig å søke om stipendmidler i Diakonforbundet.
Samme søknadsfrist. Ikke eget skjema.

16

Trådene i samfunnsveven
Verbum forlag 2017.
Redaksjonsgruppe; Nils Ivar Agøy, Knut Edvard Larsen og
Chr. Anton Smedshaug.
Fra Verbums presentasjon:
Hva har reformasjonen betydd for Norge? Er det noen
sammenheng mellom reformasjonens ideer og dagens
norske velferdssamfunn?
Disse spørsmålene utforskes av en bredt sammensatt
gruppe fagfolk. Forfatterne understreker hvordan
mange av godene, verdiene og institusjonene som vi i
dag tar som en selvfølge springer ut av reformasjonen
og protestantismen.
Boka løfter fram noen av de viktigste trådene i samfunnsvevenn og forfatterne viser
hvordan den lutherske arven har bidratt til frigjøring og myndiggjøring av mennesker
både i Norge og i andre land. De skriver om reformasjonens betydning for
demokratisering og velferdsstat, for åndsliv, skole og språkutvikling, for diakoni, for
likestilling og for organisasjons- og bedriftskultur – og om hvordan misjon har brakt
reformasjonstankene ut i verden.
Det spesifikke fokuset på diakoni er det Kjell Nordstokke som bidrar med. Han drar de lange
linjene om hvordan kristendommens inntog i Norge har påvirket tenkesett om menneskeverd
og de sosiale elementer i samfunnsutviklingen. Han viser også hvordan Kirkeordinansen av
1537 har sine tydelige direktiver om hvordan man skal ta vare på de fattige og om hvordan
«hospitaler» skal organiseres:
Først av alt vil vi at det igjen skal avsettes til fattige folks frie bruk landsbyer, møller,
fiskevann, skoger, aker og eng – og hva annet en kan finne, som fra tidligere tider har
vært satt av til opphold for slike fattige mennesker, men som er kommet bort med
urette, Og dersom en noe sted finner at dette ikke er nok, vil vi legge til det som
mangler, etter som vi vet hva Kristus har sagt: Hva dere har gjort mot en av de minste
i mitt navn, det har dere gjort mot meg.
Men til å styre de fattiges gods skal det innsettes diakoner, som med troskap skal kreve
inn renten og gjøre regnskap for så vel inntekt som utgift i nærvær av rådet og
prestene.
Nordstokke beskriver utviklingen fram mot vår tid og om hvordan det offentlige etter hvert
har overtatt det kirken og diakonale organisasjoner har initiert.
Nordstokke avslutter sin artikkel slik:
Den lange historien vitner om et mangfold av ressurser som kan reaktiveres i vår tid.
Det er fortsatt behov for a noen i gjerning og ord fremmer barmhjertighet og
rettferdighet som grunnverdier i samfunnet. Det er behov for diakonale aktører som
setter som mål å være pionerer i utviklingen av gode tjenester innen helse- og
sosialsektoren. Det er behov for stemmer som trosser nærsynt politisk praksis og står
opp for solidaritet på tvers av landegrensene, og har mot til å være talspersoner for
økonomisk og økologisk rettferdighet. Nettopp i et år da reformasjonen markeres, kan
det gis anledning til å fornye luthersk kallsetikk på en måte som myndiggjør
mennesker til aktivt samfunnsengasjement og tjeneste for nesten.
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FRA NYHETENE
Fire diakoner vigslet i Oslo Domkirke 25. juni.

Her er de fire diakonene;
- Synnøve Ilebekk Johansen, Monica Landmark, Cate-Helen Andersen og Kari
Winger Oftebro - sammen med biskop Ole Christian Kvarme.
***************************************************************************

NY DIAKONIRÅDGIVER
I TUNSBERG.

MELLOMOPPGJØRET 2017
De sentrale oppgjørene i de ulike
tariffområdene er nå gjennomført.
Alle oppgjørene endte rundt en
ramme på 2,4%.
Til høsten venter lokale
forhandlinger i flere tariffområder

Se hjemmesiden for ytterligere
opplysninger.

Astri Olga Tretterud
er tilsatt som
ny diakonirådgiver i Tunsberg.
Hun etterfølger Terje M Lund.
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DIAKONIPRISEN 2017
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