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PROGRAM GF 2017
MANDAG 30 OKTOBER
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Kjære medlem
Velkommen til generalforsamling
Det er sommer, men etter den kommer en ny høst med arbeid
og muligheter.vi skal samles til generalforsamling i
Trondheim og spennende saker står på dagsordenen.
I den perioden som Sentralstyret og jeg som leder har også
mye spennende skjedd. Høringer er blitt besvart,
møtepunkter og forhandlinger med forskjellige parter er
gjennomført og de enkelte medlemmene er blitt ivaretatt etter
beste evne. Stor takk til generalsekretæren for godt arbeid til
daglig i vårt «enkeltmannsforetak».
I perioden har Den norske kirke blitt selvstendig og overtatt ansvaret for sine ansatte. Selv
tenker jeg at fram mot 2020 vil mye skje i forhold til hvordan vår folkekirke vil se ut, mye skal
ennå falle på plass. Foreløpig har vi fortsatt to arbeidsgivere, noe som kompliserer en ny
organisasjon, så selvsagt ønsker oss en endring der etter hvert. På hvilken måte vet vi ikke
ennå, men som diakoner ønsker vi en klar tilknytning til kirkens oppdrag og biskopenes tilsyn.
Nye tider, nye muligheter og utfordringer. Derfor er vi også inne i samtaler med
Presteforeningen og KUFO om mulig å slå oss sammen til en organisasjon. Jeg er ikke i tvil
om at det vil gi større styrke i møte med arbeidsgiver og bedre ivaretakelse av de enkelte
medlemmene. Jeg tenker at ved å stå sammen opptre enhetlig, tenke tverrfaglig og utnytte
hverandres kompetanse så vil vi unngå rivalisering og få til et mer enhetlig oppdrag i den
tjenesten vi er kalt til.
Hvordan veien blir videre er avhengig av hva dere som medlemmer ønsker og vil, så vel møtt
til generalforsamling og gode drøftinger. Vi sees i Trondheim!
Med vennlig hilsen

Randi Bergkåsa
Leder

6

Kjære delegater til generalforsamlingen!
Diakonforbundet Nidaros Stift er glad og stolt over at vi i år kan ønske
velkommen til Diakonforbundets generalforsamling i Stiftsstaden Trondheim
og Nidaros bispedømme.
Mye spennende skjer i byen og bispedømmene våre for tiden. Kirkemøtet har
denne byen som sitt møtested, og Kirkerådet hadde møte her i juni. I denne
regionen har vi to bispedømmer. Preses Helga har tilhold i byen vår, og
er biskop for Domprostiet. I Nidaros bispedømme har vi dette året hatt skifte
av biskop og Nidaros fikk sin første kvinnelige biskop - biskop Herborg, etter
at biskop Tor gikk av for aldersgrensen. I år markeres Reformasjonsjubileet
med en nasjonal festgudstjeneste i Nidarosdomen 31. Oktober.
Mange diakoner og diakoniarbeidere har de siste årene vært masterstudenter
i diakoni ved siden av sine jobber, takket være at vi kom i gang med
desentralisert masterutdanning i diakoni i 2015.
I Trondheim by har vi hatt et positivt
oppsving innenfor diakonifeltet. Det er de
siste 10 årene blitt ansatt mange flere
diakoner.
Kommunens
overføringer
øremerkes i større grad til styrking av det
diakonale feltet. Totalt i dag er vi 16
diakoner i Trondheim. Siden 2015 har vi
hatt et arbeid på gang med å utvikle en
diakonal profil for byen der alle diakonene
har vært med i arbeidet. Dette har endt opp
med to strategidokumenter som hver for seg
har vært behandlet i Kirkelig Fellesråd, og
der har vi fått klare prioriteringer for vårt
arbeid fram til 2020.
Vi håper vi kan få noen fine dager sammen
her på generalforsamlingen og konferansene
med gode drøftinger og samtaler til beste
for vår organisasjon og våre medlemmer.
Velkommen til Generalforsamling her
i kirkehovedstaden!
Med gjestfri hilsen
Pål Arne Winsnes
Stiftsleder
Diakonforbundet Nidaros Stift
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Jeg vil få ønske Det Norske Diakonforbund og deres delegater og gjester hjertelig
velkommen til Trondheim!
Jeg kan ikke tenke meg en mer naturlig by for dere å komme til for deres
generalforsamling. Trondheim er jo selve hovedsete for kirken i Norge. Byen er
alltid glad for gjester og ønsker også å ta dere hjertelig varmt imot. Her har vi
en lang historie med kirken, og byen er spekket med flotte historiske kirkerom,
og selvfølgelig nasjonalskatten Nidarosdomen. Men kirken og byen har alltid
hatt et nært forhold med befolkningen både lokalt og ut over egne landegrenser.
Allerede i 1277 tok kirken initiativ ved å opprette Trondhjems Hospital, som
imponerende nok fortsatt er i drift.
Både byen og kirken har endret seg siden byens opprinnelse. Men den lokale
forankringen er minst like sterk. Vi har mange lokale og langtreisende pilegrimer
hvert eneste år og ikke minst er Olavsfestdagene med å sette en flott ramme for
opplevelser for både tilreisende, pilegrimer og innbyggere. For Trondheim er det
viktig at vår rolle historisk som kirkelig tyngdepunkt og pilegrimsmål fortsatt
skal prege selve identiteten til byen.
Jeg håper at dere under
oppholdet
i
Trondheim
benytter tiden godt til gode
diskusjoner og samtidig tar
dere tid til å oppleve byen.
Ikke bare er innbyggerne
hyggelige, men vi har en
fantastisk
kulturarv
i
bebyggelsen og atmosfæren
på
Bakklandet,
Gamle
Bybro, Nidarosdomen og
midtbyen med alle de
historiske veitene.
Velkommen skal dere være,
vi er glade for å kunne være
stolt vertskap for dere.

Rita Ottervik
ordfører
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Velkomen til Trondheim!

På vegne av Nidaros biskop er det ei glede å helse dykk
velkomen til Trondheim og Nidaros bispedøme i
samband
med
Det
norske
diakonforbunds
generalforsamling 30.oktober i år.
Diakonien gjer verkeleg Jesu hjarteslag i verda. Den
iverkset handling som endrar. Diakonien er naudsynt for
at Guds kjærleik til menneske skal vere verkeleg og
konkret.
Trondheim har satsa på diakoni dei siste åra. Mange nye
diakonstillingar er oppretta og ny kraft i dette arbeidet
gjer at kyrkja framstår som meir heil og truverdig.
Spennande tverrfaglig samarbeid gjer at ein på nye måtar
og med andre verkemiddel får rom der menneske blir sett og får tilbod om samtaler og omsorg.
Grupper i samfunnet som ikkje tradisjonelt har vore målgrupper, er aktive og etterkvart
sjølvgåande. I Trondheim har ein no kjøpesenterdiakoni, språkkafear og snekkergrupper. Og i
den opne kyrkja midt på Torget, Vår Frue, er brusteinsbedet med alle dei tende ljosa ei stadig
påminning om kor viktig det er at vi ser kvarandre, har tid til kvarandre og våger å stå i smerte
saman med den som lid.
Men diakoni har i Trondheim vore tilstades så lenge det har vore kyrkje i byen. Då pilegrimane
i mellomalderen endeleg nådde målet for vandringa si, var det ikkje berre med brotne hjarte og
indre sår. Dei kom også med skader etter den lange vandringa. Slitne kroppar som var utset for
vind og vêr, svolt og pine måtte få stell og pleie før dei var sterke nok til endeleg å be ved grava
til helgenkongen. Då vart dei tekne i mot av varme og omsorgsfulle hender i den delen av
domkyrkja som vi kallar Kapittelhuset. Så ein kan seie at Nidarosdomen var ein diakonal
institusjon, eit hospital, lenge før ein hadde slike institusjonar andre stader.
Nidarosdomen er ei påminning om diakoniens plass i byen og i verda. Den har den korsmerka
Jesus Kristus si form - slik den vart overgjeven på krossen. Midt i all sin storhet og prakt
synleggjer kyrkja Guds kjærleik til menneske, slik den er gjeven oss frå Frelsaren sjølv.
Og no er det vi som skal vere bankende hjarte i verda. Slik Jesus sa oss at vi skal vere. Der
hjarteslaga er sterke, er livskrafta også sterk.

Ragnhild Jepsen,
Domprost i Nidaros
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SAK 8:
GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN
1. Taletiden for saksinnlederne begrenses ikke. Innleggene konkretiseres mest mulig.
2. Debattinnleggene begrenses fra møtets begynnelse. Første innlegg for den enkelte taler
begrenses til 5 min. Deretter adgang til innlegg på 3 min. Møtelederen sier fra når det er
1/2 min. igjen av taletiden. Med godkjennelse av de stemmeberettigedes flertall kan
ordstyreren om nødvendig ytterligere redusere taletiden.
3. Forslag må leveres skriftlig og undertegnet til ordstyreren.
4. Ved strek for taletiden, må forslag som ønskes fremmet varsles til ordstyreren. Forslag
som ikke er varslet eller framsatt når det er satt strek, behandles ikke.
5. Man melder seg til talerlisten ved tydelig å markere dette med stemmelappen.
6. Dersom flere forslag til vedtak foreligger, skal ordstyreren foreslå avstemmingsrekkefølgen.
7. Det er anledning til å be om replikk. Med replikk menes et kort innlegg (rett på sak) for å
oppklare uklarheter eller korrigere misforståelser vedrørende siste debattinnlegg.
8. Innlegg utenom sakslisten godtas ikke.
9. Forretningsorden vedtas med simpelt flertall.
10.Endringer i forretningsorden må ha 2/3 flertall.
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SAK 9:
SAKSLISTE
1. Godkjenning av innkallingen
2. Navneopprop
3. Valg av dirigent(er)
4. Valg av referent(er)
5. Valg av tre medlemmer til å underskrive protokollen
6. Valg av tellekorps
7. Valg av resolusjonskomité
8. Godkjenning av forretningsorden
9. Godkjenning av sakslisten
10. Godkjenning av sentralstyrets 3-årsberetning
11. Orientering om forbundets økonomiske situasjon og forbundets kapitalforvaltning.
12. Godkjenning av arbeidsprogram for kommende sentralstyreperiode
13. Sak fra sentralstyret: NY ORGANISASJON?
14. Valg av
I

Forbundsleder

II

Fire medlemmer av Sentralstyret

III

Tre varamedlemmer av Sentralstyret

IV

Revisor

***********************************************************’’
SAK 14 IV: Valg av revisor
I henhold til lovene §9e skal generalforsamlingen velge revisor.
Forslag til vedtak:
Revisor Lars Håkon Mæland ved Revisorgruppen Mæland & Østbye AS
velges som Diakonforbundets revisor.
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SAK 12
GODKJENNING AV ARBEIDSPROGRAM FOR KOMMENDE
SENTRALSTYREPERIODE
Det Norske Diakonforbund, DNDF, er en lønnstaker- og interesseorganisasjon for sine
medlemmer.
DNDF som fagforening for medlemmene er den viktigste oppgaven.
DNDF skal være en pådriver for diakoni i kirke og samfunn.
DNDF er medlem i UNIO.
I administrasjonen er det for tiden 1 ansatte i til sammen 1,0 årsverk.
Organisasjonen har kontor i Kirkens Hus, Oslo.
1. IVARETAKELSE AV MEDLEMMENE
DNDF er en fagforening med stor nærhet til medlemmene. DNDF har medlemmer i
seks tariffområder.
I tråd med formålsparagrafen vil DNDF legge til rette for at medlemmene har
tilbud om faglig utvikling, kompetanseutvikling og arbeidsveiledning.
DNDF arbeider med å ivareta medlemmenes interesser i sentrale -, lokale- og særskilte forhandlinger i forhold til lønns- og arbeidsvilkår.
Aktuelle arbeidsoppgaver/ målsettinger:
1.1. Kjempe for å bevare stillinger som står i fare for å bli redusert eller opphøre.
1.2. Arbeide for systematisk kompetanseutvikling og etterutdanning, gjerne i samarbeid med
utdannings- og forskningsinstitusjonene.
1.3. Arbeide for at diakoner gjennom avtaleverket har minimum en uke
studiepermisjon med lønn pr år.
1.4. Arbeide for at alle bispedømmer har diakonirådgiver med diakonkompetanse.
1.5. Ha fokus på ivaretakelse av de av medlemmene som ikke er i kirkelig
Tariffområde, dette gjelder også studenter og pensjonister.
1.6. Arbeide for ordninger med kollegastøtte/ fadderordning for nye medarbeidere i samarbeid
med arbeidsgiver og bispedømme.
1.7. Arbeide for at alle diakoner får tilbud om arbeidsveiledning.

2. DIAKONENS ROLLE
Diakontjenesten fikk en avklaring ved Kirkemøtet i april 2011 med vedtaket om
”Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster”, KM 9/11. Diakonens rolle og oppgaver går også
frem av ”Tjenesteordning for diakon i den norske kirke”, KM 7/04 og ”Plan for diakoni” ,
KM 6/07. Vi ser fortsatt utfordringer i en tydeliggjøring av rolle og oppgaver innad i kirken
og i
samfunnet ellers.
Diakoner ansatt i kirken forholder seg til biskopens tilsyn og fellesrådenes/
menighetsrådenes arbeidsgiverfunksjon.
Mange vigslede diakoner arbeider i ikke-kirkelige stillinger og representerer en viktig
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ressurs i kirke og samfunn.
Hovedoppgave i tiden fremover:
Være en aktiv pådriver i arbeidet med fremtidig organisering og ledelse i Den norske kirke og
kjempe for én arbeidsgiver og diakoners plass i alle ledd i den nye kirkeordningen.
Øvrige aktuelle arbeidsoppgaver /målsettinger:
2.1. DNDF skal delta og være aktiv i fora der diakonenes utdanning, rolle og
arbeidssituasjon diskuteres og avgjøres.
2.2. Arbeide for å få opprettet flere diakonstillinger, både i menighet, institusjoner
og organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt.
2.3. Arbeide for at alle norske sokn skal ha diakon, eventuelt i samarbeid med andre
sokn (Jfr. KM vedtak 9/11).
2.4. Være en aktiv pådriver i arbeidet med fremtidig organisering og ledelse i Den
norske kirke og kjempe for én arbeidsgiver og diakoners plass i alle ledd i den
nye kirkeordningen.
2.5. Arbeide for å tydeliggjøre forholdet mellom biskopens tilsyn og arbeidsgivers
styringsrett. Etablere «Veien Til Diakontjeneste / Veien Til Kirkelig tjeneste».
2.6. Arbeide med oppfølging av vedtak fra sentralkirkelige organer.
Herunder arbeide for revisjon av diakonens og kateketens gudstjenestelige funksjoner.
2.7. Ha fokus på samarbeid lokalt mellom diakonale organisasjoner og institusjoner og
innlemme disse i lokale diakoniplaner.
2.8. Ha møtepunkter med kirkens sentrale organer.

3. ORGANISASJONSUTVIKLING
Fokus på DNDF som fagforening for medlemmene er den viktigste oppgaven.
DNDF skal også være en tydelig aktør i å flagge diakontjenesten i kirke og samfunn.
Aktuelle arbeidsoppgaver/ målsettinger:
3.1. Rekruttere diakoner, diakonikandidater, diakonarbeidere og andre som fyller
medlemskravene.
3.2. Videreutvikle internett-baserte løsninger og informasjons muligheter.
3.3. Støtte og utfordre Stiftsstyrene til aktiv deltakelse i diakonale spørsmål og
samhandling med DNDF sentralt.
3.4. Gjennomføre tillitsvalgtopplæring – økte bevisstheten på gjeldende avtaler.
3.5. Søke aktuelle allianser med andre lønnstakerforbund.
3.6. Videreutvikle samarbeid innen UNIO forbund.
3.7. Utvikle og forhandle fram medlemsfordeler.
3.8. Videreutvikle internasjonale engasjement gjennom nye avtaler og prosjekter.
3.9. Styrke merkevaren DNDF gjennom tydeliggjøring av forbundets verdigrunnlag
og diakoners profesjonalitet.
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SAK 13.
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.
Sentralstyret innstiller overfor Generalforsamlingen å fatte slikt vedtak:
1. Generalforsamlingen i Det Norske Diakonforbund samlet 30. oktober 2017 gjør
vedtak med intensjon om å etablere en ny organisasjon sammen med KUFO og
Presteforeningen pr 1. januar 2019 slik fremgår av forelagte dokumenter.
2. Det berammes og innkalles til ekstraordinær generalforsamling våren 2018 for å
treffe endelig vedtak.

Nedenfor følger dokumentene NY ORGANISASJON og POLITISK PLATTFORM som
basis for GF-behandlingen. Utkast til lover for ny organisasjon følger også til orientering.
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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
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.
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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)
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
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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:

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
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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
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
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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
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
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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
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).
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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.

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
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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.
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
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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 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.
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Utkast til Lover for ……….
§1

Navn og formål

Foreningens navn er ………………………………………… forkortet………………...
Formålet er å danne et tverrfaglig fellesskap for de vigslede profesjonene og de med
lengre utdanning i kirkelige virksomheter. Formålet er videre å danne et sterkt
forhandlingsfellesskap og drive identitetsutvikling for de ulike faggruppene. Vi vil
bygge en samarbeidskultur i arbeidsfellesskap, staber og fagforeningssammenhenger
for å gi økte krefter overfor arbeidsgiver og arbeidsgiverforening for å ta vare på og
styrke medlemmenes rettigheter og arbeidsvilkår.
Vi har som mål å være en aktiv stemme i kirke og samfunnsdebatt, og bidra til å
styrke og utvikle Den norske kirke slik at den kan nå lenger i sitt kall som Norges
folkekirke.

§2

Medlemskap

Medlemmer kan være:
a. De som er vigslet til stilling i Den norske kirke
b. De som fyller kravet til å være vigslet (uavhengig av tilsetting)
c. De som har utdanning på minst bachelornivå og som er tilsatt i kirkelig
virksomhet
d. De som ved stiftelsen er medlemmer av en av de tre foreninger som har slått seg
sammen til denne forening
e. Pensjonister og andre som har vært yrkesaktive medlemmer av denne forening
eller en av de tre foreningene som har slått seg sammen til denne forening.
f. Studenter som deltar i studieprogram med sikte på tjeneste som prest, diakon,
kateket eller annen kirkelig tjeneste.
g. Sentralstyret kan etter søknad innvilge medlemskap for personer som ikke
kommer inn under bestemmelsene i punktene a) til f) over.
Medlemskap avgjøres av Sentralstyret. Innmelding og utmelding skjer skriftlig til
foreningens sekretariat. Medlemskap betinger at kontingenten er betalt, jf § 3.
Medlemmer som melder seg inn i foreningen mens de er en del av en personalsak har
ikke krav på rådgivning i denne saken.
Medlemskapet kan ikke sies opp under pågående tarifforhandlinger, mekling eller
arbeidskonflikt.
Et medlem som handler i strid med foreningens mål eller lover kan ekskluderes.
Medlemmet skal kunne uttale seg, eksklusjonen skal være skriftlig begrunnet og
vedtaket krever 6/7-dels flertall i Sentralstyret.
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Medlemskapet opphører for den som ikke har betalt sin kontingent det siste året, etter
at vedkommende er underrettet skriftlig og kontingentforholdet ikke er brakt i orden
innen tre måneder etter at underretning har funnet sted.
Medlemmer som også har medlemskap i en annen fagforening og har sine
tariffrettigheter (hovedmedlemsskap) hos dem, kan ikke velges og har ikke stemmerett
i foreningens organer.

§3

Kontingent

Sentralstyret fastsetter årlig medlemskontingent. Det kan vedtas ulike
kontingentsatser for ulike grupper. Kontingenten skal som hovedregel innkreves ved
trekk i lønn.
Ved mottatt skriftlig utmelding vil kontingenten stoppes senest 2 måneder etter
utløpet av den måneden oppsigelsen mottas. Utmelding har for øvrig virkning straks
utmeldingen er mottatt.

§4

Organer

Foreningen har følgende organer:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

§5

Lokallag
Stiftsårsmøte/årsmøte for tariffområdene
Stiftsstyre/Lønns- og forhandlingsutvalg
Fagutvalg
Sentralstyre
Generalforsamling

Lokallag

1. For tilsatte i Rettssubjektet Den norske kirke
1.1 Prostiene
Foreningens medlemmer tilsatt i rettssubjektet Den norske kirke utgjør
lokallaget innenfor det prostiet der de har tjenestedistrikt.
1.2 Rettssubjektet Den norske kirke – bispedømmekontorene
De tilsatte på bispedømmekontorene utgjør lokallag
bispedømmekontor.

på

hvert

1.3 Rettssubjektet Den norske kirke – Kirkerådet
De tilsatte i Kirkerådet utgjør et lokallag.
1.4 Prostene i bispedømmet utgjør et eget lokallag for proster.
2. For tilsatte i kirkelige fellesråd og i menighetene
Foreningens medlemmer tilsatt i menighetsråd eller fellesråd utgjør lokallag for
vedkommende fellesråd eller for et større område.
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3. For tilsatte i andre tariffområder
Sentralstyret kan godkjenne lokallag i andre tariffområder, og kan gi nærmere
retningslinjer for hvilke krav som stilles for opprettelse av lokallag.
4. Studenter
På hvert studiested der det er studentmedlemmer kan det etableres et lokallag
for studenter.
5. Faglag
Sentralstyret kan gi nærmere retningslinjer for hvilke krav som stilles for
opprettelse av faglag. Sentralstyret godkjenner nye faglag.
Felles for lokallagene:
a. Lokallagene velger leder og styre. Lokallagenes medlemmer har stemmerett og
kan foreslå kandidater.
b. Avholder møte minst én gang hvert halvår.
c. Behandler andre saker forelagt av organisasjonen.
d. Behandler saker av lokal interesse.
e. Forvalter egen økonomi og avgir årlig regnskap til lønns- og
forhandlingsutvalget i eget tariffområde.
f. Fungerer som studieenhet.

§6

Styret i lokallaget

Lokallagene har et styre bestående av leder og inntil to medlemmer valgt for to år om
gangen.
Styret:
a. Forestår lagets virksomhet og forbereder årsmøtet.
b. Ivaretar forhandlinger og medbestemmelse etter gjeldende avtaler.

§7

Stiftslag

Det er to stiftslag i hvert bispedømme, én for tilsatte i rettssubjektet Den norske kirke
og én for tilsatte i fellesråd/menighetsråd.

§8

Stiftsårsmøte/årsmøte for tariffområdet

1. For tilsatte i rettssubjektet Den norske kirke
I hvert bispedømme avholdes årsmøte for tilsatte i rettssubjektet Den norske
kirke.
Dette kalles Stiftsårsmøte i rettssubjektet.
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Stiftsårsmøtet velger dirigent og visedirigent til å lede møtet. Det velges også
referenter som skriver referat fra møtet og to protokollunderskrivere som
godkjenner referatet.
Alle medlemmer tilsatt i rettssubjektet Den norske kirke som tilhører lokallag
innen bispedømmet skal inviteres til sitt stiftsårsmøte, der de har stemmerett.
Stiftsårsmøtet
a.
b.
c.
d.
e.

Velger Stiftsstyre som er Lønns- og forhandlingsutvalg.
Behandler årsmelding fra Stiftsstyret
Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område.
Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene.
Behandler saker forelagt av Sentralstyret

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt Stiftsstyre 2 måneder
før årsmøtet finner sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest
3 uker før årsmøtet finner sted. Medlemmer har rett til å foreslå kandidater til
stiftsstyret. Det sittende styret gjør denne retten kjent for medlemmene minst
14 dager før valget. Nominasjonslisten sendes medlemmene. Medlemmene skal
gjøres oppmerksom på retten til å supplere listen med nye kandidater senest 5
dager før valget avholdes.
2. For tilsatte i fellesråd og menighetsråd
I hvert bispedømme avholdes årsmøte for tilsatte i fellesråd/menighetsråd.
Dette kalles Stiftårsmøte fellesråd/menighetsråd.
Stiftsårsmøtet velger dirigent og visedirigent til å lede møtet. Det velges også
referenter som skriver referat fra møtet og to protokollunderskrivere som
godkjenner referatet.
Alle medlemmer tilsatt i menighetsråd eller fellesråd innen bispedømmet skal
inviteres til sitt stiftsårsmøte, der de har stemmerett.
Stiftsårsmøtet
a.
b.
c.
d.
e.

Velger Stiftsstyre
Behandler årsmelding fra Stiftsstyret
Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område.
Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene og legger til rette
for faglig fellesskap.
Behandler saker forelagt av Sentralstyret

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt Stiftsstyre 2 måneder
før årsmøtet finner sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest
3 uker før årsmøtet finner sted. Medlemmer har rett til å foreslå kandidater til
stiftsstyret. Det sittende styret gjør denne retten kjent for medlemmene minst
14 dager før valget. Nominasjonslisten sendes medlemmene. Medlemmene
gjøres oppmerksom på retten til å supplere listen med nye kandidater senest 5
dager før valget avholdes.
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3. Andre tariffområder
Det kan avholdes årsmøter for andre tariffområder der hvor det er mulig. Hvis
det ikke avholdes årsmøter skal det elektronisk gis informasjon til medlemmer
i tariffområdet, og det skal sendes årlig rapport til Sentralstyret om aktiviteten.
Valg skal avholdes elektronisk.

§9

Stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg

1. I rettssubjektet Den norske kirke
For medlemmer tilsatt i rettssubjektet Den norske kirke skal det velges et
stiftsstyre i hvert bispedømme, dette kalles Stiftsstyre rettssubjektet. Stiftsstyret
for rettssubjektet er Lønns- og forhandlingsutvalg.
Stiftsstyret består av leder og inntil tre medlemmer som alle velges for en
periode på to år om gangen. Tilsatte i rettssubjektet med tilhørighet i
bispedømmet har stemmerett og kan velges.
Stiftsstyret:
a. Opptrer som forhandlingsutvalg i forhold til parter på dette nivå og ivaretar
medbestemmelsesretten på dette nivå i henhold til inngåtte avtaler.
b. Forbereder og gjennomfører stiftsårsmøter.
c. Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret.
d. Behandler andre saker av interesse for medlemmene.
e. Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra foreningen, som skal
være tilstrekkelige til aktiviteten. Foreningens sentrale sekretariat forestår
inn- og utbetalinger, samt fører regnskap.
f. Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet/ årsmøte for tariffområdet.
2. Fellesråd og menighetsråd
For medlemmer tilsatt i fellesråd og menighetsråd skal det velges stiftsstyre i
hvert bispedømme. Dette heter Stiftsstyre fellesråds- og menighetsrådstilsatte.
Stiftsstyret består av leder og inntil tre medlemmer som alle velges for en
periode på to år om gangen. Tilsatte i fellesråd og menighetsråd med tilhørighet
i bispedømmet har stemmerett og kan velges.
Stiftsstyret:
a.
b.
c.

Forbereder og gjennomfører stiftsårsmøter eller andre årsmøter for
tariffområdene.
Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret.
Behandler andre saker av interesse for medlemmene og legger til rette for
faglig fellesskap.
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d.
e.
f.

Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra foreningen, som
skal være tilstrekkelige til aktiviteten. Foreningens sentrale sekretariat
forestår inn- og utbetalinger, samt fører regnskap.
Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet for tariffområdet.
Stiftsstyret FR skal se til at det opprettes lokallag/tillitsvalgt på lokalt
avtalte områder. Stiftsstyret FR kan etter dette om nødvendig oppnevne
tillitsvalgt der dette ikke er gjort lokalt.

3. Andre tariffområder
Det kan etter godkjenning fra Sentralstyret velges et lønns- og
forhandlingsutvalg innenfor hvert arbeidsområde med felles lønns- og
arbeidsvilkår hvor foreningen har minimum 10 medlemmer og
forhandlingsrett.
Lønns- og forhandlingsutvalget skal sørge for årsmøte, eller gi elektronisk
informasjon til medlemmer i tariffområdet. Det skal sendes årlig rapport til
Sentralstyret om aktiviteten. Valg skal avholdes elektronisk.
Det velges et eget lønns- og forhandlingsutvalg for statlig tilsatte prester i
Feltprestkorpset.

§ 10 Andre råd og utvalg
Fagutvalg for proster
Lokallagene for prostene velger elektronisk et sentralt fagutvalg for proster på inntil 4
medlemmer. Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi.
Fagutvalg for pensjonister
Pensjonistmedlemmene velger ved elektronisk valg et sentralt utvalg på inntil 4
medlemmer. Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi.
Sentralstyret kan også opprette utvalg for andre grupper og oppnevne medlemmer til
disse. Underutvalgsstrukturen skal gjennomgås minst én gang i hver
generalforsamlingsperiode.

§ 11 Sentralstyre
Sentralstyret velges for 3 år og består av leder, nestleder og fem medlemmer. Alle skal
ha personlig vara. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % i styret. Minst
ett av medlemmene skal ha en annen arbeidsgiver enn rettssubjektet Den norske
kirke og menighetsråd/fellesråd.
Sentralstyret møtes minst fem ganger årlig og er beslutningsdyktig når minst fem
medlemmer møter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
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Generalsekretær deltar i Sentralstyret, men uten stemmerett. Fagsjef og
forhandlingssjef tiltrer ved behandling av saker som angår sine kompetanseområder,
men uten stemmerett. Sentralstyrets møter ledes av leder, og av nestleder i tilfelle leder
har forfall.
Sentralstyret:
a. Er ansvarlig for den daglige ledelse av foreningen og ansetter generalsekretær.
b. Følger opp Generalforsamlingens vedtak og rapporterer årlig til
Generalforsamlingen om de tiltak og prioriteringer som er gjort.
c. Forbereder ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
d. Opptrer som sentralt forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesretten
på dette nivå i henhold til inngåtte avtaler.
e. Vedtar
detaljert
budsjett
innenfor
rammebudsjett
vedtatt
på
Generalforsamlingen.
f. Gir supplerende bestemmelser for å utfylle foreningens lover i den grad dette
ikke er i strid med vedtak i Generalforsamlingen.
g. Oppretter og nedlegger underutvalg, fastsetter mandat og oppnevner
medlemmer til disse.
h. Behandler aktuelle saker for foreningen og dens medlemmer.
Dersom leder finner å måtte tre ut av sitt verv i valgperioden overtas vervet av
nestleder. Ved behov for ny nestleder velges denne av Sentralstyret blant Sentralstyrets
faste medlemmer, etter at dette er supplert med vararepresentant. Dersom et fast
medlem trer varig ut av sitt verv erstattes denne av vararepresentant.

§ 12 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle
retningslinjer for virksomheten.
Generalforsamlingen består av:
1. Sentralstyret
2. Leder for:
a.
b.
c.
d.

Stiftsstyrene i hvert bispedømme
Fagutvalget for proster
Lokallagsstyret i Kirkerådet
Leder for lønns- og forhandlingsutvalg for andre tariffområder med mer enn
10 medlemmer

3. Øvrige delegater:
a. Inntil 2 delegater fra hvert studentlag med styre
b. To pensjonister oppnevnt av Pensjonistutvalget
4. I tillegg til leder, medlemmer valgt elektronisk fra følgende valgkretser:
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Tariffområdet KA
- Rettssubjektet Den norske kirke har følgende valgkretser:
-

Hvert bispedømme
Kirkerådet
Prostene

- Tilsatte i menighetsråd/fellesråd har egne valgkretser i hvert
bispedømme.
- Andre tariffområder
Utenfor tariffområdet KA utgjør hvert tariffområde med mer enn 10
medlemmer en nasjonal valgkrets.
Antall delegater
Antall delegater fra hver valgkrets valgt ved elektronisk valg avgjøres av
revisorbekreftede tall på hovedmedlemmer pr. 1. januar i det året
generalforsamlingen avholdes:
20 - 40 medlemmer:
1 delegat
41 - 80 medlemmer:
2 delegater
81 – 110 medlemmer:
3 delegater
111 - 140 medlemmer:
4 delegater
Mer enn 140 medlemmer: 5 delegater
Nominasjonskomiteer for valgkretsene før det elektroniske valget er:
-

For tilsatte i rettssubjektet Den norske kirke; Stiftsstyret rettssubjektet Den
norske kirke, henholdsvis det sentrale Fagutvalget for proster eller
lokalstyret i Kirkerådet
For fellesråds- menighetsrådsstilsatte; Stiftsstyret for fellesråds- og
menighetsrådstilsatte.

For de andre tariffområdene utgjør Lønns- og forhandlingsutvalget
nominasjonskomite for sin valgkrets før det elektroniske valget.
Alle hovedmedlemmer har rett til å foreslå delegater for nominasjonskomiteene, inntil
5 dager før nominasjonsvalget. Nominasjonskomiteene gjør denne retten kjent for
medlemmene minst 14 dager før nominasjonsvalget, ved hjelp av elektronisk
kommunikasjon eller på annen hensiktsmessig måte.
For alle valgkretser gjelder:
Det skal søkes å nominere minst to flere enn det er delegatplasser på
generalforsamlingen.
Det skal være minst 40% av hvert kjønn blant de nominerte.
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Generalforsamlingen møtes ordinært en gang hvert år. Sentralstyret kan med minst
5/7 flertall innkalle til ekstraordinær generalforsamling eller utsette ordinær
generalforsamling i inntil 6 måneder når vektige grunner taler for det.
Ekstraordinær generalforsamling skal finne sted dersom minst 1/4 av de yrkesaktive
medlemmene har undertegnet krav om det.
Generalforsamlingen velger dirigent og to visedirigenter til å lede sine forhandlinger
samt to protokollunderskrivere og tre desisorer.
Generalforsamlingen behandler:
a. Valg hvert 3.dje år av leder, nestleder, 5 medlemmer til Sentralstyret og
personlige varamedlemmer (I alt 7 + 7 personer), samt revisor. Nødvendige
suppleringer eller endringer i mellom-årene.
b. Foreningens regnskap og rammebudsjett.
c. Medlemskontingent.
d. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode.
e. Strategi- og handlingsplan for kommende periode.
f. Saker lagt fram av sentralstyret.
g. Valg av nominasjonskomité.
Lokallag, lønns- og forhandlingsutvalg og stiftsstyrer kan anmelde saker til behandling
på generalforsamlingen. Frist for anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen
finner sted, med unntak av lovendringer, jf § 17.
Valg av leder, nestleder og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens
nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen
består av tre medlemmer.
Alle medlemmer har overfor nominasjonskomiteen og på generalforsamlingen rett til
å foreslå kandidater til vervene.
Medlemmer som velges etter bokstav a) og g) velges for en periode på tre år. Samtlige
kan gjenvelges, men leder kan kun gjenvelges én gang. De valgte medlemmene tiltrer
sine verv når generalforsamlingen er avsluttet.
Vedtak fattes med simpelt flertall av avgitte stemmer med unntak av lovendringer, jf.
§ 15. Ved stemmelikhet har dirigent dobbeltstemme.

§ 13 Likestilling
Det skal tilstrebes at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i foreningens
valgte organer, og i råd og utvalg nedsatt av Sentralstyret, jf § 4 og eget krav til
Sentralstyret i § 11. Det skal også tilstrebes at kjønns- og likestillingsperspektivet blir
ivaretatt, belyst og profilert på ulike nivåer og områder av foreningens virksomhet.

§ 14 Signatur
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Leder og generalsekretær i fellesskap, eller leder og nestleder i fellesskap, har
signaturrett for foreningen.

§ 15 Uravstemning
Rådgivende uravstemning kan avholdes etter vedtak i Sentralstyret eller når et flertall
av lønns- og forhandlingsutvalgene ber om det, jf § 8. Uravstemning kan også
gjennomføres om dette kreves av foreningens hovedsammenslutning.

§ 16 Sekretariat
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.

§ 17 Endringer
Forslag til endring av foreningens lover må være sendt Sentralstyret minst 6 måneder
før ordinær generalforsamling. Forslaget skal være forelagt medlemmene minst 1
måned før generalforsamlingen og krever 2/3 flertall ved avstemning på
generalforsamlingen.
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Supplerende regler
1. Valgregler for sentralstyret
a. Sentralstyret velges for en periode på tre år. Suppleringsvalg for enkelte
medlemmer som fratrer eller har fratrådt kan holdes på alle
generalforsamlinger. Det kan også holdes elektronisk suppleringsvalg blant de
medlemmer som hadde møterett på forrige generalforsamling etter at
sentralstyret har anmodet om dette.
b. Det avholdes separate valg til alle plasser i Sentralstyret. Alle velges med
personlig vara. Alle medlemmer i Presteforeningen uansett tariffområde er
valgbare.
c. Valgene avholdes i følgende rekkefølge:
Valg 1 Leder
Valg 2 Nestleder
Valg 3
Alternativ 1 -Ett medlem som ikke er tilsatt i rettssubjektet Den norske
kirke eller fellesråd/menighetsråd
Alternativ 2 -Dersom leder eller nestleder ikke er tilsatt i rettssubjektet
Den norske kirke eller fellesråd/menighetsråd velges ett medlem
uavhengig av arbeidsgiver
Valg 4 Valg av medlem uavhengig av arbeidsgiver
Valg 5 Valg av medlem uavhengig av arbeidsgiver
Valg 6 Valg av medlem uavhengig av arbeidsgiver
Valg 7 Valg av medlem uavhengig av arbeidsgiver
d. Det skal opplyses om resultatet fra et valg før neste valg holdes.
e. Fra og med Valg 5 til og med Valg 7 skal det tas hensyn til kravet til
kjønnsrepresentasjon i Sentralstyret, jf §13.
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SAK 14.
VALG
Valgkomiteen har arbeidet frem en kandidatliste og gjør denne prioriterte
innstillingen:
Leder:
Randi Bergkåsa
Sentralstyremedlemmer:
Asbjørn Sagstad
Brita Bye
Marianne Torp Træthaug
Hans Eskil Vigdel
Varamedlemmer:
Edel Merete Gervin
Åshild Høllesli Frantzen
Pål Arne Winsnes

Valgkomiteen
Magne Bjåstad
Atle Eikeland
Ole Hafell
Jarle Klungrehaug

Generalforsamlingen kan foreslå andre kandidater.

På de følgende sidene er satt opp en presentasjon av kandidatene:
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KANDIDATER VED VALG GF 2017:
FORBUNDSLEDER:
1. RANDI BERGKÅSA
SENTRALSTYRET:
2. BERGLI, SVEIN ARNE
3. BYE, BRITA
4. EIKELAND, ATLE
5. FRANTZEN, ÅSHILD HØLLESLI
6. FROGH, INGER JOHANNE
7. GERVIN, EDEL MERETE
8. HAAHEIM, LISBETH SKILHAGEN
9. JÆGER-LIAN, RUNE
10. OSVOLL, PER-FRODE
11. SAGSTAD, ASBJØRN
12. TRÆTHAUG, MARIANNE TORP
13. VIGDEL, HANS ESKIL
14. WINSNES, PÅL ARNE
VARAREPRESENTANT:
15. ERIKSTEIN, EILEV

På de neste sidene følger presentasjon av kandidatene. Svarene relaterer seg til et
spørreskjema med disse punktene:
KJENNSKAP TIL DNDF
STYREVERVERFARING
STYREVERV I DAG
KOMPETANSE
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
FAGFORENINGSERFARING
FORHANDLINGSERFARING
TANKER OM NY ORGANISASJON
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
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FORBUNDSLEDER:
1. RANDI BERGKÅSA
66 år
Diakon i Østerås menighet, Oslo bispedømme
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
Styrke diakoners identitet og rolle i kirke og
samfunn.
Organisasjonsutvikling.
STYREVERVERFARING
STYREVERV I DAG
Stiftsstyre, stiftsleder, sentralstyre og forbundsleder, to perioder.
KOMPETANSE
Sykepleier, diakonale institusjoner
Diakon i Dnk
Organisasjon og ledelse.
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Strategisk planarbeid for diakontjenesten i Bærum prosti
Utdannet etter gammel ordning
Fordypning: Spor etter pilgrimsvandring i Europa
Dåpsopplæringsutvalg, Ungdomsutvalg, leder av diakoniutvalg, ungdomsklubb
mm
FAGFORENINGSERFARING
Kirkelig sektor. Tillitsvalgt i flere omganger
FORHANDLINGSERFARING
Lokale forhandlinger
TANKER OM NY ORGANISASJON
Spennende å se hva vi kan få til. Tror det er fremtiden, noe som vil skape enhet
og større styrke i møte med arbeidsgivere og bedre ivaretakelse av
medlemmene. Samtidig er det viktig å ivareta det faglige arbeidet overfor hver
gruppe.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
Være med å påvirke utviklingen i vår folkekirke.
Være et forbund også for de medlemmene som jobber i diakonale institusjoner
og samfunnet for øvrig.
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KANDIDATER TIL SENTRALSTYRET
( satt opp alfabetisk).
2. BERGLI, SVEIN ARNE
55 år.
Diakon i Nannestad, Borg stift.
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
Kjempe for å bevare diakonstillinger og for å skape
nye.
Arbeide for systematisk kompetanseheving og
etterutdanning
STYREVERVERFARING
Daglig leder Overraskelse AS og Dråpe AS.
Styremedlem Overraskelse AS og Dråpe AS.
STYREVERV I DAG
Leder av stiftsstyret i Borg ( 2 år). Medlem og nestleder flere år.
KOMPETANSE
Diakoni Nannestad siden 2009. Vigslet 1989. Utdannet ved Diakonhjemmet.
Videreutdanning i administrasjon og ledelse samt tverrfaglig psykisk
helsearbeid.
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Leder Holter menighetsråd 4 år. Nannestad fellesråd 2 år.Trosopplæringskoordinator Nannestad 2009 – 2016.
FAGFORENINGSERFARING
Områdetillitsvalgt Øvre og østre Romerike prosti siden 2011.
FORHANDLINGSERFARING
Deltatt i lokale forhandlinger og ved ansettelser av nye diakoner.
TANKER OM NY ORGANISASJON
Åpen, men samtidig usikker.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
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3. BYE, BRITA
53 år
Diakonirådgiver,
Sør-Hålogaland Bispedømmekontor
Tariffområde rettssubjektet Den norske kirke.
KJENNSKAP TIL DNDF
Opprettelse av flere diakonstillinger i
menighet/prosti/ institusjon
Bevaring av diakonstillinger og diakoners arbeidsforhold i nytt rettsubjekt.
Oppfølging av diakoner arbeidssosiale og faglige forhold, lønn.
Følge opp biskopenes tilsynsansvar ifht fellesrådets arbeidsgiveranssvar.
Oppfølging av Veien til vigslet tjeneste (VTVT)
Rekruttering diakonstillinger – og til DNDF
Diakoners arbeid i stiftene ivaretas
Kompetanseutvikling for diakoner
Internasjonal diakoni – jobbe videre med samarbeid med Kirkens Nødhjelp
STYREVERVERFARING
Styremedlem norsk og nordisk diakonielevråd
Diakoniutvalg i Oslo bispedømme
KØSU, komiteen for økumenikk og utveksling, MKR
Nemnd for diakoni, Kirkerådet
Kirkens Nødhjelp: Representantskap, leder valgkomiteen, nestleder styret
Varamedlem landsstyret Kirkens SOS
Varamedlem Nord-Norges diakonistiftelse
STYREVERV I DAG
Styremedlem DNDF
Styremedlem Kirkens Nødhjelp
Rådsmedlem og styremedlem Samarbeidsrådet for kristne kirker i
Barentsregionen ( SKKB)
Sekretær for Ressursgruppa for miljø-, forbruk og rettferd i Sør-Hålogaland
Kirkens Bymisjon i Bodø, varamedlem representantskapet
Valgkomite Nord-Norges diakonistiftelse
KOMPETANSE
Arbeidserfaring:Diakonirådgiver i Sør-Hålogaland bispedømme
Skådalen skole for hørselshemmede, døvblindeavdelingen
Menighetssykepleier, Døves menighet Oslo
Utdanning:
Diakonhjemmet, sykepleie og diakonutdanning
Kristendom mellomfag, UiO
Tolkeutdanning døve og døvblinde
Veiledningspedagogikk
Samisk tro og livstolkning
Diakoni og ledelse
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ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Strategisk Plan for samisk kirkeliv til KM 2011 – Oppnevnt til arbeidsgruppa
av KM .
Ansvar for Sør-Hålogalands bispedømmes utveksling med den Russisk
ortodokse kirke
Ressursgruppa for miljø-, forbruk og rettferd i Sør-Hålogaland- jobber med
uttalelse etc her.
Bispemøtets oppnevnte utvalg: ”Veien til vigslet tjeneste” – utarbeidet
utredning til BM. Med i Bispemøtets oppnevnte gruppe
Delegat for Dnk til LVFs generalforsamling 2010. Deltok i Womens Pre
assembly i forkant
FAGFORENINGSERFARING
Kjennskap til fagforeningsarbeidet samt tariffområdet i Kirkelig sektor
FORHANDLINGSERFARING
TANKER OM NY ORGANISASJON
Mener nok dette er mest fremtidsrettet.
Men viktig at vi i prosessen fremover jobber spesielt med ordninger for reell
beslutningspåvirkning fra diakonenes side. Vi er mindretall i denne
sammenhengen og det må sees på fordeling ifht antall styremedlemmer, ansatte
osv.
Likedan er det viktig at vi ser på hvordan det regionale leddet skal fungere i
praksis mht fagutvikling og identitetsbygging blant diakonene.
Vi er inne i en tung prosess her som går fort, mye å sette seg inn i - her må vi
følge tett med i prosessen.
Må tenkes grundig gjennom hva vi ønsker inn i en evt ny organisasjon.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
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4. EIKELAND, ATLE
55år
Prostidiakon i Søndre Follo, Borg Bispedømme
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
Jeg ivrer for å styrke diakoniens plass i Kirken,
derunder for flere diakonstillinger og en
bevisstgjøring av den diakonale dimensjon i alt kirkelig arbeid.
Høyere lønnsnivå for diakoner.
Økte muligheter og gode ordninger for studiepermisjoner, kurs,
videreutdanning, utveksling osv.
Internasjonalt diakonalt samarbeid.
Jeg ønsker å jobbe for en god lønnsutvikling for diakoner og andre
medlemmer.
For å bevare diakonstillinger som står i fare for å bli redusert/opphøre og jobbe
for nye stilinger.
Jobbe for avtalefestede studiepermisjon med lønn.
Styrke tillitsvalgtopplæringen og samarbeid med andre UNIO- forbund.
Økt internasjonalt samarbeid.
STYREVERVERFARING
Leder for torsdagsmøtekomiteen Diakonhjemmet 1984 -87
Medlem av Ås menighetsråd 1998 -2002
Medlem av konfirmantråd samme sted og periode
Leder av ungdomsrådet i Ås menighet 1996 -98
Kasserer Moerlia Velforening 1995-97
Leder Moerlia Velforening 1997STYREVERV I DAG
Styremedlem i Borg stift fra 2016.
Leder av valgkomite til DNDF`s generalforsamling 2017
KOMPETANSE
Erfaring som diakon:
1: Ungdomsdiakon i Lysaker/Snarøya menighet i Bærum 1987-1994
2: Prostidiakon i Søndre Follo prosti i Borg fra august 2015.
Annet:
Barneverntjenesten i Ski kommune: 1994-1999
Statens ungdoms og adopsjonskontor og BUFA : 1999-2003
Bufetat region øst, regionkontoret:2004-2007
Bufetat region øst, fosterhjemtjenesten fagteamområde Ski: 2008 -2015
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Som prostidiakon deltar jeg på møter i 4 diakoniutvalg og ett grønt utvalg.
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FAGFORENINGSERFARING
Styremedlem DNDF i Oslos stift slutten av 80- tidlig 90-tallet
Styremedlem FO Ski kommune 1995-99
Tilsettingsråd Helse og sosialsektor Ski kommune1996-98
Tillitsvalgt FO, SUAK /BUFA (samme arbeidsplass som skiftet navn) 2000 2003.
Tillitsvalgt FO regionkontoret Bufetat region øst 2004-2005 og 2007 -08
Fulltids frikjøpt regiontillitsvalgt FO region øst Bufetat 2005-2007.
Virksomhetstillitsvalgt FO Bufetat 2005-6
Vara regiontillitsvalgt FO Bufetat region øst 2007-2008
Styremedlem FO Bufetat region øst 2008 – 2015
Styremedlem Borg stift DNDF 2016FORHANDLINGSERFARING
Medlem av FO`s forhandlingsutvalg ved lokale forhandlinger tiden som
tillitsvalgt i SUAK /BUFA
Medlem av forhandlingsutvalget til sentrale forhandlinger FO Bufetat 2006
Leder for forhandlingsutvalget i lokale forhandlinger region øst samme år og
2008.
Medlem av forhandlingsutvalget i Bufetat region øst for FO ved lokale
forhandlinger i 2010, 2012 og 2014
TANKER OM NY ORGANISASJON
Jeg støtter at man samtaler om dette og vurderer en ny organisasjon som et
reelt alternativ. Likevel vil jeg understreke at det er gode argumenter både for
og imot en ny organisasjon hvor flere yrkesgrupper er sammen. Jeg har derfor
ikke konkludert i saken og er åpen for argumenter for begge standpunkt. Det e
r viktig med en åpen og grundig samtale om spørsmålet. På den ene siden står
man sterkere sammen. Samtidig er det en utfordring å samle ulike yrkesgrupper
i en organisasjon. Rent fagforeningsmessig kan det være svært positivt, men
det har mange utfordringer for Diakonforbundet som profesjonsforbund. Selv
har jeg tillitsvalgtbakgrunn fra FO som består av tre yrkesgrupper. I det store
og hele var det positivt, men vi merket at det var utfordrende å ivare tre
profesjoner, som også liknet mer på hverandre, både profesjonsmessig og i
antall, enn hva som er tilfelle med en stor kirkelig organisasjon. Vi må i hvert
fall føle oss trygge på at diakoniens og diakonenes interesser ikke vil «drukne»
i en stor organisasjon.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
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5. FRANTZEN, ÅSHILD HØLLESLI
34 år
Diakon i Storetveit/Bønes,
Bjørgvin bispedømme
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
Fra arbeidsprogrammet er det de to første punktene,
Ivaretakelse av medlemmene og Diakonens rolle, som
jeg mest kan tenke meg å jobbe med. Faglig utvikling,
kompetanseutvikling, arbeidsveiledning og diakonens
rolle har også vært fokusområder for meg da jeg var tillitsvalgt i Stavanger,
samt med i stiftstyret der. Og det er også overskrift for hva jeg ivrer mest for.
Samtidig er jeg veldig gira på å være med i en prosess der det kanskje blir en
ny organisasjon. Det er spennende hvordan denne prosessen blir. På den ene
siden er jeg klar for å heie frem en ny mulighet som det kan være om vi slår oss
sammen. På den andre siden lurer jeg litt på om jeg må holde boksehanskene
litt lett tilgjengelig for å jobbe for diakonien.
STYREVERVERFARING
2014-2015 og
2010-2012: Styremedlem i Diakonforbundet, Stavanger stift.
2011-2014: Styreleder, Acta – barn og unge i Normisjon region Rogaland
2010-2011: Styremedlem i Stavanger Krf
2008-2009: Leder for valgkomiteen til Storsalen menighet sitt styre
2006-2009: Faglig leder/Nestleder i Studentrådet, Det teologiske
menighetsfakultetet (inkluderer styret til menighetsfakultetet)
2007-2008: Styremedlem for Storsalen menighet sitt styre, vararepresentant.
1998-2001: Styremedlem i Forsand Kristelige Ungdomsforening
STYREVERV I DAG
Nyflyttet til Bergen/Voss, og har ikke hatt tid til å engasjere meg enda – er i
mammapermisjon frem til september.
KOMPETANSE
2016-dd:

Soknediakon, Bergen kirkelige fellesråd, 100% fast stilling
Storetveit og Bønes menigheter
2009-2015: Soknediakon, Stavanger kirkelige fellesråd, 100% fast stilling
høsten 2009-2013: Vardeneset menighet
våren 2014: Tjensvoll menighet og St.Johannes menighet
høsten 2014-2015: Hinna menighet

ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Masteroppgave: ”Hva er kirkens rolle ovenfor unge etterlatte ved selvmord?”.
Har jobbet mye med tema sorg, selvmord og unge etterlatte.
FAGFORENINGSERFARING
2011-2015: Tillitsvalgt for diakonene i Stavanger kirkelige fellesråd

45

FORHANDLINGSERFARING
Lokale forhandlinger i to runder, Stavanger kirkelige fellesråd.
TANKER OM NY ORGANISASJON
Dette tenker jeg er veldig positivt og spennende, og en prosess jeg veldig
gjerne vil være med på! Samtidig er det veldig skummelt å tenke på
sammenslåing. Noen av fordelene med å være med i diakonforbundet er jeg
redd vi mister. Derfor er det veldig viktig at man sikrer at en eventuell ny
organisasjon ivaretar det som diakonforbundet i dag er gode på, samt at
diakonien ikke drukner i prestetjeneste og trosopplæring. Vi må være sidestilte
og stå sammen, ellers er det ingen vits i at tre organisasjoner skal bli til en.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
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6. FROGH, INGER JOHANNE
38 år
Diakon i Kongsberg, Tunsberg bispedømme.
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
Jeg er særlig opptatt av ivaretakelse av
diakonstillinger, og å jobbe for økte
diakonale ressurser i de mange menigheter og
fellesråd med få eller ingen
diakoner/diakoniarbeidere. Jeg er også opptatt av mulighetene for økt
fagkompetanse og utvikling av ordringer for studiepermisjoner, på linje med
prestene.
Jeg kunne tenke meg å arbeide med synliggjøring av diakoner, i alle ledd i
kirke og organisasjon.
STYREVERVERFARING
Har sittet som varamedlem i stiftsstyret i Tunsberg siden 2015 (hos oss møter
alle, både styremedlemmer og vara på alle møtene)
STYREVERV I DAG
Varamedlem i stiftsstyret i Tunsberg siden 2015
Sitter som representant for Kongsberg menighet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Drammen/Kongsberg
Varamedlem i Bispedømmerådet som lek kirkelig tilsatt siden sist kirkevalg
KOMPETANSE
Jeg har vært diakoniarbeider/diakon i Kongsberg siden 2009. Fullførte min
mastergrad ved Diakonhjemmet Høgskole våren 2013. Ble vigslet til
diakontjeneste samme høst.
Er i tillegg utdannet lærer ved Høgskolen i Telemark fra 2001, og har jobbet i
ulike lærerstillinger frem til jeg ble diakon.
Har årsenhet i KRLE for lærere fra MF.
Var vikar for kateketen i Kongsberg menighet i to år, fra august 2006 til juni
2008.
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Min masteroppgave tok utgangspunktet i Kirkens Nødhjelps arbeid med
“gender justice”, hvor jeg diskuterte om deres planer og arbeidsmetoder
fremmet dette. Jeg sammenlignet planer og rapporter fra tre ulike land, fra tre
ulike verdensdeler. Oppgaven er en litteratur- og sammenligningsstudie.
Jeg har (hittil) ikke hatt noen form for studiepermisjon.
FAGFORENINGSERFARING
Ingen tidligere erfaring
FORHANDLINGSERFARING
Ingen tidligere erfaring
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TANKER OM NY ORGANISASJON
Jeg synes ideen om sammenslåing er spennende, fellesskapstanken står sterkt
hos meg. At vi som små, kirkelige organisasjoner kan bli “sterkere sammen” er
en appellerende tanke. Jeg synes også det kunne være bra å på sikt kunne
innlemme andre kirkelige tilsatte inn i en felles organisasjon. Det er jo flere
andre yrkesgrupper som kunne nyte godt av å komme inn under en
felleskirkelig “paraply”. Samtidig tenker jeg at man må være bevisst på at vi
ikke får en “lillebror”-rolle, i og med at vi er den aller minste av de tre
foreningene.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
Vi er inne i en spennende tid, både i forhold til kirkens egen organisering, og
på fagforeningsnivå med en mulig sammenslåing med flere forbund. Dette
synes jeg det hadde vært veldig spennende å få lov til å være en del av.

48

7. GERVIN, EDEL MERETE
++år
Diakon i Bragernes menighet, Drammen
Tunsberg bispedømme
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
Jeg ivrer mest for å synliggjøre diakonien
i kirke og samfunn, og for å tydeliggjøre
diakonens rolle i tjenesten og særlig
i gudstjenesten.
STYREVERVERFARING
Styremedlem og leder, DNDF Oslo stift
Styremedlem og leder, DNDF Tunsberg stift
Styremedlem i LEVE Buskerud
Ressursgruppa for Skaperverk og bærekraft, Tunsberg
Styret i Klimafestivalen 112 Drammen
Beredskapsgruppen i Oslo Bispedømme
STYREVERV I DAG
Stiftsleder i Tunsberg stift av DNDF
KOMPETANSE
Har jobbet som diakon i følgende menigheter i DnK:
Meråker menighet i Nidaros Bispedømme
Furuset menighet i Oslo Bispedømme
Bragernes menighet i Tunsberg Bispedømme
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Har jobbet mye med klimaspørsmål og hvordan kirken og menighetene kan ta
del i dette viktige arbeidet.
Diakoni og liturgi, diakonens rolle i messen. Har ikke skrevet master.
FAGFORENINGSERFARING
Har kun erfaring fra fagforening i kirkelig sektor.
FORHANDLINGSERFARING
Har erfaring fra lokale forhandlinger i Oslo.
TANKER OM NY ORGANISASJON
Sammenslåing kan være veldig positivt. Her blir det viktig med en god prosess
slik at de ulike forbundene får med seg sine viktige anliggender inn i den nye
organisasjonen.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
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8. HAAHEIM, LISBETH SKILHAGEN
53år
Soknediakon i Skåre menighet,
Stavanger bispedømme.
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
STYREVERVERFARING
Kirkelig sektor
STYREVERV I DAG
Stiftsstyre
Gikk ut av styret i DNDF Stavanger på generalforsamlingen mars 2017. Etter
8? år i styret, 3 år som leder
KOMPETANSE
Kirken, fra 1995 – t.d.d.
Basisutdannet som sykepleier.
Deltid diakoni, vigslet 2007.
Master 2011-1014.
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Masteroppgave, emne:
Samhandlingsreformen – en diakonal tjeneste.
Hvilke konsekvenser har Samhandlingsreformen for den lokale diakonien når
det gjelder samarbeid med kommunen og forståelse av egen rolle i samfunnet?
FAGFORENINGSERFARING
Kirkelig sektor.
Tidligere erfaring:
Menighetsrådet i Vår Frelsers kirke, Haugesund.
Leder i hytteforeningen med 60 hytteeiere.
FAU, leder.
FORHANDLINGSERFARING
Bare på sidelinjen
TANKER OM NY ORGANISASJON
Jeg mener at sammen er vi sterkere.
Viktig at de som er i vigslede stillinger står sammen og har like rettigheter.
Dette kan føre til bedre samarbeid mellom de ulike vigslede stillingene i kirka.
Det er mange ufaglærte i de kirkelige stillingene. Jeg var på Unio-konferansen
i 2015 da snakket vi om at det kunne være lurt å slå disse fagorganisasjonene
sammen, for å stå samlet og sterkere sammen.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
Jeg mener det er viktig å jobbe godt med de sakene som DNDF har satt som
sitt arbeidsprogram.
En ny plan for diakoni bør prioriteres.
Hvordan lage samarbeidsavtaler, økonomi og ansvar ved slike avtaler.
Prioriterte oppgaver fremmet fra kirkeråd, Bispedømmeråd, Fellesråd,
menighetsråd og hvordan diakoniutvalg bør forholde seg til disse foreslåtte
oppgavene.
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9. JÆGER-LIAN, RUNE
46år
Diakon på Tjøme,
Tunsberg bispedømme
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
Kjempe for å bevare
diakonstillinger som står i
fare for å bli redusert eller
opphøre.
Arbeide for at diakoner gjennom avtaleverket har minimum en uke
studiepermisjon med lønn pr år.
Arbeide for at alle diakoner får tilbud om arbeidsveiledning.
STYREVERVERFARING
Leder for fagråd for diakoni, Tunsberg bispedømme
STYREVERV I DAG
Styreleder Blå Kors Tønsberg
KOMPETANSE
Diakon i menighet, 15 år
Diakonirådgiver Tunsberg bispedømme, vikariat
Lærer, Folkehøgskole
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Master: Emne: «Pentekostal diakoni»
FAGFORENINGSERFARING
Tillitsvalgt ansatte 12 år, Tjøme/Færder
FORHANDLINGSERFARING
Lokale forhandlinger, Tjøme/Færder
TANKER OM NY ORGANISASJON
Jeg mener en slik sammenslåing styrker det tverrfaglige samarbeidet til beste
for diakonitjenesten og ivaretar medlemmenes interesser ved
forhandlingsbordet og i andre saker ovenfor arbeidsgiver.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
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10. OSVOLL, PER-FRODE
57 år
Sykepleier Sandnes kommune
Tariffområde KS
KJENNSKAP TIL DNDF
Vil gjerne arbeide med:
Å bevare diakonstillinger
Studiepermordninger
Kompetanseutvikling
Etterutdanning
Internasjonal diakoni
STYREVERVERFARING
Stiftsstyret Stavanger
Kirkerådets rusmiddelutvalg
Sentralstyret Diakonforbundet
Styreverv i frivillige organisasjoner
Styremedlem i boligsameie
STYREVERV I DAG
Medlem sentralstyret Diakonforbundet
KOMPETANSE
Spesialsykepleier (psykisk helse)
Diakon
Hovedfag i diakoni
Lektorkompetanse for høyskole/univ.
Klinisk sykepleier Sandnes kommune
Internasjonal diakoni og internasjonalt arbeid.
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Revisjonsarbeid etiske retningslinjer for diakoner
Master/hovedfagsoppgave: «Barmhjertighet i internasjonal diakoni i Kirkens
Nødhjelp».
FAGFORENINGSERFARING
Kommunal sektor
Statlig sektor
FORHANDLINGSERFARING
Lokale forhandlinger
TANKER OM NY ORGANISASJON
Eg tenker at en ny organisasjon kan gi både en arbeidstakerorganisasjon og en
fagforening som er tilpasset ny tid. Vil styrke i forhold til arbeid i kirke og
samfunn.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
Internasjonalt arbeid er en del av organisasjonenes ansvar.
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11. SAGSTAD, ASBJØRN
58 år
Seniorrådgiver Kirkens Sosialtjeneste
Tariffområde Virke
KJENNSKAP TIL DNDF
At diakonene og diakonien som sådan gis en tydelig
og definert plass og rolle i ny organisering og ledelse
av Den norske kirke, - og tydeliggjøre diakonens rolle
og oppgaver innad i kirken og i samfunnet ellers.
Diakonens rolle (identitet, fagutvikling og ledelse), – og bidra i arbeidet med å
flagge diakontjenesten i kirke og samfunn.
Videre ønsker jeg å være en pådriver for bedre samhandling mellom
institusjonsdiakonien og menighetsdiakonien. Her er det et stort og uutnyttet
potensiale for diakonien.
STYREVERVERFARING
Medlem av hovedstyret for Den norske Diakonhjem i flere perioder,
menighetsrådsmedlem i henholdsvis Holmlia menighet og Kolbotn menighet
samt medlem av diakoniutvalgene i de nevnte menighetene.
Var med å initiere etablering av et diakonalt prosjekt/senter (økumenisk) i
Oppegård kommune som et samarbeid mellom kommunen og menighetene.
Ble av ulike grunner dessverre ikke realisert.
Vært med å etablere (i 2009) Ideelt Barnevernsforum (samarbeidsforum for
ideelle organisasjoner på barnevernsfeltet) – sitter pt i Arbeidsutvalget/styret.
Sittet i ulike lokale driftsstyrer i Kirkens Sosialtjeneste knyttet til
institusjoner/virksomheter.
STYREVERV I DAG
I DNDF (nestleder i sentralstyret)
Sitter i arbeidsutvalget/styret for Ideelt Barnevernsforum.
KOMPETANSE
Hatt ulike funksjoner i Kirkens Sosialtjeneste (er pt seniorrådgiver) knyttet til
administrative og overordnede/ledelsesmessige oppgaver ved stiftelsens
hovedkontor, – herunder bl.a arbeid med diakoniprofilering/verdiarbeid,
politisk påvirkningsarbeid (Storting/Regjering) og forhandlinger med offentlige
myndigheter. Har og hatt delansvar for etablering av nye
virksomheter/institusjoner i stiftelsen, hatt overordnet totalansvar for flere
institusjoner, og har deltatt aktivt i planlegging av gjennomføring av ulike
fagkonferanser i stiftelsen, herunder de landsdekkende Diakonikonferansene.
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ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Hatt flere utredningsoppgaver i Kirkens Sosialtjeneste knyttet til etablering av
nye institusjoner/virksomheter og nye virksomhetsområder (seneste er tiltak for
enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger), og har ledet og deltatt i ulike
prosjektgrupper i stiftelsen
Gjennom planlegging og gjennomføring av de landsdekkende
Diakonikonferansene som Kirkens Sosialtjeneste har vært pådriver for, har jeg
i rollen som komiteleder ved flere av konferansene bidratt til å sette aktuelle
diakonale spørsmål på dagsorden.
FAGFORENINGSERFARING
Har i rollen som seksjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste med totalansvar for
virksomheter innen barnevern, rus og psykisk helsevern hatt god kjennskap til
tariffavtaler og tariffarbeid i Virke- områdene.
FORHANDLINGSERFARING
Har forhandlingserfaring fra avtaleinngåelser med offentlige myndigheter
(statlige direktorat og kommuner) og oppfølging av disse. Har og ledet og
koordinert stiftelsens arbeid ved deltakelse i anbudskonkurranser – herunder
ledet forhandlingene.
TANKER OM NY ORGANISASJON
Har fra første stund vært positiv til ideen om å samle disse tre fagforeningene
til en ny, samlende og slagkraftig kirkelig fagforening. Ser mange positive
synergier i dette, og blir svært gjerne med i arbeidet med å få på plass den nye
organisasjonen, - herunder se til at diakonene og diakonien får en klar og
tydelig plass.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
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12. TRÆTHAUG, MARIANNE TORP
36 år
Diakon i Gausdal, Hamar bispedømme
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
Mitt hovedinteressefelt ligger i å jobbe for flere
diakonstillinger og utfordre bispedømmene på
strategiske planer for hvordan ivareta dette. I tillegg
ligger mitt engasjement hos den enkelte
menighetsdiakon. Hvordan ivaretas man der man er og ofte jobber alene.
Fadderordning og veiledning.
STYREVERVERFARING
Stiftsleder i Hamar stift av det norske diakonforbund i 2 år.
Medlem av stiftstyret i 2 år.
STYREVERV I DAG
Varamedlem i sentralstyret, over to perioder.
Varamedlem i stiftsstyret,
Medlem i kirkerådets katastrofeberedskapsgruppe.
KOMPETANSE
Arbeider som sognediakon i Gausdal (siden 2007)
Har jobbet et år som menighetsdiakon og 3 år som barnevernspedagog før
dette.
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Masteroppgave: ”Ungdommens plass i sørgerommet” om ungdom, sorg,
sosiale medier og symbolhandlinger.
Artikkel i tidsskrift for sjelesorg: ” Diakoni på facebook.”
FAGFORENINGSERFARING
I og med at jeg har sittet i stiftsstyret og sentralstyret i 6-7 år synes jeg at jeg
har vært borti de fleste av disse punkene –noen direkte og andre indirekte.
FORHANDLINGSERFARING
Lokale forhandlinger
TANKER OM NY ORGANISASJON
Jeg tenker at vi som en samlet organisasjon vil kunne stå stødigere og favne
bredere. For det første vil vi være flere, men mangfoldet vi vil representere vil
kunne gi oss større slagkraft i møte med spørsmålstillinger på mange plan.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
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13. VIGDEL, HANS ESKIL
36år
Diakon i Sola
Stavanger bispedømme
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
Å tydeliggjøre og synliggjøre diakonal
kompetanse i kirke og samfunn. At kirken
(institusjoner) blir kjent for å være diakonal.
Å få flere diakonstillinger.
Ellers med nåværende 1.1, 1.7, 2.2, 2.3, 3.9
STYREVERVERFARING
Ingen.
STYREVERV I DAG
Ingen.
KOMPETANSE
Ungdomsdiakon i Samtaletilbudet 13-20 i Bærum (2010-2012)
Soknediakon i Haslum menighet (2012-2014)
Ungdomsdiakon Sola menighet (2014-)
Skribent, diakonal talsperson og debattant.
Publisert i: VG, Stavanger Aftenblad, Avisen Vårt Land, Avisen Dagen og
Korsets Seier.
Skrev artikkel om 13-20 for det diakonale magasinet Diakoneo.
Bokutgivelse våren 2018 på Luther Forlag.
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Etablering og utvikling av Samtaletilbudet 13-20.
Masteroppgave: «Jeg var fremmed, og dere tok i mot meg : hva kjennetegner
tre diakonale aktørers holdning og handling i forhold til norsk asylpolitikk og
integrering av innvandrere?»
Hjerterom Bærum, Satt i styringsgruppen for MUV i Haslum menighet.
FAGFORENINGSERFARING
Kjennskap til fagforeningsarbeid i kirkelig sektor.
FORHANDLINGSERFARING
Ingen.
TANKER OM NY ORGANISASJON
Er i utgangspunktet positiv med tanke på hvilke muligheter dette vil åpne opp
for diakoner. Samtidig spent på hvilken reell påvirkning diakoner vil få i en
større fagforening.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER
Omsorgskompetansen blir en nøkkelkompetanse for kirken i fremtiden. Å ta
diakoni og diakonistillinger på alvor øker kirkens troverdighet.
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14. WINSNES, PÅL ARNE
57 år
Diakon i Tempe
Nidaros bispedømme
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
Som leder av stiftsstyre i Nidaros, har jeg ivret for
- å synliggjøre diakonien,
- rekruttere og utdanne flere diakoner,
- tilrettelegge for fagutvikling og
kompetanseheving for diakoner i stiftet
- karriereutvikling for erfarne diakoner,
- fremtidig kirkeordning/ arbeidsgiveransvar for diakoner.
Jeg kan tenke meg å jobbe mer med disse områdene i DNDFs arbeidsprogram:
- I tråd med formålsparagrafen vil DNDF legge til rette for at medlemmene
har tilbud om faglig utvikling, kompetanseutvikling og arbeidsveiledning.
- Være en aktiv pådriver i arbeidet med fremtidig organisering og ledelse i
Den norske kirke og kjempe for én arbeidsgiver og diakoners plass i alle
ledd i den nye kirkeordningen.
STYREVERVERFARING
Kirkelig sektor:
- Leder av menighetsråd
- Leder av gudstjenesteutvalg
- Styreleder av familiekor
- Medlem av styret i en kirkeforening
Andre sektorer:
- Styreleder i en frivilligsentral
- Styremedlem i styret for en annen frivilligsentral
- Nestleder i to fotballklubber
- Oppmann for Sverresborg junioravdeling
- FAU
- Leder av Diakonhjemmets idrettslag
- Leder av skoleråd på Diakonhjemmets sosialhøgskole
- Styreleder og styremedlem i boligsameie/garasjelag.
STYREVERV I DAG
Stiftsleder DNDF Nidaros Stift
Sitter i styret på tredje året.
Medlem av DNDFs landsstyre.
Sitter i UNIO Midt-Norges samarbeidsutvalg
Styremedlem i lokal frivilligsentral i menigheten hvor jeg jobber som diakon.
KOMPETANSE
Arbeider i dag som diakon i Strinda prosti i Trondheim, og betjener to
menigheter, og vært der siden 2013.
Utdanning:
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- sosionom fra Diakonhjemmets sosialhøgskole
- bedriftsøkonom fra BI
- Mastergrad i diakoni fra Diakonhjemmets høgskole
- Ledelse i Kirke og samfunn fra VID
Praksis:
- Vært leder innenfor personal og organisasjon i fire ulike offentlige
virksomheter over flere år.
- Vært rådgiver innen kompetanse og organisasjonsutvikling i to ulike
konsulentselskap
- Vært leder av flere bedriftsinterne skoler og kurs
- Vært leder for et rehabiliteringssenter
- Vært prosjektleder for frivillighet i hele Midt-Norge og spesielt i
Trondheim kommune
- Vært rådgiver og prosjektleder for omstilling og organisasjonsutvikling i
Trondheim kommune
- Vært HMS rådgiver ved Arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune
- Vært mentor for trosopplæring i mange menigheter i Den norske kirke fra
2004 – 2017.
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Har mye erfaring innenfor utredningsarbeid fra kommune og statlig
virksomhet.
Masteroppgaven hadde tittel: «Samarbeid som gir muligheter» Implementeringsperspektiv på samarbeidsavtalen mellom Trondheim
kommune og Kirken i Trondheim by.
Sitter i styringsgruppen for utvikling av en diakonal profil for Trondheim.
Har deltatt arbeidsgruppe med diakoner i Trondheim for å se på samarbeidet
mellom Kirken I Trondheim by og Trondheim kommune.
Har utviklet et nytt konfirmantopplegg I samarbeid med stiftelsen Livsglede for
Eldre, som har fått tittelen Livsgledekonfirmanter.
FAGFORENINGSERFARING
Har vært tilknyttet fagforening i hele mitt yrkesaktive liv både i Statlig sektor,
kommunal sektor, Virke sektor og Kirkelig sektor.
FORHANDLINGSERFARING
Har forhandlingserfaring fra arbeidsgiversiden både i statlig sektor kommunal
sektor og Virkesektor. Har ledet lokale forhandlinger.
TANKER OM NY ORGANISASJON
Jeg går inn for at KUFO, Presteforeningen og Diakonforbundet arbeider videre
med tanke på en fremtidig sammenslåing. Jeg tror dette vil være en styrke for
arbeidstakersiden ved forberedelse og gjennomføring av den fremtidige
kirkelige organisasjon med en arbeidsgiverlinje. Hvert av de selvstendige
profesjonsforbundene, vil helt sikkert ivareta de respektive profesjoners
fagidentitet og kompetanseutvikling.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
Jeg tror jeg har mye erfaring og kunnskap å bidra med som medlem av
Sentralstyret for Diakonforbundet. Godt valg!
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VARAREPRESENTANT:
15. ERIKSTEIN, EILEV
56år
Prostidiakon Vest-Telemark,
Agder- og Telemark bispedømme
Tariffområde KA
KJENNSKAP TIL DNDF
Vera kreativ i utvikling av nye diakonstillingar
innan fengsel og sjukehus. (2.2)
Viktig å få gode arbeidsvegleiarordningar på
plass ( 1.7)
Arbeid med medlemsverving ( 3.1)
Gjerne punkt 2 i Arbeidsprogrammet
STYREVERVERFARING
Medlem i styret for Vest-Telemark Familiekontor 1994-96
Medlem i Stiftsstyret DNDF Agder og Telemark 2000-03.
Sentralstyremedlem DNDF 2005- 2011.
STYREVERV I DAG
Varamedlem Sentralstyre i DNDF 2011- d.d
Stiftsleiar i Agder og Telemark 2015-18
KOMPETANSE
Sjukepleiar og diakonkandidat frå Diakonhjemmet 1985
Prostidiakon i Vest- Telemark sidan 1991
Familieterapiutdanning same stad 1998-2000
Deltek på AVU- utdanning ( Kyrkjeleg arbeidsvegleiarutdanning) på MF
2016-19
ARBEIDET MED DIAKONALE PROBLEMSTILLINGER
Leiar i utval for ” Diakoni og samfunn”, Agder og Telemark Bispedømme
2004-06
Saman med Ivar Solbu skrive med «Med andre ord, ei inspirasjonsbok i
diakoni. « (2009)
Elles utgjeve «Gotfred Rekkebo- verdsborgar og heimføding.» (2005)
FAGFORENINGSERFARING
FORHANDLINGSERFARING
TANKER OM NY ORGANISASJON
Er positiv til samanslåing, men vil vurdere det nærare når eg ser
forhandlingsresultatet.
ANNET, IKKE NEVNT I PUNKTENE OVER.
Diakonforbundet har ei viktig rolle for i å lyfte fram fagpersonen DIAKONEN,
og framleis vera noko spesielt for den einskilde yrkesutøvarar.
Så trur eg at det er viktig at nokon representerer Distrikts- Noreg. Som diakon i
Vest- Telemark veit eg noko om kor viktig ei fagstillinga som DIAKON kan
vera i grisgrendt område.
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