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Innledning 
Fagforeningens årsberetning er fagforeningsstyrets rapportering til medlemmene på i 
hvilken grad styret har lykkes med å gjennomføre handlingsplanen som årsmøtet 
vedtok for perioden.  
 

Styret har i perioden: 

 
Fagforeningsstyret 

 
Navn 

Organisatorisk 
frikjøp1 

Leder 
Thore Wiig Andersen valgt på årsmøtet 
2020 ( ny) 

 40 % 
Fagforbundet  

Nestleder 

Eike Ziller-Off (Permisjon grunnet 
sykehusopphold 27.11.2020-14.3.2021) 
Heinke Foertsch fungerte som nestleder 
i denne perioden 

20 %  

Opplæringsansvarlig Åshild Brenne  

Kasserer Heinke Foertsch 
15 % (5% 
Fagforbundet) 

AU2 Leder, nestleder og kasserer  

Leder yrkesseksjon kirke, 
kultur og oppvekst 

Leder   

Ungdomstillitsvalgt Jørgen Theodor Rødningen Seines 
(Noen perioder med permisjon i 
valgperioden) 

 

Pensjonisttillitsvalgt  Kjersti Wernø  

Styremedlem  Gjøa Kristine Aanderaa  

Styremedlem Kristin Stang Meløe  

Vara 1 styre Helge Helgesen  

Vara 2 styre Vidar Brekke  

Vara pensjonisttillitsvalgt Elling Erichsen  

Rep.skap FF Oslo3 Leder, nestleder  

 
• Styret for yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst: Frode Lagset fra landsmøtet 
høsten 2017. 
• Faggruppe kirke og gravferd: Kristin Stang Meløe 

 
1 Leder Thore Wiig Andersen har også vært hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i rettssubjektet Den 

norske kirke med 40% frikjøp fra arbeidsgiver 
 
2 • Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder og kasserer. Under nestleders permisjon ble AU 
supplert med Kjersti Wernø. 
 
3 Til Fagforbundet Oslo sitt Representantskap/regionmøte har fagforeningen hatt følgende 
representanter: 
• Leder Thore Wiig Andersen (i kraft av verv) 
• Eike Ziller-Off (i permisjonstiden 11-2020 til 03-2021stilte leder på alle rep.skapsmøtene). 
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Valgkomitéen 

Det henvises til valgkomiteens egen beretning. 
 
Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2020 besto av Gjøa Kristine Anderaa (styremedlem, 
leder), Sophie Panknin, Ottar Strand og Øyvind Sagedal. 
 
Da valgkomiteen så Gjøa Kristine Aanderaa som aktuell kandidat til verv de ville 
innstille, trakk Aanderaa seg fra valgkomiteen. Komiteen konstituerte så Sophie 
Panknin som ny leder og fattet sine vedtak om innstilling. Komiteen ble på styrets 
oppfordring supplert med et annet styremedlem: Kristin Stang Meløe. 

Revisorer  

Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisorer og vara: 
1: Kjersti Østland-Midttun 
2: Anne Berit Evang 
Vara: Mari Løvaas, Carsten Schuerhoff 
 

Kontorforhold 

Fagforbundet teoLOgene disponerer et lite kontor i Apotekergt 8 i Oslo. Pga av 
pandemien og restriksjoner på reise og bruk av huset, ble det nærmest ikke brukt i 
denne perioden. Leder drev fagforening stort sett fra hjemmekontor, og det var 
nærmest normalen med digitale møter med noen få unntak (se nedenfor) 
Det ble kjøpt inn en printer før pandemien satte sin stopper for bruk av kontoret. 
Leder og kasserer kjøpte egen pc til fagforeningsbruk. 
 

Økonomi 

Kort oppsummering av opplysninger om regnskapet sett i forhold til budsjettet, og 
kommentarer dersom det er spesielle forhold som bør kommenteres.  
 
Økonomien har vært preget av lite reisevirksomhet og få fysiske møter, og 
tilsvarende små utgifter i forhold til budsjett. Til gjengjeld bestemte styret å 
omdisponere midler til utsending av heftet #bliminkollega sammen med en hilsen fra 
fagforeningen.  
Angående budsjett og regnskap vises det til egen sak i årsmøtet.  
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Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - 
medlemmer og tillitsvalgte fordelt på tariffområder 

Tariffområder 

Fagforeningen har per 1.4.2021 yrkesaktive medlemmer innenfor følgende 
tariffområder 
 

Tariffområde Antall medlemmer 

Spekter 3 

Virke 10 

KA 122 

Staten 4 

 
 

Medlemmer uten tariffavtale 

Fagforeningen har per 1.4.2021 medlemmer hos følgende arbeidsgivere uten 
tariffavtale: 
 

Arbeidsgiver Antall medlemmer 

Diverse 9 

 
  

Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere 

(jfr. vedtektenes § 11.7). 
 

Arbeidsgiver Tariffområde Navn på klubbleder 
(hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt 
med tilsvarende funksjon) 

Klubbstyre 
(JA/NEI) 

Den norske kirke (r)  KA Thore Wiig Andersen  

Den norske 
kirke/Hamar  

KA Vidar Brekke JA 

Den norske 
kirke/Borg  

KA Ole Jens Hovda JA 

Den norske 
kirke/Oslo  

KA Sara Skreppedal Moss -
Fongen 

JA 

Den norske  
kirke/Tunsberg 
 

KA Lise Kleven JA 

Den norske 
kirke/Agder og  
Telemark 

KA Thore Wiig Andersen NEI 

Den norske  
kirke/Stavanger 

KA Anders Hildeng Næss 
(ny f.o.m juni 2020) 

NEI 

Den norske 
kirke/Bjørgvin  
 

KA 
 
 

f.t. uten klubbleder, leder for 
avd 727 har medlemskontakt 

NEI 
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Den norske 
kirke/Møre  

KA 
 

Kristian Finn Risung 
 

JA 
 

Den norske 
kirke/Nidaros 

KA Åshild Brenne, ny fra mars 
2020 

JA 
 

Den norske 
kirke/SørHålogaland 

KA 
 

Gjøa Kristine Aanderaa 
 

JA 
 

Den norske 
kirke/NordHålogaland 
 

KA 
 

Arne Skare (ny f.o.m. våren 
2020) 
 

Ja 

Forsvarets tros og 
livssynskorps 

STAT Frode Lagset NEI 

 
 

Koordineringsledd 

Møtene har iflg. nestleder Ff Oslo ligget nede i 2020 pga av korona.  
Avd 727 fikk en innkalling til møte i koordineringsleddet (KL) 8. april 2021, nestleder 
deltok på vegne av avd 727. Leder var til stede i møtet som HTV i rettssubjektet Dnk. 
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Møtevirksomhet 
Årsmøtet 2020, ble avholdt 21.-22. januar 2020 i Fagforbundets landstyresal 
Keysersgate. Følgende saker ble behandlet: 

• Konstituering 

• Godkjenning av innkalling og saksliste   

• Gjennomgang av forretningsorden 

• Leders tale. 

• Styrets årsberetning 

• Regnskap 2019 

• Valg, bl.a. valg av ny leder og HTV for rDnK Thore Wiig Andersen 

• Yrkespolitisk plattform 

• Handlingsplan 2019 

• Budsjett, herunder bevilgningssaker   

• Hilsningstaler fra hovedverneombud rDnk Hilde Fylling og seksjonsleder KKO 
Fagforbundet May-Britt Sundal 
 

Årsmøte 2021 skulle etter planen avholdes fysisk sammen med fagdag 2021 i slutten 
av januar 21, men pga koronasituasjonen var det umulig å gjennomføre. TeoLOgene 
søkte AU i Fagforbundet i Oslo derfor om utsettelse til vedtatt ny styredato 27.-
28.4.21, i håp om å kunne gjennomføre fysisk ved denne utsettelsen.  Dette ble 
innvilget, med forbehold at foreningen ved kasserer sendte Fagforbundet i Oslo 
revisorgodkjent regnskap 2020 innen 15.02 2021, noe som ble gjort. 
Styret så i mars 2021 at å gjennomføre fysisk fagdag og årsmøte på nye datoer 
heller ikke lot seg gjøre pga av smittesituasjonen og restriksjoner i Oslo. Det ble da 
fattet endelig styrevedtak og kunngjort for medlemmene at årsmøtet blir heldigitalt 
28.04.2021 og at fagdagen forsøkes gjennomført høsten 2021. 
 

Styremøter i perioden 23.1.20- 7.4.21: 

Det er avholdt følgende styremøter 2020: 
28.02.(fysisk) 
20.04.(digitalt, med tillitsvalgtime) 
02.06 (digitalt) 
25.08 (digitalt) 
22.09 (fysisk i Oslo kongressenter) 
21.10 (fysisk i Oslo kongressenter) 
05.11 (digitalt) 
04.12 (digitalt) 
 
Det er avholdt følgende styremøter 2021:  
12.01 (digitalt) 
16.02. (digitalt) 
03.03. (digitalt) 
06.-07.04.(digitalt)    
 
Til sammen i perioden er det avholdt 12 styremøter, herav ett todagers.  
 
Styret har behandlet 78 saker i 2020 og i perioden januar-1. april 21: 38 saker: 
Tilsammen behandlet 116 saker i perioden 23.01.20-01.04.21 
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Det er avholdt regelmessige AU-møter, stort sett ei uke før styremøte, for å forberede 
saksliste. AU har bestått av leder, nestleder (permisjon november 20- mars 21) og 
kasserer. I nestleders permisjon ble AU supplert med styremedlem Kjersti Wernø. 
Nærmest alle AU møter har vært digitale, med få unntak i perioden. 
 
 

Andre møter og samlinger i fagforeningens regi: 

 
Hovedtillitsvalgtsamling med skolering i Trondheim 6.-7. oktober 2021. 
 
Streikestyremøter se eget punkt under streik i KA. 
 
Sentrale møter og representasjonsmøter i Fagforbundet og LO. 
Leder har stilt i omtrent månedlige sentrale kontaktmøter i rDnk, stort sett digitalt; 
videre i møter LO Oslos representantskap, lederforum i Ff Oslo omtrent hver 14. dag, 
representantskap for Fagforbundet Oslo og årsmøte for LO Oslo. 
 
Leder har i hele perioden med få unntak, stilt i sentrale ROS-møter for rDnk, med 
hovedvernombud rDnk og nestleder PF, samt representant for Kirkerådet. Ved forfall 
ble teologene representert ved nestleder.  Det har i hele koronaperioden vært 
hyppige møter, omtrent to hver 14 dag. Fra mars 2021 formalisert til nestleder.  
 
Leder har sittet i diverse sentrale utvalg, bl.a. partssammensatt livsfaseutvalg og 
pensjonsutvalg (våren 2021). Flere av disse har hatt omtrent månedlige møter 
gjennom hele perioden. 
 
Leder har vært på alle SEU-møter i perioden (omtrent månedlig) utenom ett møte der 
Gjøa Kristine Aanderaa stilte opp pga. møtekollisjon. 
 
Leder representerte teoLOgene på Olavsfestdagene under innsettelsen av den nye 
preses Olav Fykse Tveit i juli 2020. 
 
Leder stilte for teoLOgene på et sterkt redusert Kirkemøte 2020 i Trondheim 08.-
11.10.20. 
 
Noen av leders reiser til klubbene: 
 
Leder besøkte klubben i Sør-Hålogaland 27-29.10 2020 og deres årsmøte i 
Sandnessjøen. Det ble omvisning på Petter Dass museet og felles middag i 
Sandnessjøen. 
Leder besøkte klubben i Nidaros og deltok på deres årsmøte høsten 2020. 
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Utvalgenes virksomhet 

Ungdomsutvalget 

Utvalgets sammensetning: Leder Jørgen Theodor Rødningen Seines 
Medlemmer:  
Rasmus Clement Bolstad Rustad 
Einar Østerhagen 
Utvalget har ikke levert noen rapport fra sitt arbeid. 
 
Besøkt menighetsfakultetet og teologisk fakultet i februar 2020 med stand. 
 
Har utvalget egen handlingsplan?  NEI 
 

Pensjonistutvalget 

Utvalgets sammensetning: 
 
Kjersti Wernø (leder), Elling Eriksen (nestleder), Grete Hauge (medlem) 
 
Det er jobbet med handlingsplanen. Leder har hatt mailkontakt vedrørende planen og 
annet med medlemmene.  
  
Har utvalget egen handlingsplan? JA      
 
Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til egen handlingsplan: drøftinger 
mellom utvalget og Styret 
 
Kommentar: leder av pensjonistutvalget har hatt telefonkontakt med alle 
pensjonistmedlemmer, samt deltatt på to digitale møter med pensjonisttillitsvalgte i 
Fagforbundet i Oslo. 
 

Yrkesseksjonsstyret for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 

Utvalgets sammensetning: Styret i avd. 727 er vårt yrkesseksjonsstyre og leder av 
foreningen er yrkesseksjonsleder. 
 
Leder har deltatt på årskonferanse i yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst i Oslo 
og holdt innledning med fokus på yrkesfaglige utfordringer i kirken den 24.3.21. 
 
TeoLOgene bør i fremtiden tilstrebe representasjon i seksjonsstyret SKKO Oslo 
(Seksjon kirke kultur og oppvekst)  for å bedre representasjon fra kirkelig sektor og 
sikre påvirkning. 
 

Øvrige utvalg i fagforeningen 

Prostenettverket i teoLOgene 

På vegne av styret forberedte nestleder opprettelsen av prostenettverket etter 
årsmøtet 2020. Her har leder møtt sammen med Heinke Foertsch som styrets 
representant.  
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Det ble holdt jevnlig digitale møter med god oppslutning. På møtene ble det utvekslet 
informasjon, og dessuten planlagt prostenettverksamling våren 2021, se nedenfor.  
 
Vi er fornøyde med at dette nye arbeidet i teoLOgene, i tråd med handlingsplanen, er 
på plass. Det er viktig å videreutvikle det. Prostenettverket vil også være en viktig 
høringskanal for oss i arbeidet med kirkeordningsspørsmålet. 
 
Har utvalget egen handlingsplan? JA 
 
Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplan:  
Prostenettverkssamlinger digitalt 23.09.2020, 25.01.2021, 13.02.2021, fagsamling 
proster etter planen på Hamar 26.04.2021 avhengig av smittesituasjon.  
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KORONASITUASJONEN OG STREIK I KA. 
 
To store hendelser preget dette fagforeningsåret for teoLOgene sterkt. Begge har 
vært krevende og satte sitt preg på organisasjonsarbeidet. For en liten avdeling som 
avd. 727 med lite ansattressurser har to så store hendelser på ett år krevd mye 
ekstra arbeid og innsats for organisasjonens tillitsvalgte og ledelse. Derfor er det 
viktig å ta dette med i beregning når en ser på handlingsplanen og videre arbeid.   
 
Styret mener at det er viktig ikke å legge opp til et for ambisiøst nivå, etter et ekstra 
arbeidskrevende år for organisasjonen. Det er likevel tunge prosesser som foreninga 
må bruke arbeidskapasitet på fremover, som partssammensatt utvalg for arbeid med 
nytt felles lønnssystem, kirkeordning, mellomoppgjør og høring samt evaluering 
arbeidstid for prester.  
 
Selv om koronasituasjonen og streiken har krevd mye ekstra innsats, så er det 
likevel, slik vi ser det, oppsiktsvekkende mye av handlingsplanens mål som er 
innfridd.  Dette hadde ikke gått uten en stor ekstra arbeidsinnsats fra medlemmer og 
tillitsvalgte i organisasjonen og ledelsen i teoLOgene.  Leder ser også at det har vært 
en noe ustabil styresituasjon i perioden, pga permisjoner etc. Desto større grunn er 
det å rose de i styret som har tatt et ekstra ansvar i en krevende situasjon for avd 
727. Uten denne ekstra innsatsen fra enkelte hadde det vært svært vanskelig for 
foreninga å komme seg gjennom disse ressurskrevende hendelsene. 
 

KORONASITUASJONEN. 

Omtrent to måneder etter årsmøtet 2020, med nyvalgt leder, ble landet kastet ut i en 
pandemi som satte store begrensninger på fagforeningsarbeidet helt frem til årsmøtet 
vårt nå i 2021. Fra en normalsituasjon ble en på kort tid nødt, i likhet med andre 
organisasjoner, til å drive fagforening i det store og hele fra hjemmekontor og via 
digitale plattformer, uten fysiske møtepunkter med styremedlemmer eller øvrige 
tillitsvalgte og medlemmer. 
 
Å drive en landsdekkende fagforening omtrent kun gjennom pc-ruta er krevende i så 
lang tid som pandemien har preget vårt land.  Det var noen lommer av fysiske møter 
høsten 2020 som gjorde det mulig å gjennomføre styremøter fysisk. Leder fikk bla. 
også en tur til Sør-Hålogaland for å treffe medlemmer der og bidra på deres årsmøte.  
Utenom dette og noen streikemarkeringer (se under) har det vært et minimum av 
fysiske møter. Dette er krevende med tanke på motivasjon og holde gløden oppe 
over tid. Fra leders side må det ærlig innrømmes at virkeligheten ble ganske 
annerledes enn det en hadde sett for seg da en takket ja til å stille til ledervervet i 
januar 2020. Samtidig har koronasituasjonen gitt vår fagforening en nyttig erfaring i 
kriseledelse og krevd nytenkning, innovasjon og omstilling i stadig skiftende tempo. 
Dette er en stresstest og erfaring som trolig har gjort organisasjonen mer robust på 
lang sikt. Samtidig må det sies at organisasjonsbygging uten å kunne treffe folk er 
svært krevende. Foreninga har prøvd å tenke alternativt, men å bygge lokallag og 
møte studenter på institusjoner etc har vist seg umulig. Telefoner og digitale 
møtepunkter kan ikke erstatte møter ansikt til ansikt. Det vil være nødvendig når 
pandemien er over å satse på utstrakt organisasjonsbygging med økt 
reisevirksomhet fra styremedlemmer, for å styrke organisasjonen i hele landet. 
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Foto: Sondre Bjørdal Vårt Land, 
Signe Dons Fotograf Aftenposten 
Og Kjersti Wernø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen medieoppslag Aftenposten og Vårt Land  
 
https://www.aftenposten.no/norge/i/0KvmnJ/prestestreiken-trappes-opp-
julegudstjenester-kan-ryke?fbclid=IwAR3-
DWJRdFLakRIYkXYaUyDPaA5pfwqTgDLHi8HtNpQXoxshtq8B_eWxl4A 
 
https://www.vl.no/religion/2020/12/19/i-dag-mottes-alle-forbundene-for-a-markere-at-
enda-flere-tas-ut-i-kirkestreik/ 

https://www.aftenposten.no/norge/i/0KvmnJ/prestestreiken-trappes-opp-julegudstjenester-kan-ryke?fbclid=IwAR3-DWJRdFLakRIYkXYaUyDPaA5pfwqTgDLHi8HtNpQXoxshtq8B_eWxl4A
https://www.aftenposten.no/norge/i/0KvmnJ/prestestreiken-trappes-opp-julegudstjenester-kan-ryke?fbclid=IwAR3-DWJRdFLakRIYkXYaUyDPaA5pfwqTgDLHi8HtNpQXoxshtq8B_eWxl4A
https://www.aftenposten.no/norge/i/0KvmnJ/prestestreiken-trappes-opp-julegudstjenester-kan-ryke?fbclid=IwAR3-DWJRdFLakRIYkXYaUyDPaA5pfwqTgDLHi8HtNpQXoxshtq8B_eWxl4A
https://www.vl.no/religion/2020/12/19/i-dag-mottes-alle-forbundene-for-a-markere-at-enda-flere-tas-ut-i-kirkestreik/
https://www.vl.no/religion/2020/12/19/i-dag-mottes-alle-forbundene-for-a-markere-at-enda-flere-tas-ut-i-kirkestreik/
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STREIK I KA 12.DESEMBER – 11. JANUAR 2021 

FAGFORBUNDET TEOLOGENE I HISTORISK STREIK 

 
For første gang i historien var prester i tariffstreik som varte hele fire uker.  
Som om ikke foreninga hadde nok utfordringer knytta til pandemisituasjonen. Etter er 
forløp med meklingsrunder ble streiken et faktum den 12. desember, rett før jul, da 
arbeidsgiversiden la frem sitt siste tilbud. Det innebar i realiteten en lønnsnedgang for 
nyansatte kolleger f.o.m. september 2021. Det å gå til streik rett opp mot jul i en 
krevende pandemisituasjon satt langt inne, men i likhet med våre kolleger i PF og de 
andre 10 organisasjonene som stod sammen med oss, hadde vi ikke noe valg. Det 
ble et valg for å sikre bemanningen for fremtidens kirke, i en alvorlig vanskelig 
rekrutteringssituasjon.  
 
Et betydelig arbeid måtte imidlertid gjøres før vi kom til streik. November og 
desember ble brukt til å forberede og kvalitetssikre opplysninger om medlemmer som 
var aktuelle for streikeuttak. Leder vil rette en stor takk til streikestyret og også 
Heinke Foertsch, samt streikeleder i Oslo Sara Moss-Fongen, som gjorde en stor 
innsats både i forberedelse og gjennomføring av streik.  Heinke Foertsch gikk inn og 
tok på seg nestlederjobben de ukene nestleder var i permisjon. Uten villigheten til å 
ta på seg ekstra arbeid i denne krevende situasjonen ville det vært utfordrende å 
klare det arbeidet som krevdes under streiken.  Under streiken var leder på jobb 
omtrent døgnet rundt, med god støtte fra AU. En takk til Kjersti Wernø som sa ja til å 
supplere AU, da vi manglet en person i denne perioden. Også lokale aktivister og 
tillitsvalgte bidro stort. 
Hilde Lundquist som eneste uttatte medlem i teoLOgene i Nidaros klarte å skape stor 
oppmerksomhet og sympati for streiken.  
 
Nedenfor følger et utvalgt utdrag av noen viktige dager og en beskrivelse fra 
streikeloggen om de viktigste hendelsene gjennom de fire ukene streiken varte. Mye 
mer kunne nok vært nevnt. Vi henviser forøvrig også til felles bok #bliminkollega gitt 
ut sammen med bl.a. PF. Boken ble laget på bakgrunn av en likelydende kampanje i 
sosiale media som pågikk under streiken. Den inneholder fortellinger om hvorfor vi 
synes det er flott å jobbe i kirken. Dette er et fint minne fra en historisk begivenhet 
der ulike yrkesgrupper i kirken sto sammen i solidaritet, og et vitnesbyrd fra kirkelige 
ansatte om sin jobb.  
 
Leder vil til slutt trekke frem det gode samarbeidet med andre organisasjoner, 
spesielt PF, under streiken. Det gode samholdet og solidariteten mellom oss bidro til 
at kampen ble kronet med seier. Leder vil trekke spesielt fremt appell og mønstring 
foran domkirken i Oslo, etterfulgt av markering i Asker, der vi fikk synliggjort streikens 
grunnlag bredt og i riksmedier, bl.a. i nrk kveldsnytt og på TV2. 
 
(Resten av streikeloggen kan ikke legges inn her, fordi det vil bli for omfangsrikt. Men 
det kan gis innsyn på forespørsel) 
 
 
Utdrag fra streikelogg: 
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12.12.21 
 
«natt til lørdag 12.12 ble streiken en realitet. etter mekling flere timer på overtid. Kl 4 denne natten 
koordinerte leder seg med infoansvarlig i Fagforbundet ang nyhetssak. Ulike nyhetsvinklinger 
forberedt på forhånd. Nyhetssak ble lagt ut på nettsider for Fagforbundet sentralt og også på 
teoLOgenes side via dette. Innlogging fagforeningens nettside låste seg så leder fikk ikke lagt ut 
praktisk info på natta. Fikk kontakt med person som hjalp på morgenen, info til medlemmer lagt ut. Kl 
4 samme natt ble etter avtale ferdigskrevne infomeldinger sendt med hjelp fra Elin Vinje i 
Fagforbundet Oslo. SMS til uttatte medlemmer og mail til alle medlemmer med link til hjemmeside. 
Fane 2 var nede på dette tidspunktet (Bør forbedres, fast rutinearbeid, som burde unngås når fare for 
streik) og gjorde det mer vanskelig enn nødvendig med utsendelse for Elin Vinje. Leder jobb frem til kl 
5 natten med å spre på facebook side samme saker. Morgen kl 8 lørdag ringte leder personlige alle 
fem som var tatt ut i Oslo, og hadde ca 20 minutt samtale med hver av dem. Lørdag utover dagen, 
koordinering i streikestyre ang markering i Oslo. Vårt Land ringte leder og leder fikk opprettet kontakt 
til Heinke og Sara i Oslo. Leder kontaktet infosjef Kallseth for kontakter til markering teoLOgene dro i 
gang utenfor domkirken kl.15. PF ble med. Takket være Oslo klubben fikk vi en fin startmarkering 
sammen med PF. Vårt Land, Tv2 og NRK var der. Det ble oppslag i VL og VG, utenom sending tv2 
nyhetene 1830 samme dag og NRK kveldsnytt samme dag, Vi fikk synliggjort fint streikens grunnlag 
der. Koordinering med streikestyret og Oslo klubben gjennom dagen. streikestyremøte kveld 21.30, 
med oppsummering av dagen og infoutveksling, samt planlegging.. Varte en time. 
 
Noen nøkkelmomenter: Samlet teoLOgenes medlemmer tatt ut i streik utenfor domkirka kl.15. 
Streikeleder Sara inviterte pf, 5 prester og leder pf stilte opp. God stemning og fellesskapsfølelse, 
streikevester delt ut. 
15.30 Tv2, NTB, NRK, Vårt Land, intervjuet fung. nestleder teoLOgene og leder pf.  
tv2 sendte 18.30, nrk sendte kveldsnytt 22.15 

 
 
19.12.20 
«Denne dagen var preget av to markeringer; en i Oslo kl 12 og en i Asker kl 14. Leder Thore Wiig 
Andersen kom til Oslo og holdt appell på begge markeringene- Vi samlet oss i Apotekergt kl 1115 for å 
hente utstyr etc, så gikk vi i samlet tropp ned til domkirken. Vi var flere titalls tilstede, fra alle tilsluttede 
organisasjoner. Fagforbundets andre avdelinger stilte opp med faner i solidaritet. Henke Foertsch fra 
oss var konferansier. Det ble tre appeller som ble holdt av leder for teoLOgene, streikeleder for PF i 
Oslo og representant Thor Henning Isachsen fra Creo.. Det ble trekkspillmusikk og allsang; 
Internasjonalen og Deilig er jorden. Info avd hadde ordnet avtale for leder med flere medier bla 
Aftenposten og Nrk. Vi fikk også oppslag i Vårt Land.  Aftenposten hadde fin dekning og vi kom på 
NRK kveldsnytt samme kveld med leder. Sara Moss Fongen streikeleder i Oslo fikk en fin reportasje i 
Avisa Oslo. Det ble også gjort en livestreaming på Fagforbundets sider med leder før arrangementet. 
Det ble en flott markering som gav oss oppmerksomhet.  Det eneste var at det var mye vind og synd vi 
ikke fikk lydannlegg, (grunnet fikk ikke strøm fra kirken av daglig leder der).Etter dette reiste vi til 
Apotekergt for litt mat, før vi reiste videre til Asker. Oppmøte her var også bra, brei tilslutning av ulike 
ansattegrupper i kirken. Her holdt leder i teoLOgene appell og streikeleder PF i Oslo. Begge 
arrangementene synliggjorde oss godt, og det ble også møte med lokal presse  i Asker.» 
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21.12.20 
«Namsos: kl 12 streikemarkering festplassen Namsos. Leder i teoLOgene reiste opp og var med 
denne dagen. Takk til medlem Frida Sofie Øyen som hentet Thore og leder i PF på Værnes, var med 
på arrangementet og kjørte leder til Værnes igjen. 
Fagforbundet lokalt stilte sterkt opp med faner, og Gjøa Kristine Aanderaa fra vårt styre kom fra Bindal 
og holdt appell for oss. Det var et ok oppmøte, og de streikende var også rundt i byen for å synligjøre 
streiken og prate med folk. Stor takk til Gjøa som stilte opp som appellant og ellers har gjort en stor 
innsats i streiken lokalt.. Ellers appell fra lokal streikende Frode og Martin Enstad i Pf. Leder la ut 
bilder etc fra dette arrangementet på foreningas facebookside.  Denne dagen ble også brukt av leder 
til å ringe alle som meldt plassfratredelse på fra oss i 4. uttak samt de som er tatt ut fra Fagforbundet 
kultur ( Etter avtale med deres leder Thomas). Det ble også innvilget to disp.søknader på Kristin Stang 
Meløe, som det akkurat var levert plassfratredelse på. Leder hadde også samtaler med Arne Spildre i 
konfliktberedskap for fremtidig vurdering av uttak etc. Ellers hadde streikestyre teoLOgene sitt siste 
streikemøte før jul kl 17 digitalt. Det ble orientert om ståa og kommende planer ble lagt. 
 
Oslo: To stk. var ute med plakater i Oslo sentrum sammen med PF. Oppslag i Vårt Land om den 
planlagte markeringen utenfor Asker kirke på julaften.» 
 
«11.1.21 Mekling i mål!  Streiken avsluttet!! Kl 4.50 natt til 11.mai.  Oppfølging fra leder med info ut til 
både medlemmer og nettside. AUmøte og infomøter dagen etterpå. Vi har vunnet en historisk seier for 
avd 727 og fått gjennomslag for vårt grunnkrav. Takk til alle medlemmer og tillitsvalgte som har stått 
på i fire uker!» 
 

Møter under streiken. 
Antall streikestyremøter i streikestyret for teoLOgene, i tillegg til spontane korte møter 
ifm forhandlingssituasjon etc: 4 stk. I tillegg var det lokale streikekafeer og møter. 
Ellers: Leder møtte regelmessig et par ganger i uka i møter med 
konfliktberedskapsgruppa og forhandlingsenhet. Leder satt i forhandlingsutvalget for 
Fagforbundet KA. Leder hadde også egne møter med forhandlingsleder Kai 
Nygaard. 
Leder, kasserer og streikeleder i Oslo (sistnevnte innimellom) var med på 
streikeledermøter med konfliktberedskap. Det var også egne møter ang. streikeuttak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Privat 
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Strategiplan 2020  

-med kommentarer på det enkelte tiltak i LILLA 

 

3.1. Heltid og likelønn og likebehandling 

 

Overordna mål 2020 

Alle kommuner etablerer en heltidskultur. 
Færre jobber deltid, og flere av Fagforbundets medlemmer har hele stillinger. 
Hovedoppgjøret sikrer reallønnsvekst for alle, og bidrar til å minske lønnsforskjellene. 
Lønnsgapet mellom kvinner og menn blir mindre. 
Kvinners kompetanse verdsettes høyere og gir økt lønnsmessig uttelling. 
 
Overordna strategier: 
Bruke trepartssamarbeidet for å få til flere hele stillinger. 
Utforme kravene i hovedoppgjøret 2020 på en måte som fremmer likelønn. 
Videreføre og forsterke arbeidet med å fjerne kjønnsbaserte lønnsforskjeller. 
 
Fagforeningens tiltak 
• Kreve at stillinger som hovedregel lyses ut som hele, faste stillinger. 
• Gjennomføre drøftingsmøter minst en gang pr. år vedrørende bruk av deltid og 
utarbeidelse av retningslinjer. 
• Fremme krav etter arbeidsmiljølovens kapittel 14 for alle som har rettmessige krav i 
henhold til lovverket. 
• Forberede tillitsvalgte på å gjennomføre lokale forhandlinger, med sikte på å oppnå 
likelønn. 
 
 
Tiltak/aktivitet 1: 
• Styrke arbeidet for rett til hel stilling og for rett til fast ansettelse. 
 
Ansvar: Heltidsansvarlig 
Frist: juni 2020 
 
Kommentar: TeoLOgene satte i gang en undersøkelse om problematikken blant 
medlemmene våre. I forbindelse med ringerunder om konfliktberedskap ble 
medlemmene spurt om deltid og stillingsstørrelse. Problemet viser seg å være 
minimalt for våre medlemmer ansatt i rDnk, altså store deler av vår medlemsmasse.. 
Styret besluttet på bakgrunn av dette at en ikke så behov for en handlingsplan på 
dette området. Styret i teoLOgene vet at deltidsproblematikk er stor i 
fellesrådsområdet, men det er svært få medlemmer hos oss i den arbeidsgiverlinjen. 
 
Tiltak/aktivitet 2: 
• Jobbe for likebehandling av alle ansatte og søkere uavhengig av alder, etnisitet, 
kjønnsidentitet, seksuell orientering og samlivsform. 
• Definere ulike livsfasers behov i prestetjenesten, slik at teoLOgene skal kunne 
ivareta prester gjennom hele arbeidslivet, inkludert studie- og pensjonisttiden 
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Ansvar: Styret avklarer fremgangsmåte innen utgangen av mars 2020 
Frist: Oktober 2020 
 
Kommentar: Dette var også noe av det som ble spurt om på ringerunder til alle våre 
medlemmer høsten 2020.  Arbeidsgiver i rDnk tok tidlig på høsten 2020 initiativ til et 
partssammensatt utvalg til tema livsfase, der leder har vært aktivt bidragsyter fra 
teoLOgene.  
 
Tiltak/aktivitet 3: 
• Alle prester over på lønnsramme med reell ansiennitet, utjevne lønnsmessig 
urettferdighet 
• Ved lokale lønnsforhandlinger jobbe for at følgende skal gi uttelling i lønn: 
relevant mastergrad, doktorgrad, annen relevant utdanning, tillitsverv samt økt 
ansvar i stilling. 
 
Kommentar: 
Det var ingen lokale forhandlinger i 2020. Som følge av resultatet i 
hovedtarifforhandlingene 2020 ble alle prester flyttet over på reell ansiennitet. 
 
 
Tiltak/aktivitet 4: 
• Sikre videreføring av gode pensjonsordninger for ansatte i rDnK. 
Ansvar: Styret 
Frist: 31.10.2020 
 
Kommentar: Arbeidsgiversiden sammen med arbeidstakerorganisasjonene jobbet 
f.o.m. våren 2020 med kompetanseheving om pensjon, med digitale 
skoleringsseminarer. Dette for å ha en god kunnskapsbase når en skal forhandle om 
pensjonsordning i fremtidens rDnk. Leder for teoLOgene har vært med i dette 
arbeidet og vil holde tett kontakt med forhandlingsenhet og styret i teoLOgene på 
tema. 
 

3.2 Organisasjonsbygging og tariffmakt 

 
  
• Vedlikeholde verveplan fortløpende 
 
Overordna mål 2020 
Økt organisasjonsgrad i KS-området. 
Økt organisasjonsgrad i Spekter helse. 
Minst 5 prosent økning i antallet elever og lærlinger. 
Minst 5 prosent økning i antallet studenter. 
Tillitsvalgte på alle arbeidsplasser innen forbundets organisasjonsområde. 
Tillitsvalgte skal benytte forbundets ulike kommunikasjonsplattformer i arbeidet. 
 
Overordna strategier 
Bygge opp tillitsvalgtdekningen slik at alle arbeidsplasser er ivaretatt. 
Verve arbeidstakere med høyskole- og universitetsutdanning. 
Gjennomføre tillitsvalgtskolering for alle tillitsvalgte. 
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Skolere plasstillitsvalgte som kan bistå medlemmer om aktuelle spørsmål som er 
viktige for 
Fagforbundet. 
Styrke Fagforbundets yrkesprofilering gjennom digitale plattformer som gjør det mulig 
å kommunisere med yrkesgruppene. 
Tillitsvalgte skoleres i kommunikasjonsarbeid, med fokus på hvordan nå ut med 
budskapet i 
digitale kanaler. 
 
• Være synlig minst én gang i året på de teologiske studiestedene (MF/TF/VID 
Stavanger/VID Tromsø/NLA Bergen (dette inngår i verveplanen) 
 
Fysisk møte ved MF og TF i Oslo ble gjennomført før nedstengningen i mars 2020.  
 
Ansvar: Nestleder og ungdomstillitsvalgt 
Frist: 15.01.2021 
 
Kommentar: Umulig å ivareta grunnet koronarestriksjoner og begrenset tilgang til 
universitetene. TeoLOgene har gjort henvendelser mot utdanningsinstitusjoner, men 
vi har pga. av smittevernhensyn ikke fått lov å møte fysisk (med få unntak) 
 
Tiltak/Aktivitet 1:  
Ungdomsutvalget oppfordres til å bruke medlemmene aktivt i rekrutteringsarbeidet. 
Ansvar: Ungdomstillitsvalgt og ungdomsutvalg. 
 
Tiltak/aktivitet 2: 
• Ringedugnad til alle medlemmer for god medlemskontakt og oppdatering av 
medlemsregisteret 
Ansvar: Styret 
Frist: 15.06.2020 
 
Kommentar: Styret i teoLOgene har gjennom pandemien hatt ringedugnader opp 
mot medlemmer, men det har dessverre ikke vært mye aktivitet i ungdomsutvalget i 
perioden. 
 
Tiltak/aktivitet 3: 
• Vedlikeholde nettsider fortløpende og være aktivt til stede på Fagforbundet 
teoLOgenes Facebookside. 
• Sende elektronisk nyhetsbrev til alle medlemmer én gang i kvartalet 
 
 
Ansvar: Nettsideansvarlig/Leder 
Frist: 15.12.2020 
 
Kommentar: Leder la etter beste evne ut aktuelle saker spesielt på FBsiden til 
foreningen. Aktiviteten var særlig stor under streiken.  
 
Nestleder og leder la også ut en del saker i løpet av perioden på nettsiden, spesielt 
under streiken. Styret har satt ned ei mediegruppe som skal bistå i dette arbeidet 
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etter årsmøte 2021. Innenfor de begrensede rammene nettsiden gir har styret lagd 
saker og nyhetssaker på nettsiden.  
 
Tiltak/aktivitet 4: 
• Samarbeide tett med andre kirkelig ansatte organisert i Fagforbundet og LO, samt 
bygge allianser med arbeidstakerorganisasjoner for andre ansattgrupper innenfor 
Den norske kirke. 
 
Ansvar: Styret 
Frist: Kontinuerlig. Rapporteres fast til styret. 
 
Kommentar: Leder har hatt kontakt med andre ansattegrupper i Fagforbundet og 
andre organisasjoner. Spesielt under streiken var det hyppig kontakt og et svært godt 
samarbeid. Dette gode arbeidet bør styrkes videre. 
 
Tiltak/aktivitet 5: 
• Sørge for at Fase2-kurs avholdes. Avklare om det blir kurs avholdt av fagforeningen 
og/eller regionen. 
Ansvar: Opplæringsansvarlig 
Frist: 20.11.2020 
 
Kommentar: Leder og opplæringsansvarlig Åshild Brenne avholdt to digitale fase1-
kurs høsten 2020 og ett våren 2021, til sammen omkring 25 personer.  Pga. 
koronarestriksjoner lot det seg ikke gjøre å avholde fase2 kurs fysisk, men det er 
planlagt kurs til høsten 2021. Leder og styremedlem Heinke Foertsch avholdt også et 
digitalt enkelttema-kurs for tillitsvalgte (saksbehandling og personalsaker) våren 
2021.  
Kortkurs i tariff avholdt av Heinke Foertsch under streiken, 20 deltakere.  
 
Tiltak/aktivitet 6: 
• Fagdager januar 2021 
• Årsmøtet januar 2021 
 
Ansvar: Styret ved opplæringsansvarlig 
Frist: Januar 2021 
 
Kommentar: Måtte utsettes til hhv. April og høsten 2021 pga av koronasituasjonen 
 
Tiltak/aktivitet 7: 
• Gjennomføring av samlinger for tillitsvalgte vår og høst 2020 
 
Ansvar: Styret ved opplæringsansvarlig 
Frist: 20.11.2020 
 
Kommentar: Tillitsvalgtsamling i Trondheim med skolering høsten 2020 ble avholdt. 
Lasse Kristiansen var kursholder. Vi fikk låne lokaler hos Fagforbundet i Trondheim 
og overnattet på Pilegrimsgården. Det ble også messe i kapittelhuset i Nidarosdomen 
og middag på kvelden for alle deltagere på Jossa restaurant. 
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Tiltak/aktivitet 8: 
• Eventuelt gjennomføre styreseminar 2020 
Ansvar: Leder og opplæringsansvarlig Åshild Brenne 
Frist: 31.10.2020 
 
Kommentar: Styreseminar ble ikke avholdt fysisk 2020 pga. koronasituasjonen. 
 
Tiltak/aktivitet 9: 
• Utarbeide en opplæringsplan for teoLOgene for perioden februar 2021-januar 
2022. Legges frem for årsmøtet 2021. 
 
Ansvar: Styret ved opplæringsansvarlig. 
Frist: 15.01.2021 
 
Kommentar: Opplæringsplan er utarbeidet og fremlegges årsmøtet 2021.  
 
Tiltak/aktivitet 10: 
• Etablere et nettverk for proster og andre ledere som er medlem av fagforeningen 
 
Ansvar: Styret ved leder 
Frist: 01.06.2020 
 
Kommentar: Leder og nestleder opprettet prostenettverk og de har hatt 
regelmessige samlinger digitalt og planlegger fagsamling på Hamar 26.04.21. 
Styremedlem Heinke Foertsch har også bistått med nettverksarbeidet i perioden. 
 
Tiltak/aktivitet 11: 
• Etablere et nettverk for spesialprester 
 
Ansvar: Styret ved leder 
Frist: 01.12.2020 
 
Kommentar: Ikke gjennomført pga. manglende kapasitet i perioden 
 
Tiltak/aktivitet 12: 
• Etablere et nettverk for imamer 
 
Ansvar: Styret ved leder 
Frist: 01.12.2020 
 
Kommentar: Ikke gjennomført pga. manglende kapasitet i perioden. Årsmøte 
eventuelt nytt styre bør diskutere om dette er realistisk og kapasitet til å gjennomføre.  
 

3.2.1 Kurs og konferanser for tillitsvalgte se tiltak 7 ovenfor. 

 
 

3.6 Miljø og klima 
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Fagforeningens tiltak 
 
Overordna mål 2020 
Miljø- og klimapolitikken til Fagforbundet er kjent blant tillitsvalgte og medlemmer. 
Fagforbundet har kartlagt eget karbonavtrykk, og lagt fram en plan for hvordan 
redusere det. 
 
Overordna strategier 
Systematisere og konkretisere Fagforbundets miljø- og klimapolitikk. 
 
• Bruke det faglig-politiske samarbeidet til å konkretisere en offensiv miljø- og 
klimapolitikk. 
• Påvirke arbeidet med kommunale klima- og energiplaner, og være pådriver til å 
integrere 
det ytre miljø i HMS-arbeidet. 
 
Tiltak/aktivitet 1: 
• Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med hvordan vi best kan bidra i 
kampen mot ytterligere klimaendringer, konkretisere tiltak internt i fagforeningen 
og tiltak på arbeidsplassene. Deriblant et forslag til reisepolicy for reiser i 
fagforeningen ut fra et klimaperspektiv 
• Styret mottar arbeidsgruppens forslag og behandler dem videre. 
 
Ansvar: Styret 
Frist: 30.09.2020 
 
Kommentar: Er gjennomført. Gruppen har levert arbeid til styret og fremmet sak til 
årsmøtebehandling bl.a. om tilslutning til klimaorganisasjon (Egen sak under 
budsjettbehandling for årsmøtet) 
 
 

3.7 Sosiale aktiviteter i fagforeningen 

 
Tiltak/aktivitet 1: 
• Sosialt samvær i forbindelse med årsmøte/fagdager i 2021 
 
Ansvar: Styret 
Frist: Januar 2021 
 
Kommentar: Ikke mulig pga. korona. Tillitsvalgsamling i Trondheim hadde hyggelig 
middag, og enkelte klubbstyrer har hatt besøk av leder ifm. lokale årsmøter med 
medlemslunsj/middag, bl.a. Sør-Hålogaland og Nidaros.  
 
3.8 Internasjonalt arbeid 
 
Arbeiderbevegelsen har alltid hatt internasjonalt fokus. Både enkelthendelser som 
gjør at vi må være solidarisk med våre kamerater i andre land, men også langsiktig 
samarbeid for å støtte opp under arbeideres kår i andre land. 
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Tiltak/aktivitet 1: 
• Støtte alt arbeid for religionsfrihet og kamp for dem som blir forfulgt på grunn av tro 
 
Ansvar: Styret 
Frist: Kontinuerlig 
 
Tiltak/aktivitet 2: 
• Gi gave til SOS-barnebyer istedenfor blomster o.l. ved bruk av eksterne 
bidragsytere 
 
Ansvar: Leder 
Frist: Når aktuelt 
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Avslutning 
Et svært krevende unntaksår preget av koronasituasjonen og streik er til ende. I 
skrivende stund er fortsatt korona en del av hverdagen i Norge. Styret ser frem til 
forhåpentligvis etter hvert et normalisert fagforeningsår med mulighet for fysiske 
møter og å bygge organisasjon der vi er svake, bl.a. i Stavanger, Bjørgvin og Møre. 
 
Leder takker foreninga for en ekstraordinær innsats under kirkestreiken som ble 
kronet med seier. Foran oss ligger store saker, bl.a. arbeid med kirkeordning og 
arbeidstid for prester. Det vil kreve stor innsats fra styret. Men sammen skal vi klare 
det! 
 
Fagforeningsarbeid handler om kollektivt arbeid og ikke solospill. Å bygge god 
organisasjonskultur fremover blir viktig, der vi forankrer og involverer organisasjonen, 
samt skolerer våre tillitsvalgte, slik at en kan hjelpe medlemmene der de bor lokalt. 
Kirkestreiken viste at vi har en god grasrotorganisasjon som evner å ta ansvar når 
det trengs. Det var flott å oppleve! Trolig er dette året det mest krevende avd. 727 har 
vært gjennom. Det er godt å se det gode samspillet i organisasjonen og videreutvikle 
dette. 
 
     Oslo 7.4.2021. 
 
 
 Fagforeningsleder  
 
 

      Thore Wiig Andersen  

   
Eike L.Ch. Ziller Off  Åshild Brenne 
Nestleder  Opplæringsansvarlig 

 
Heinke Foertsch   
Kasserer  Thore Wiig Andersen 

  Leder yrkesseksjon kirke, 
kultur og oppvekst 
 

Jørgen T.R. Seines  Kjersti Wernø  
Ungdomstillitsvalgt  Pensjonisttillitsvalgt 
   
Kristin Stang Meløe  Gjøa Kristine Anderaa  
Styremedlem  Styremedlem 

 


