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HOVEDBESTYRELSENS
ÅRSBERETNING

125 ÅR MED FAGPOLITIK 

I 1896 overvejede en gruppe præster, 
om det gav mening at samle de dan-
ske præster i en forening til vareta-

gelse af de fælles anliggender, som de 
måtte have på tværs af kirkelige, teolo-
giske og politiske interesser. 

Det gav mening, og det giver mening. 
I 125 år har Præsteforeningen været 
ramme om præsters ansættelsesretlige, 
uddannelsesmæssige, tjenstlige og øko-
nomiske interesser i bred forstand og 
samtidig varetaget det enkelte medlems 
vilkår med rådgivning, juridisk hjælp og 
støtte. 

Her 125 år efter står Præsteforeningen 
stærkt som en central spiller på det kir-
kepolitiske område. Vi søger hele tiden 
indflydelse på det, der kan påvirke ikke 
bare præsternes løn- og ansættelsesvil-
kår, men også embedsforståelsen og kir-
keordningen. 

Folkekirken er trods en overordnet 
struktur også defineret af en yderst de-
central struktur, som udfoldes meget 
varieret lokalt. Gennem foreningens 

kompetente tillidsrepræsentanter kan 
Præsteforeningen gå ind i de lokale pro-
blemstillinger og håndtere dem på sog-
neplan, i provstiet og i stiftet. En anden 
af Præsteforeningens styrker er heli-
kopterperspektivet. Foreningen ser de 
fagpolitiske udfordringer overordnet på 
landsplan og har dermed overblik over 
de fælles udfordringer, som vi kan stå i 
som præster.

På en måde er der ikke noget nyt un-
der solen i den fagpolitiske sammen-
hæng. Emner som: Løn- og ansættelses-
forhold, indplaceringen i lønsystemer, 
tjenesteboligen, den pastorale frihed i 
forhold til forkyndelse og pastorale for-
pligtelser er stadig på den fagpolitiske 
dagsorden, som den har været det gen-
nem de sidste 125 år. Det er ikke bare i 
teologien, at nogle spørgsmål synes at 
være eviggyldige. Embedsforståelse, 
kaldsbevidsthed og varetagelse af præ-
stestandens interesser var på spil i både 
det 19. og det 20. århundrede, og er det 
også i det 21. århundrede. Nok med an-
dre accentueringer, for der er kommet 
mere fokus på arbejdsmiljø, uddannelse, 
ligestilling, arbejdsfunktioner, og der er 
større diversitet i det at være præst.

Hovedbestyrelsen har valgt, at fokus 
i jubilæumsåret ikke bare skal være ret-
tet bagud på det historiske perspektiv, 
men i særdeleshed også mod nuti-

 » Hovedbestyrelsen har valgt, at fokus i 
jubilæumsåret ikke bare skal være rettet 
bagud på det historiske perspektiv,  
men i særdeleshed også mod nutiden  
og fremtiden
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den og fremtiden. Det sker bl.a. på årets 
medlemsmøder ved at inddrage med-
lemmerne i en drøftelse af folkekirkens 
rolle og funktion set ind i den aktuelle 
politiske kontekst. 

Hovedbestyrelsens årsberetning er i 
sagens natur et politisk regnskab over 
de fagpolitiske fokuspunkter, resulta-
ter og udfordringer i årets løb. Corona-
pandemien har i over et år sat sit præg 
på kirken og præsternes arbejdsliv. Ud-
fordringer har der været nok af. Her har 
præster ydet en stor og anerkendelses-
værdig indsats i forhold til de genvordig-
heder, som epidemien har sat os i. Efter 
corona bliver der behov for at samle op 
på både de trivselsmæssige og de ledel-
sesmæssige udfordringer, som epidemi-
en har medført. 

Til efteråret skal der vælges ny hoved-
bestyrelse. Det betyder også, at denne 
hovedbestyrelse runder sit arbejde af 
med at pege på mål, der er nået, resulta-
ter, der er kommet i hus, og temaer, der 

fortsat kræver en politisk indsats. Der-
for peger hovedbestyrelsen på nogle af 
de pejlemærker, som det vil være vigtigt 
at være opmærksom på i den kommende 
valgperiode, når en nyvalgt hovedbesty-

relse skal sætte kursen for de 
næste fire år.

Lad mig samtidig benytte 
lejligheden til at sige tak til 
hovedbestyrelsen. Det har 
været en periode, der har væ-
ret karakteriseret af et fælles 
ønske om et godt samarbej-
de. Trods det, at hovedbesty-
relsens medlemmer er valgt 
på forskellige lister, har am-
bitionen om at nå frem til 
fælles løsninger været høj for 
netop at prioritere helheden, 
det fælles og de konkrete mål. 
Den samarbejdende hovedbe-
styrelse har også været en af 
Præsteforeningens styrker i 
de seneste år. 

I 1896 var billedet af det at 
være præst og medlem af en 
fagforening for præster må-

ske mere entydigt. Alle medlemmerne 
var mænd, de kirkelige retninger præ-
gede den teologiske identitet, stillings-
kategorierne var forholdsvis homoge-
ne, og interessefællesskabet var måske 
mere sammenfaldende.

Her 125 år efter er billedet mere bro-
get; mænd har ikke længere monopol 
på at være præster, faktisk er kønsfor-
delingen ændret. I dag er flertallet af 
præsterne kvinder. Studerende kan nu 
være medlemmer af foreningen og er en 
stadig støt voksende medlemsgruppe. 
Emeriti udgør en anden stor medlems-
gruppe, som trofast støtter foreningen 
– også efter den aktive præstetjeneste. 
De fleste præster er ansat som tjeneste-
mænd, men gruppen af overenskomst-
ansatte er vokset. Nogle af os er sogne-

Per Bucholdt Andreasen
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præster, andre funktionspræster, med 
op mod 40 forskellige funktionstitler i 
spil. Andre bliver provst eller biskop. 
Andre vælger at gå efter en øget specia-
lisering eller funktion i LG3. Alle dis-
se aspekter af det ene embede at være 
præst skal vi kunne rumme som præ-
steforening.

Her i jubilæumsåret kunne det måske 
også være relevant at overveje, hvordan 
vi fremtidssikrer vores gamle forening 
med et 125-års tjek af foreningsstruktu-
ren.

Måske er der behov for, at vi gentæn-
ker vores demokratiske struktur og or-
ganer i relation til sammensætningen af 
repræsentantskabet og hovedbestyrel-
sen, så Præsteforeningen har den bedst 
mulige repræsentation af de interesser, 
som den skal varetage nu og i de kom-
mende år.

Det kunne vi måske også give en tan-
ke og drøfte nu, hvor vi skal fejre os selv 
og vores forening efter de første 125 år, så 
Præsteforeningen fortsat giver mening 
for de danske præster.

PER BUCHOLDT ANDREASEN
FORMAND FOR PRÆSTEFORENINGEN

Præsteforeningens hovedbestyrelse
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HOVEDBESTYRELSENS
ARBEJDE OG VISIONER 2018-2021 

Løn

Præsters lønudvikling
Præsters ansættelse
Lønforhold for biskopper og provster
Emeriti
Løbende forhandlinger

Arbejdsmiljø

Livsfasepolitik
Corona
Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning
Personalepolitik
Arbejdspladsvurdering (APV)
Provsters arbejdmiljø
Kommunikation og kultur
Paraplyprojektet
Trivselsundersøgelser

Bolig

Kontor – embedsbolig eller ej
På forkant med skimmelsvamp
Grøn omstilling og modernisering af tjene-
steboligerne
Styrket samarbejde

Kommunikation

Præsteforeningens medier
Mødet med medlemmer og mellem med-
lemmer
Præsteforeningen i samfundet

Uddannelse

Uddannelse af nye præster
Teologistuderende
NY PRÆST
Folkekirkens Uddannelses- og  
Videnscenter (FUV)
Karriereveje
Studieorlov

A rbejdsplanen tager udgangs-
punkt i de overordnede emner, 
som hovedbestyrelsen vurderer 

er centrale for præsters løn- og ansæt-
telsesvilkår, og giver dig et overblik over 
arbejdet i 2018-2021.
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skal se på en opdatering af regelsættet 
vedr. boligopvarmning. Det kan forhå-
bentlig føre til en mere rimelig bereg-
ning af den faste varmesats. 

Endelig er præstekadetter blevet om-
fattet af overenskomsten. 

Hovedbestyrelsen finder det dybt util-
fredsstillende, at det – trods en ihærdig 
indsats over flere OK-perioder – endnu 
ikke er lykkedes at indgå aftale om ind-
placering af alle provster i mindst LR37. 

Fælles lønpolitik
I december 2020 blev der indgået afta-
le med Kirkeministeriet og biskopperne 
om en fælles lønpolitik for alle præster. 
Præsteforeningen, biskopperne og mini-
steriet har derfor et fælles ansvar for, at 
aftalen på tværs af stifterne bidrager til, 
at den lokale løndannelse reelt bliver en 
integreret del af og et bidrag til den sam-
lede løndannelse og regelmæssige løn-
udvikling for alle præster. 

Karrierevejsprojektet
I januar 2021 blev karrierevejsprojektet 
fra OK18 forhandlet på plads mellem 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen 
og Akademikerne. Der blev ved denne 
aftale indplaceret 109 stillinger i LG3. 
Med udgangspunkt i lønpolitikken skal 
det sikres, at også LG3 – og tilsvarende 
lønniveau for overenskomstansatte 
præster – nu anvendes som forudsat i 
lønpolitikken. Det er Præsteforeningens 
målsætning, at 20% af alle præstestil-
linger bliver indplaceret i LG3 eller til-
svarende niveau.

Præstebevillingens størrelse/omfang
Hovedbestyrelsen vil fortsat over for 
Kirkeministeriet presse på for en bedre 
og tilstrækkelig dimensionering af 

LØNUDVALG
Medlemmer: Christen Staghøj Sinding 
(formand), Jens Peder Baggesgaard, Per 
Bucholdt Andreasen og Esper Silkjær. 

I forbindelse med OK21 har hele hovedbe- 
styrelsen deltaget i lønudvalgets møder

Præsteforeningens lønpolitiske arbejde 
har til formål at sikre præster et lønni-
veau og en lønudvikling, som svarer til 
sammenlignelige akademiske medar-
bejdergrupper i det offentlige og bidrage 
til, at præsteembedet også lønmæssigt 
er et relevant og attraktivt karrierevalg. 
Dette arbejde udfoldes ved overens-
komstforhandlinger, gennem forhand-
linger og aftaler med Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsen og Kirkeministe-
riet samt gennem lokale lønforhandlin-
ger med biskopperne 

Præsters lønudvikling

OK21
Trods de usikre økonomiske vilkår ved 
OK21-overenskomstforhandlingerne 
lykkedes det at opnå et rimeligt resultat 
med generelle lønstigninger på 4,42% 
over tre år. Det sikrer reallønnen. Der 
forventes også at blive plads til en min-
dre reallønsfremgang. 

Det er glædeligt, at der er aftalt en 
seniorbonus på 0,8% af lønnen fra det 
kalenderår, hvor præsten fylder 62 år. 
Præsten får ret til, at bonussen kan kon-
verteres til to årlige seniordage eller til 
øget pensionsindbetaling efter præstens 
eget valg. 

I overenskomstperioden skal parterne 
drøfte, om emeriti skal omfattes af over-
enskomsten, ligesom et periodeprojekt 
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præstebevillingen i forhold til indgåede 
aftaler og med fuld gennemsigtighed i 
budgetberegninger m.v.

Budgetopfølgning 
Hovedbestyrelsen vil også følge op på, 
at der sker en præcis og i praksis brug-
bar budgetopfølgning af præstebevil-
lingen. Det er blandt andet nødvendigt, 
for at Præsteforeningen og biskopper-
ne – med udgangspunkt i parternes 
fælles udmøntningshensigt – kan have 
holdbare tal for, hvilke lønmidler, der  
er til rådighed for lokalforhandlingen, 
sådan som det er forudsat i lønpolitik-
ken. 

Overenskomstansatte
Omkring 20% af folkekirkens præster er 
overenskomstansatte. Hovedbestyrel-
sen har fortsat fokus på deres lønudvik-
ling og arbejder målrettet på at sikre, at 
tillægsdannelsen giver en samlet løn-
udvikling svarende til tjenestemands-
ansattes.

Præsters ansættelse

Faste fuldtidsstillinger = tjeneste-
mandsstillinger
Tjenestemandsansættelse er normal-
vilkåret for præsteansættelser. Hoved-
bestyrelsen arbejder derfor for, at fa-
ste fuldtidspræstestillinger altid opslås 
som tjenestemandsstillinger. Ligesom 
de faste fuldtidsoverenskomststillin- 
ger omdannes til tjenestemandsstillin-
ger.

Kbf. og boligpligt = tjenestemands-
stillinger
Hovedbestyrelsen finder det uaccep-
tabelt, at stillinger med såvel kbf-for-
pligtelse som tjenesteboligpligt opslås 
som overenskomststillinger. I visse til-

fælde oven i købet som kvoterede og/
eller lokalfinansierede stillinger. Ho-
vedbestyrelsen vil værne om tjeneste-
mandsansættelsen og dens ansættel-
sesretlige vilkår som normalvilkår for 
præstestillinger. En holdning, som bi-
spekollegiet har givet udtryk for, at de 
deler. Vi arbejder derfor på, at embeder 
med kbf-funktion, såvel som embeder 
med boligpligt, altid slås op som tjene-
stemandsstillinger.

Lokalfinansierede stillinger
Det er hovedbestyrelsens forståelse af 
forarbejderne til ændringerne af Lov 
om folkekirkens økonomi, at lokalfi-
nansiering af præstestillinger skal gøre 
det muligt at iværksætte ekstra initia-
tiver i sognet eller provstiet. Lokalfi-
nansiering kan således ikke erstatte en 
centralt finansieret præst. Hovedbesty-
relsen finder det derfor uacceptabelt, at 
disse stillinger tillægges kbf-funktioner 
og bopælspligt og vil arbejde for, at den-
ne praksis ophører. 

Præster i Grønland
Hovedbestyrelsen vil fortsætte arbejdet 
for at sikre, at præster i Grønland omfat-
tes af overenskomst.

Lønforhold for biskopper og 
provster

Biskopperne
Inden for rammerne af cheflønsaftalen 
skal der også i de kommende år aftales 
forhøjelse af tillæg, så biskoppernes løn-
niveau kommer til at svare til sammen-
lignelige chefgruppers i det offentlige.

Provsterne
Trods højeste prioritering hos både Præ-
steforeningen og Akademikerne lykke-
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des det ikke ved OK21 at komme igen-
nem med kravet om oprykning af alle 
provster til minimum LR37.

Det er uholdbart i forhold til sammen-
lignelige chefstillinger i det offentlige, 
at der stadig er ca. 20 provster i LR36. 
Præsteforeningen vil derfor i samarbej-
de med AC og Kirkeministeriet afsøge 
alle muligheder for inden næste over-
enskomstforhandling at sikre, at alle 
provster kommer i LR37. 

I forlængelse af aftalen om lønpolitik 
for præster vil hovedbestyrelsen arbej-
de for en tilsvarende aftale for provster. 
Der skal inden for rammerne af en så-
dan lønpolitik for provster indgås aftale 
med Kirkeministeriet om udmøntning 
af cheflønsaftalen. 

Øvrige medlemmer
Hovedbestyrelsen vil også have fokus på 
såvel løn og pensionsvilkår som øvrige 
ansættelsesforhold for øvrige medlem-
mer af foreningen, herunder teologer 
ansat i de kirkelige organisationer.

Emeriti

Hovedbestyrelsen har fortsat opmærk-
somhed på, at emeriti ved varetagelse af 
præstearbejde i alle stifter sikres en hono-
rering svarende til overenskomstmæssig 
løn. Præsteforeningen ser overenskomst-
parternes aftale om nu at drøfte overens-
komstdækning af emeritis ansættelse 
som et klart udtryk for, at emeriti bør af-

lønnes på niveau med over-
enskomstansatte.

Der er opnået enighed mel-
lem biskopperne og Præste-
foreningen om takster for 
enkelttjenester. De aftalte 
takster skal derfor anvendes 
ved honorering af enkeltstå-
ende tjenester. Taksterne er 
tilgængelige på Præstefor-
eningens hjemmeside. Eme-
riti opfordres til ikke at ac-
ceptere en lavere honorering.

Ansættelse af emeriti skal i 
alle tilfælde ske i henhold til 
gældende regler for opslag og 
besættelse af præstestillinger 
i folkekirken.

Løbende forhandliger

Præsteforeningen indgår af-
taler om funktionstillæg og 
engangsvederlag for bered-
skabspræster, værnspræster 
samt præster, der er valgt til 
funktionen som daglig le-

Præsteforeningens lønudvalg fra venstre Per Bucholdt 
Andreasen og Jens Peder Baggesgaard, og siddende Esper 
Silkjær og Christen Staghøj Sinding
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der. Ligesom foreningens sekretariat 
gennem året forhandler løn, når præster 
skifter embede. 

Alle medlemmer opfordres til at kon-
takte foreningen forud for stillingsskift 
med henblik på afklaring af spørgsmål 
vedr. løn og en eventuel forhandling.

Der arbejdes fortsat med PFA om mu-
lighederne for supplerende tilbud til 
præsternes overenskomstmæssige pen-
sion.

Hver præsts lønudvikling
Det er hovedbestyrelsens politiske pri-
oritering, at lønforhandlerne har op-
mærksomhed på præster, der ikke har 
fået tillæg/engangsvederlag i en årræk-
ke. Så vidt muligt prioriteres de præster 
ved hovedforhandlingen. Sekretariatet 
har udarbejdet oversigter over den en-
kelte præsts løndele, som tillidsrepræ-
sentanter og sekretariatet bruger ved 
lønforhandlinger. Disse oplysninger vil 
fra 2021 blive gjort tilgængelige for løn-
forhandlerne af Løncenter Fyn.

Pensionskassen af 1950
Regeringen har besluttet med virkning 
fra 1.1.2022 at afvikle Pensionskassen 
af 1950, så der lukkes for tilgang af nye 
medlemmer. Pensionskassens 30 folke-
kirkelige medlemsorganisationer skal 
derfor etablere en anden pensionsord-
ning for nye medarbejdere, som hidtil 
er optaget som medlemmer af Pensi-
onskassen af 1950. Det foreløbige forløb 
af sagen har efter Præsteforeningens op-
fattelse været stærkt kritisabelt. Præste-
foreningen arbejder i samarbejde med 
Akademikerne på at sikre medlemmer-
nes nuværende og fremtidige pensions-
rettigheder og -vilkår bedst muligt.

P E J L E M Æ R K E R  F O R
P R Æ S T E F O R E N I N G E N S

F R E M T I D I G E  A R B E J D E  M E D
L Ø N P O L I T I K

 » Sikring af et lønniveau og 
en lønudvikling for præster, 
provster og biskopper, som 
svarer til sammenlignelige 
medarbejdergrupper på det 
statslige arbejdsmarked

 » En konstruktiv implemente-
ring af alle dele af lønpolitik-
ken for alle præster, uanset 
ansættelsesform

 » Et livsfasepolitisk perspektiv 
på det lønmæssige område, 
blandt andet i forhold til re-
kruttering og fastholdelse

 » At værne om tjenestemands-
ansættelsen som normal- 
vilkår for præstestillinger

Fokus på ...
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BOLIGUDVALG
Medlemmer: Signe Kølbæk Høg (for-
mand), Christen Staghøj Sinding, Niels 
Grunnet og Esper Silkjær

Det er i folkekirkens interesse, at præ-
steembedet er en attraktiv akademisk 
stilling med ordentlige arbejdsvilkår. Da 
tjenesteboligen som hovedregel er et an-
sættelsesretligt vilkår, spiller det en stor 
rolle, at den har en ordentlig standard. 
Et hovedperspektiv for hovedbestyrel-
sens arbejde på boligområdet i de for-
gangne fire år har været at udbrede 
kendskabet til udviklingen inden for 
tjenesteboligområdet baseret på tal fra 
Kirkeministeriets opgørelser. 

Faktum er, at på blot ti år, fra 2006-
2016, er 15% af landets tjenesteboliger 
blevet afhændet. Der er således 1400 
tjenesteboliger i alt. Det betyder på den 
ene side, at der nu er rigtig mange gode 
præstestillinger uden tilhørende tjene-
stebolig, men på den anden side er det 
bekymrende, at afhændelsen af tjene-
steboliger er gået så stærkt uden forud-
gående debat eller beslutning.

Derfor har hovedbestyrelsens overord-
nede sigte været at holde øje med udvik-
lingen. Ligesom hovedbestyrelsen fast-
holder Kirkeministeriet og biskopperne 
på en fælles forpligtelse til at efterleve 
Ansættelseslovens hovedregel om, at 
der til et sognepræsteembede hører en 
tjenestebolig – af hensyn til sognet og til 
menigheden. 

Hovedbestyrelsen er gået bag om tal-
lene. Ved grundige undersøgelser har vi 
fundet frem til mulige forklaringer på, 
at udviklingen for afhændelser er gået 
så stærkt – ikke mindst ved hjælp af til-
lidsrepræsentanternes lokalkendskab.
På det seneste fysisk afholdte repræsen-

tantskabsmøde i 2019 fik hovedbestyrel-
sen fuld opbakning til at forfølge vores 
fokus på udviklingen inden for tjeneste-
boligmassen.

Vi understreger, at der naturligvis 
skal bevares en fleksibilitet. Det skal 
også være muligt at søge gode embeder 
uden tjenestebolig. Det er desuden mu-
ligt under særlige omstændigheder at 
opnå personlig dispensation fra bolig-
pligten. Det betyder dog, at der stadig er 
tilknyttet en tjenestebolig til selve em-
bedet.

Tjenesteboligen er til for sognets 
skyld. Derfor anbefaler Præsteforenin-
gen, at det forud for en eventuel ophæ-
velse af boligpligten omhyggeligt over-
vejes, hvad der giver mening lokalt, og 
hvad en ophævelse – også i fremtiden 
– af boligpligten vil betyde for kirkens 
mulighed for lokal forankring.

Kontor – embedsbolig eller ej

Når der til en stilling er knyttet tjeneste-
bolig, er denne et arbejdsredskab. Derfor 
kan en tjenestebolig ikke tænkes uden et 
tjenstligt kontor. Det har langsigtede kon-
sekvenser for hele fundamentet for tjene-
steboliger, hvis ikke dette fastholdes.

Uanset ansættelsestype og uanset, om 
man er fastansat eller vikar, skal alle 
præster have adgang til eget kontor. El-
lers kan man ikke forsvarligt passe sit 
embede som præst. Hovedbestyrelsen 
mener af flere grunde, at man som præst 
skal have eget kontor: 

Det er afgørende, at man har de nød-
vendige rammer til at håndtere den sær-
lige tavshedspligt, man har som præst, 
og at det fremstår sådan over for sogne-
børnene. 
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Reglerne om GDPR skal også kunne 
efterkommes. Personfølsomme notater 
skal opbevares forsvarligt, og kontoret 
skal være velegnet til at føre ugenerede, 
fortrolige samtaler. 

Det er et langt, sejt træk at få indstillet 
folkekirken på, at acceptable kontorfor-
hold for præster er en selvfølge. Præste-
foreningen holder fast i at pege på det 
tjenstlige kontors afgørende betydning 
og i at forpligte de ansvarlige på at sik-
re alle præster forsvarlige arbejdsvilkår.

På forkant med skimmel-
svamp

Forudsætningen for, at den pligtige tje-
nestebolig kan være et godt arbejds-
redskab for præsten, er også, at den er 
sundhedsmæssigt forsvarlig. Er det ikke 
tilfældet, kan det have meget alvorlige 
konsekvenser for den enkelte præst og 
dennes eventuelle husstand. I Præste-
foreningens boligudvalg er skimmel-
svamp et fast punkt på dagsordenen. Det 

ser ud til at være nødvendigt i en lang 
periode endnu. Vi ser desværre alt for 
mange ulykkelige sager, hvor prisen for 
at bo i en tjenestebolig, der er blevet an-
grebet af skimmelsvamp, er alt for høj. 
Vi arbejder med materialet fra de mange 
svar på vores spørgeskemaundersøgelse 
i november 2020. Omkring 10% af alle 
tjenesteboligerne har ifølge undersøgel-
sen inden for de sidste 10 år været ramt 
af skimmelsvamp. Hovedbestyrelsen 
vil, på baggrund af svarene i undersøgel-
sen, arbejde for at sikre bedre politikker 
og en mere proaktiv indsats på området. 
Vi arbejder for, at der i alle stifter etable-
res en regelmæssig, systematisk under-
søgelse af tjenesteboligerne for angreb af 
skimmelsvamp.

Grøn omstilling og moder- 
nisering af tjenesteboligerne

Grøn omstilling er et særligt indsats-
område inden for tjenesteboligområdet. 
Hovedbestyrelsen søger at fremme ener-

Præsteforeningens boligudvalg fra venstre Niels Grunnet, Signe Kølbæk Høg, Esper Silkjær og 
bagerst, Christen Staghøj Sinding
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gibesparende løsninger i tjenesteboli-
gerne. Både nyopførte og eksisterende 
boliger skal være klimavenlige og have 
rimelige forbrugsudgifter.

Der arbejdes for at lave en særlig ind-
sats for grøn omstilling af tjenesteboli-
ger gennem modernisering af bl.a. elin-
stallationer og adgang til ladefaciliteter 
for el-biler.

Tjenesteboligerne er ikke alle i god 
og tidssvarende stand. Det skal derfor 
sikres, at der sker en modernisering af 
ældre boliger med henblik på energief-
fektiviseringer, herunder opfølgning på 
energimærkningen af boligerne.

Styrket samarbejde

Præsteforeningen har man-
ge samarbejdspartnere på 
boligområdet. Stifterne plan-
lægger sammen med Præste-
foreningen en ERFA-dag for 
stiftsmedarbejdere, biskop-
per og Landsforeningen af 
Menighedsråd. 

Hovedbestyrelsen erfa-
ringsudveksler med uddan-
nelseskonsulenterne og pa-
storalseminarierne angående 
de kommende og nye præsters 
forventninger til og oplevelser 
af tjenesteboligen. Attraktive 
embeder og attraktive tjene-
steboliger hænger sammen. 
85% af de studerende på Pa-
storalseminariet tilkendegav 
for nyligt i en undersøgelse, 
at de ønskede at søge embe-
der med tilknyttet tjeneste-
bolig. Der skal bl.a. derfor ar-
bejdes på en forståelse for, at 
en god og velbeskrevet tjene-
stebolig også er et stort aktiv i 
rekrutterings øjemed.

Forbrugsordninger
På baggrund af foreningens krav om 
ny beregning af varmesatsen bliver 
der i overenskomstperioden nedsat en 
projektgruppe, der skal se på en opda-
tering af regelsættet om boligopvarm-
ning.

Tilsyn
Hovedbestyrelsen har med interesse 
fulgt forsøg med flytning af tilsynet til 
provstiet.

Hovedbestyrelsen følger tæt stifternes 
erfaringer herfra.

Signe Kølbæk Høg, formand for Præsteforeningens 
boligudvalg
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P E J L E M Æ R K E R  F O R
P R Æ S T E F O R E N I N G E N S

F R E M T I D I G E  A R B E J D E  M E D
B O L I G P O L I T I K 

 » At Ansættelsesloven fore-
skriver, at der til en præste-
stilling er tilknyttet tjene-
stebolig, og at de ansvarlige 
aktører følger spillereglerne.

 » At tjenesteboliger skal være 
sunde at bo i. Præsteforenin-
gen skal derfor arbejde videre 
med at indføre en proaktiv 
og systematisk tilgang til 
undersøgelser af tjeneste-
boligernes tilstand. 

 » Processen med at udbedre fx 
skimmelangreb skal effekti-
viseres og give præsten og 
dennes husstand gode vilkår 
i forløbet, så skadeomfanget 
mindskes mest muligt.

 » Tjenesteboligens rolle for 
rekruttering og fastholdelse. 
Ikke mindst i en præsteman-
gelssituation er det vigtigt  
at have fokus på tjeneste- 
boligen. 

 » Den grønne dagsorden. Her 
kunne et redskab være at 
bringe energimærkning i spil.

Vurderingsområdet
Hovedbestyrelsen har revideret ret-
ningslinjerne for tillidshvervet som vur-
deringsmand. Vurderingshvervet er nu 
tidsbegrænset med mulighed for gen-

valg. Der har været arbejdet med at fin-
de det optimale tidspunkt for vurdering 
af tjenesteboligen ved embedsskifte.

Fokus på ...
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ARBEJDSMILJØUDVALG
Medlemmer: Jens Christian Bach Iversen 
(formand), Signe Kølbæk Høg, Jens 
Peder Baggesgaard og Jørgen Degn 
Bjerrum

Præsters arbejdsmiljø er snævert for-
bundet med »kulturer« – såvel i folke-
kirken som helhed som på de lokale ar-
bejdspladser. Da kulturer ikke ændres 
med lynhurtige »one-size-fits-all-løs-
ninger«, er arbejdet for forbedringer af 
folkekirkens arbejdsmiljø kendetegnet 
ved at bestå i lange seje træk. Det kan 
blandt andet bestå i at arbejde gennem 
og samtidig forbedre de organisatoriske 
strukturer, der danner rammerne om ar-
bejdskulturen. Det er i det helt konkre-
te dagligdags præstevirke, at vi oplever 
glæderne og frustrationerne i arbejdet. 
Selv om man på flere områder har kun-
net notere forbedringer, og der er etab-
leret flere tiltag for at forbedre præsters 
arbejdsmiljø, er der stadig for mange 
præster, hvis hverdag er kendetegnet 
ved konflikt og stress. 

Blandt tiltag og forbedringer – i Præ-
steforeningens eget regi og i samarbejde 
med andre – gennem de seneste år kan 
f.eks. nævnes:

 » Præsteforeningens livsfasepolitik: 
Hvordan er folkekirken en attraktiv 
arbejdsplads for præster hele ar-
bejdslivet igennem?

 » Konsolidering af Folkekirkens Ar-
bejdsmiljørådgivning (FAR)

 » Paraplyprojektet: Nye veje til at imø-
degå typiske belastninger i præste-
arbejdet

 » Den gode kollega 2.0: Dilemmaspil 
m.h.p. gensidig kollegial forståelse 
og udvikling

 » »Kulturanalysen«: Undersøgelse af 
arbejdspladskulturen som årsag til 
mobning i folkekirken

 » Vejledning / ansvarsangivelse når 
præster udsættes for chikane

Livsfasepolitik

Tiltrækning og fastholdelse af  
præster
Præsteforeningen lancerede i febru-
ar 2021 en livsfasepolitik for at fremme 
præsters trivsel hele arbejdslivet igen-
nem. Den indeholder ideer, der har til 
formål at give præster redskaber til – i et 
samspil med ledelse og kollegaer – at op-
retholde og udvikle folkekirken som en 
attraktiv arbejdsplads med god balance 
mellem arbejds- og privatliv.

Livsfasepolitikken spænder fra helt 
konkrete forslag til overordnede poli-
tiske visioner, f.eks. mulighed for fuld 
pensionsdækning ved (deltids-)orlov 
i op til 2 år i tiden med småbørn. Dis-
se visioner vil der blive arbejdet med på 
tværs af udvalgene i hovedbestyrelsen.

Når det kommer til de forslag, som 
umiddelbart kan sættes i værk, vil ho-
vedbestyrelsen tage kontakt til Prov-
steforeningen med henblik på et sam-
arbejde om at sætte livsfasepolitikkens 
konkrete ideer og forslag i spil i provsti-
erne. Desuden vil hovedbestyrelsen gå i 
dialog med Kirkeministeriet og biskop-
perne om, hvordan ansættende myndig-
hed og tilsynet ud fra en livsfasepoli-
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tisk tilgang kan engagere sig konkret for 
at tiltrække og fastholde præster.

Livsfasepolitikken er et dynamisk do-
kument, der vil blive opdateret løbende. 
Medlemmerne opfordres til at komme 
med input.

Corona

Ledelse og kommunikation, kreativi-
tet og innovation, usikkerhed og kon-
flikter
Hovedbestyrelsen er på det rene med, at 
Corona har kastet folkekirkens ledelses-
lag ud i hidtil usete udfordringer og krav 
om krisestyring. Hovedbestyrelsen kon-
staterer samtidig, at manglende kommu-
nikation og modstridende meldinger fra 
folkekirkens ledelseslag centralt og lo-
kalt har været med til at skabe usikker-
hed for præster i en situation, hvor der 
også præster imellem har været diverge-
rende holdninger og tilgange. 

Hovedbestyrelsen har gennem krisen 
engageret sig i alle tilgængelige sam-
menhænge, der er relevante for præsters 
arbejdsforhold. Her har hovedbestyrel-
sen fastholdt, at folkekirken bør navi-
gere ud fra sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger samt søgt at skabe en ba-
lance mellem faste overordnede rammer 
og hensyn til lokale forhold.

Coronatiden har tydeliggjort præsters 
afgørende ledelsesrolle lokalt. Præster 
har med kaldsbevidsthed og iderigdom 
løftet opgaver, der både er organisato-
risk komplicerede og kræver omfattende 
konduite. Det viser præsters kapacitet 
til at være omstillingsparate og påtage 
sig udfordringer. Præster fortjener an-
erkendelse for at have taget dette særli-
ge ansvar på sig og dermed – i samvirke 
med medarbejdere og valgte menigheds-
rådsmedlemmer – at have dokumente-
ret styrken og dynamikken i folkekir-
kens lokale led.

Ingen præster er sluppet gennem Coro-
na uden frustrationer på mange fronter. 
Det vidner debatterne præstekollegaer 
imellem på sociale medier og andre plat-
forme om. Derudover er konflikter med 
forskellig Corona-reference vokset frem 
på de folkekirkelige arbejdspladser mel-
lem medarbejdergrupper og menigheds-
råd. Endelig har nye præster, ordineret 
lige op til eller under Corona, måttet age-
re uden det solide skelet, som en »normal« 
kirkelig hverdag er med til at give. 

Folkekirkens Uddannelses- og Vi-
denscenter (FUV) har med sin rapport 
Når folkekirken skal spille efter reglerne, 
men uden for banen været med til at ka-
ste lys over adskillige af de udfordrin-
ger, som folkekirken har haft. Også 
Præsteforeningens egne medlemsmø-
der i efteråret 2020 satte specifikt fokus 
på Corona-udfordringerne for præsters 
arbejdsmiljø og har ad den vej bidra-
get til hovedbestyrelsens videre arbej-

Jens Christian Bach Iversen, formand for Præsteforenin-
gens arbejdsmiljøudvalg
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de. Hovedbestyrelsen forventer, at der 
i de kommende år skal bruges mange 
ressourcer på at fremme trivslen på de 
folkekirkelige arbejdspladser i lyset af 
Corona-erfaringerne.
 

Folkekirkens Arbejdsmiljø-  
rådgivning (FAR) 

Permanent ordning
FAR har kørt som pilotprojekt siden 
2016. Præsteforeningen arbejder gen-
nem sin repræsentant i FAR’s styre-
gruppe for, at FAR permanentgøres fra 1. 
januar 2022. Det er afgørende for hoved-
bestyrelsen, at FAR forbliver partsbåren, 
da dette er en forudsætning for FAR’s le-
gitimitet over for folkekirkens mange 
grupper af ansatte og dermed for FAR’s 
levedygtighed. Hovedbestyrelsen ser, 
i forbindelse med permantgørelsen af 
FAR, Præsteforeningen som en nødven-
dig del af FAR's konstruktion fremover. 
Det er hovedbestyrelsens holdning, at 
FAR’s medarbejderstab skal forøges med 
yderligere mindst én erhvervspsykolog, 
da konfliktmægling fylder meget i FAR’s 
opgaveportefølje. Der bør samtidig til-
knyttes en administrativ medarbejder 
for at frigøre tid til kerneopgaven hos 
rådgiverne.

Inddragelse af FAR
FAR’s bidrag til en forbedring af ar-
bejdsmiljøet i folkekirken – såvel via 
konfliktmægling som på det fysiske/
ergonomiske område – er dokumente-
ret i to uvildige evalueringer. Derfor vil 
hovedbestyrelsen gennem tillidsrepræ-
sentanterne og i andre relevante sam-
menhænge arbejde for, at FAR inddra-
ges konsekvent ved mobning og konflikt 
på de folkekirkelige arbejdspladser – og i 
øvrigt, at FAR’s muligheder for at styrke 

arbejdsmiljøet bredt i folkekirken bliver 
udnyttet. 

Personalepolitik

Redigering og relancering
I maj 2022 er det 10 år siden, at Kirkemi-
nisteriet – efter stor indsats fra Præste-
foreningen – udgav en personalepolitik 
for folkekirkens præster. Det kalder på 
en redigering og relancering. Præstefor-
eningen har siden 2019 været repræsen-
teret i en arbejdsgruppe under Kirkemi-
nisteriet med dette formål. Ministeriet 
har med henvisning til Corona-travl-
hed sat dette arbejde i bero siden foråret 
2020. Hovedbestyrelsen imødeser, at 
Præsteforeningens livsfasepolitik kan 
blive bragt i spil i den videre proces. 

Arbejdspladsvurdering (APV)

Forbedring af processen
APV er et afgørende, systematisk og for-
pligtende led i bestræbelserne på at sik-
re gode arbejdsforhold. Hovedbestyrel-
sen vil derfor fastholde fokus på APV for 
at fremme tilliden til processen hos alle 
involverede, øge processens udbytte og 
sikre præsters retssikkerhed.

Hovedbestyrelsen hilser velkomment, 
at der i enighed er indsat spørgsmål vedr. 
seksuel chikane i det materiale, der ind-
går i APV-processen i efteråret 2021.

Provsters arbejdsmiljø

Arbejdsvilkår
Hovedbestyrelsen vil sammen med Prov-
steforeningen sætte fokus på provsters 
psykiske arbejdsmiljø: Stress, balancen 
mellem provstedelen og præstedelen i 
embedet, APV for provster m.v.



SIDE 694 PRÆSTEFORENINGENS BLAD

Kommunikation og kultur

Den gode kollega
I 2018 udgav Præsteforeningen sammen 
med Provsteforeningen Den gode Kollega 
2.0 for at styrke såvel den kollegiale kul-
tur i alle provstier præster imellem såvel 
som relationen præst-provst og dermed 
forebygge konflikter og mobning. Den 
gode Kollega 2.0 er en art rollespil ud fra 
forskellige realistiske dilemmasituatio-
ner i præsters dagligdag. Hovedbestyrel-
sen vil fortsat understøtte anvendelsen 
af Den gode Kollega 2.0 og planlægger 
nye dilemmaer i lyset af Corona-diskus-
sionerne mellem præster.

Kerneopgaven
I forlængelse af folkekirkens arbejdsmil-
jø gennem det sidste årti, har der været 
seriøse drøftelser af, hvordan folkekir-
kens medarbejdere forstår sig selv i ly-
set af folkekirkens kerneopgave. Gen-
tagne gange er dette blevet efterlyst, da 
uenigheder herom er en kim til flere lo-
kale konflikter. Hovedbestyrelsen vil i 
samarbejde med relevante samarbejds-

partnere løbende 
sætte fokus på ker-
neopgaven som 
udgangspunkt for 
at fremme trivslen 
på de lokale folke-
kirkelige arbejds-
pladser.

Magtsprog
Præsteforeningen 
vil sammen med 
relevante samar-
bejdspartnere – på 
baggrund af ana-
lysen af arbejds-
pladskulturen i 
folkekirken (okt. 
2018) – iværksætte 

og engagere sig i opfølgningsinitiativer 
omhandlende kommunikation og kultur 
generelt i folkekirken, blandt andet med 
afsæt i en konference afholdt i juni 2021.

Ligestilling / kønsdiskrimination
I folkekirken er det tilladt – af teologiske 
grunde, hvilket skal forstås helt snævert – 
at prioritere det ene køn frem for det andet 
i selve ansættelsesprocessen. Efter ansæt-
telsen er enhver form for kønsdiskrimi-
nation forbudt. Hovedbestyrelsen fasthol-
der fokus på ligestilling og afviser enhver 
form for kønsdiskrimination blandt præ-
ster. Ved konkrete henvendelser vil Præ-
steforeningen rejse problemstillingen 
over for folkekirkens ledelseslag. 

Seksuel chikane
I kølvandet på MeToo-bevægelsen er der 
også sat fokus på seksuel chikane i fol-
kekirken. Gennem sine repræsentanter 
i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirke-
ministeriets arbejdsgruppe for præsters 
arbejdsmiljø er hovedbestyrelsen blandt 
andet involveret i udarbejdelse af vejled-
ningsmateriale.

Præsteforeningens arbejdsmiljøudvalg. Fra venstre Jens Christian Bach 
Iversen, Jørgen Degn Bjerrum, Signe Kølbæk Høg og Jens Peder 
Baggesgaard
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Paraplyprojektet

Stress, udbrændthed og følelsesmæs-
sige belastninger
Præsteforeningen deltager i styregrup-
pen bag et 4-årigt paraplyprojekt (2019-
2022) om præsters psykiske arbejds-
miljø. Projektet går ud på at afprøve 
forskellige metoder og tilgange til at 
imødegå det, der synes at være uund-
gåelige udfordringer knyttet til præ-
stearbejdet. Projektet har som mål at 
nedbringe antallet af arbejdsbetingede 
langtidssygemeldinger.

Trivselsundersøgelser

Anonymt supplement til APV
Præsteforeningen vil i Kirkeministeriets 
arbejdsgruppe for præsters arbejdsmil-
jø fortsat presse på for at få udarbejdet 
en vejledning til de obligatoriske triv-
selsundersøgelser med henblik på lø-
bende håndtering af problemer med det 
psykiske arbejdsmiljø. Præsteforenin-
gen vil fortsat arbejde for, at trivselsun-
dersøgelserne – som et supplement til 
APV – bliver anonyme, så de årligt kan 
afdække nogle af de problemer, der el-
lers alene opsamles i større anonymise-
rede undersøgelser.

Præsters ledelsesrum
Hovedbestyrelsen vil – blandt andet med 
udgangspunkt i rapporter om det psyki-
ske arbejdsmiljø i folkekirken – sætte 
fokus på præsters ledelsesrum via NY 
PRÆST (FUV) og oplysning om folkekir-
kens organisationsstruktur (tostrenget 
ledelse, samvirke i menighedsrådet, for-
kyndelsesfrihed m.m.) i alle relevante 
sammenhænge.

P E J L E M Æ R K E R  F O R
P R Æ S T E F O R E N I N G E N S

F R E M T I D I G E  A R B E J D E  M E D
P R Æ S T E R S  A R B E J D S M I L J Ø

 » Konsekvent fokusering på ledelsen, 
kerneopgaven og kommunikation-
en for – i samarbejde med folke-
kirkens andre aktører – at udvikle 
arbejdspladskulturen i folkekirken.

 » Permanentgørelse af Folkekirkens 
Arbejdsmiljørådgivning (FAR) som 
en professionel, partsbåret og 
brancherettet arbejdsmiljørådgiv-
ning for de folkekirkelige arbejds-
pladser.

 » Etablering af initiativer og tiltag 
i nationalt og lokalt regi i folke-
kirken for at imødegå konflikter 
og dårlig trivsel opstået i Corona- 
perioden.

 » Implementering af Præsteforenin-
gens livsfasepolitik gennem over-
ordnede visioner og aftaler med 
Kirkeministeriet og biskopperne 
samt gennem kollegiale drøftelser 
i provstierne for at gøre folkekir-
ken til en attraktiv arbejdsplads for 
præster hele arbejdslivet.

 » Udvikling af APV – i samarbejde 
med Kirkeministeriet – som det 
systematiske arbejdsredskab for et 
bedre arbejdsmiljø.

Fokus på ...
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UDDANNELSESUDVALG
Medlemmer: Niels Grunnet (formand), 
Ole Bjerglund Thomsen, Signe Kølbæk 
Høg og Jørgen Degn Bjerrum

At være præst er et spændende, kræ-
vende og alsidigt arbejde som stil-
ler krav til både høj faglighed og gode 
samarbejds- og ledelsesevner. Coro-
napandemien har understreget, hvor 
vigtigt det er hurtigt at kunne omstille 
sig som præst og fagligt være i stand til 
også at gå nye veje. Uanset om det gæl-
der inspiration til konfirmandunder-
visningen, eller hvordan man benytter 
digitale hjælpemidler til gudstjene-
sten. Men vigtigst af alt vil til enhver 
tid være, at præsters grundlæggende 
fagteologiske uddannelse og dannelse 
er på et fagligt højt niveau. Det er der-
for vigtigt, at folkekirken fortsat kan 
tiltrække dygtige kandidater fra uni-
versiteterne i København og Aarhus, 
også for på den måde at imødegå den 
præstemangel, der er en realitet i fle-
re dele af landet i disse år. Den afgåen-
de hovedbestyrelse præsenterer her de 
holdninger og indsatser, der har præ-
get perioden og opmærksomhedspunk-
ter, der kan overvejes i den fremtidige 
indsats.

Uddannelse af nye præster

Kandidateksamen
Hovedbestyrelsens politiske holdning 
har været – og er fortsat – at den forsk-
ningsbaserede teologiske kandidatek-
samen på universiteterne er hovedve-
jen til at blive præst i folkekirken. Vi 
har ført kirkepolitiske samtaler med 

Folketingets kirkeordførere om, at di-
mensioneringen på universiteterne 
kan forbedres. Vi kan glæde os over,  
at det har medvirket til, at der fra fle-
re sider er kommet en øget forståelse 
for, at man fremadrettet bør tage større 
hensyn til folkekirkens behov for præ-
ster.

§1A 
Præsteforeningen har dog også accepte-
ret, at der på grund af præstemanglen – i 
en midlertidig periode – er blevet åbnet 
op for en uddannelsesmulighed (§1A) for 
andre akademiske kandidater end teo-
loger. Ordningen har allerede fået stor 
interesse med omkring 265 ansøgere, 
hvoraf ca. 50 får adgang til uddannelsen 
i 2021. Disse skal efter en teologisk ud-
dannelse på 2½ år, som universiteterne 
varetager, kunne tilgå Pastoralsemina-
riet og ordineres som præster. Præste-
foreningen ser gerne en sikring af ord-
ningens faglighed ud i de forskellige 
teologiske discipliner. Præsteforeningen 
har ligeledes opfordret til, at ordningen 
SU-dækkes. 

§2
Når §1A-ordningen kommer i brug, er 
det Præsteforeningens opfattelse, at 
man atter bør tilstræbe et lavere optag 
via §2-ordningen. Ansøgere til §2 bør 
fagligt vurderes i samarbejde mellem 
biskop og et fagligt bedømmelsesudvalg 
fra universiteterne for nationalt at sikre 
et ensartet bedømmelsesniveau. 
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Teologistuderende

Præst som karrieremulighed
Folkekirken mangler flere steder ansøge-
re til præsteembedet. Derfor har Præste-
foreningen de senere år øget indsatsen 
over for de teologistuderende på univer-
siteterne, så flere kan få øjnene op for en 
karrieremulighed som præst i folkekir-
ken. Studerende introduceres til Præste-
foreningen og præstegerningen gennem 
samtaler, møder og gode medlemstilbud. 
Dette sker i tæt samarbejde med forenin-
gens 4 studenterambassadører på Køben-
havns og Aarhus’ universiteter. Studen-
terambassadørerne skal også i fremtiden 
være et vigtigt bindeled mellem univer-
siteterne og Præsteforeningen. Sam-
men kan vi udforme og facilitere arran-
gementer og aktiviteter og sørge for, at 
studentermedlemmerne hurtigere bliver 
gjort opmærksom på foreningens gode 
tilbud. Præsteforeningen udkommer 
kvartalsvist med et nyhedsbrev særligt 
til studentermedlemmer.

Studenterarbejde i folkekirken
Hovedbestyrelsen anser det for vigtigt, 
at teologistuderende får mulighed for 
praksisstudier, undervisning, studie-
jobs m.m. i folkekirken. I efteråret 2021 
tilbyder Præsteforeningen selv prædi-
kenværksteder for studentermedlem-
mer i København og Aarhus med erfarne 
præster. Derudover etablerer vi et prø-
veprædiken-netværk, så studentermed-
lemmer kan komme ud og prøve at stå 
på en prædikestol.

NY PRÆST

Praktikpladser: Geografisk  
spredning
Det er vigtigt, at de studerende på pa-
storalseminarierne får kendskab til, at 
man kan blive præst andre steder end 
nær universitetsbyerne. Derfor har ho-
vedbestyrelsen støttet, at pastoralsemi-
nariernes praktikpladser har god geo-
grafisk spredning.

Præsteforeningens uddannelsesudvalg. Fra venstre Ole Bjerglund Thomsen, Niels Grunnet, 
Signe Kølbæk Høg og Per Bucholdt Andreasen
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Introduktionsforløbet i første embede
Hovedbestyrelsen har fulgt – og følger – 
præsternes introduktionsordning. Et fo-
kuspunkt er sikring af ensartet kvalitet 
i hele landet. Præster må ikke »tabes« i 
systemet, hvis de undervejs i introduk-
tionsforløbet får embede i et andet stift. 
Dette gælder også for vikarer, der peri-
odevis er »ude af systemet«. Præstefor-
eningen er repræsenteret i evaluerings-
udvalget for NY PRÆST.

Folkekirkens Uddannelses- 
og Videnscenter (FUV)

Garant for (efter-)uddannelse
Hovedbestyrelsen vil fortsat pege på 
FUV som den centrale nationale garant 
for præsternes pastorale uddannelse og 
efteruddannelse. Præsteforeningen ser 
dog også gerne (fortsat) samarbejdsafta-
ler mellem FUV og andre udbydere, her-
under f.eks. universiteterne.

Ledelse 
Hovedbestyrelsen har fokus på god le-
delse generelt i præsteembedet både i 
den almene pastoraluddannelse og in-
den for efteruddannelsen. Derudover ser 
vi gerne et samvirke med folkekirkens 

aktører, herunder Landsforeningen, om 
en uddannelse til præster og andre egne-
de, der påtager sig funktionen som dag-
lig leder. Præsteforeningen mener, det 
kunne være oplagt, om en sådan uddan-
nelse blev varetaget af FUV.

Fjernundervisning og uddannelse  
inden for digitale platforme
Coronapandemien har vist os både styr-
ker og svagheder ved at afholde møder og 
undervisning via digitale platforme. Præ-
steforeningen mener, at den fysiske un-
dervisning fortsat skal være domineren-
de i FUV, men vi tænker, at den fremover 
kan suppleres af fjernundervisning, hvor 
det giver mening. Præsteforeningen ser 
derudover gerne, at præster bliver uddan-
nelsesmæssigt bedre klædt på i forhold til 
kendskab til og brug af digitale platforme.

Karriereveje

Hovedbestyrelsen har i den forgangne 
periode gået forrest i bestræbelserne på 
at få etableret andre karriereveje i folke-
kirken end de traditionelle ledelsesmæs-
sige, såsom provst og biskop. Vi er stolte 
af, at det i første omgang har udmøntet 
sig i over 100 LG3-stillinger.

Studieorlov

Frit emnevalg og større fleksibilitet
Det er vigtigt for hovedbestyrelsen at 
værne om præsters mulighed for frit at 
vælge, hvilke emner inden for den teo-
logiske faglighed, man ønsker at fordybe 
sig i – ikke mindst fordi økonomien til 
studieorlov kommer fra præsternes egne 
lønmidler.

Niels Grunnet, formand for Præsteforenin-
gens uddannelsesudvalg
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KOMMUNIKATIONS
UDVALG
Medlemmer: Ole Bjerglund Thomsen 
(formand), Jørgen Degn Bjerrum, Niels 
Grunnet og Per Bucholdt Andreasen.

Præsteforeningen har i perioden udvik-
let foreningens kommunikation. Måle-
ne er:

 » at formidle og varetage medlem-
mernes interesser 

 » at nå medlemmerne med den rette 
information og rådgivning

 » at synliggøre foreningens resulta-
ter

 » at bidrage til præsternes faglige 
selvforståelse

 » at give inspiration til præstens dag-
lige arbejde 

 » at give inspiration til teologisk for-
dybelse og udvikling 

 » at motivere præster til at synliggø-
re deres virke 

Den afgående hovedbestyrelse samler 
her indsatser og visioner fra de sidste 4 
år og peger på en række mulige fokus-
punkter, der kan overvejes i den frem-
tidige indsats. 

P E J L E M Æ R K E R  F O R
P R Æ S T E F O R E N I N G E N S

F R E M T I D I G E  A R B E J D E  M E D
U D D A N N E L S E S P O L I T I K

 » At den teologiske kandidateksa-
men fortsat skal være hovedvejen 
til præsteembedet med en dimen-
sionering, der modsvarer folkekir-
kens behov.

 » At midlertidige alternative uddan-
nelsesordninger har faglig soliditet, 
understøttes økonomisk og ikke 
udvikler sig til varige ordninger.

 » At de nye karriereveje underbyges 
af FUV’s specialuddannelser.

 » De teologistuderende for at 
understøtte deres viden om – og 
motivation for – at blive præster i 
folkekirken.

 » At præsters karriereveje under-
bygges uddannelsesmæssigt i 
FUV bl.a. med en løbende dialog 
mellem stifterne og FUV.

 » At folkekirken i FUV fortsat kan 
have en national sikring af præ-
sters pastorale uddannelse og 
efteruddannelse.

 » Om studieorloven kan gøres mere 
fleksibel med f.eks. en optjeningsord-
ning, og at orloven ikke nødvendigvis 
skal strække sig over 3 måneder.

Fokus på ...
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Præsteforeningens medier

Logo og visuelt udtryk
Foreningen har gennemført en samlet 
fornyelse af det visuelle udtryk: Logo, 
farver, skrifttype osv., som genfindes 
på alt fra hjemmeside til trykte blade og 
kuglepenne. 

Hjemmesiden
Den nye hjemmeside har alle relevante 
informationer vedrørende præsters ar-
bejdsforhold, men rummer også en stor 
vidensbank af teologisk stof samt nyhe-
der af fagpolitisk og aktuel karakter. Nøg-
leord for siden er: Indbydende og tilgæn-
gelig. Vi har arbejdet med hjemmesidens 
hastighed, som er blev markant forbedret.

Fokusgruppe
Hovedbestyrelsen har i perioden etable-
ret en fokusgruppe med henblik på for-
eningens kommunikation. Gruppen har 
givet et godt indblik i medlemsskarens 

holdninger og ønsker og har bidraget 
med konkret input til forandring. 

»Præsten« – Præsteforeningens med-
lemsblad
Medlemsbladet har gennemgået en 
layoutmæssig og indholdsmæssig foran-
dring og har fået navnet »Præsten«. Ide-
en bag det fornyede blad er, at det klas-
siske udtryk, fornemmelsen af seriøsitet 
og tyngde, skulle bevares, men der var 
behov for en nyere stil. Dobbeltheden af 
fagpolitisk medlemsblad og pastoralt og 
teologisk ugemagasin, som har kende-
tegnet bladets stolte tradition, bibehol-
des. Der har været et ønske om at tale 
mere direkte ind i præsternes aktuelle 
situation, f.eks. med mere erfaringsde-
ling, flere interviews og portrætter. Det 
er blandt andet sket gennem skildringer 
af præsters hverdag i forbindelse med 
OK18 og COVID-19. Det er ønskeligt at 
fortsætte udviklingen mod mere aktua-
litet og personbåret stof. 

Præsteforeningens kommunkationsudvalg. Fra venstre Niels Grunnet, Jørgen Degn Bjerrum, Per 
Bucholdt Andreasen og Ole Bjerglund Thomsen.
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Fagmagasin
Foreningen lancerede i 2019 et fagmaga-
sin, et årligt temablad i magasinformat. 
Første udgave fokuserede på præstens 
ledelsesansvar. Magasinet præsenterer 
foreningens arbejde og aktuelle politiske 
mål i en indbydende og stilbevidst form 
for såvel medlemmer som eksterne inte-
ressenter og relevante beslutningstage-
re. Magasinet blev vel modtaget og ud-
gives igen i 2021 under titlen »Præstens 
mange roller og funktioner«. 

125 års-jubilæum
Foreningen fejrer i 2021 sit 125 års-jubi-
læum. Hovedbestyrelsen har ønsket at 
markere jubilæet ved også at pege på ak-
tuelle udfordringer og fagpolitiske tema-
er. Jubilæumsfejringen markers med hi-
storiske og aktuelle artikler i »Præsten« 
samt essay-, foto- og videokonkurren-
cer. Derudover bærer årets medlemsmø-
der og repræsentantskabsmødet præg af 
fejring af jubilæet. 

Mødet med medlem-
mer og mellem med-
lemmer

Persoligt møde
Hovedbestyrelsen giver mø-
det med medlemmerne en 
høj prioritet. Omkring OK18 
afholdt foreningen en række 
ekstra møder for foreningens 
medlemmer, ligesom der ud-
bydes mediekurser, og med-
lemmerne fik mulighed for 
at blive inddraget i udform-
ningen af Præsteforeningens 
livsfasepolitik. Hovedbesty-
relsen har arbejdet på at for-
ny medlemsmøderne blandt 
andet ved at bede medlem-

mer komme med debatskabende indlæg 
på møderne og ved i 2021 at indbyde po-
litikere til at give et oplæg.

– og online i en Coronatid
Sidste halvdel af perioden har båret præg 
af Coronatidens begrænsninger, men 
også nye muligheder. Foreningen har 
lagt vægt på stadig at være tæt på med-
lemmerne, så f.eks. sekretariatets med-
arbejdere var tilgængelige for telefonisk 
rådgivning hjemmefra. En række arran-
gementer er blevet gennemført digitalt, 
f.eks. høring omkring den lancerede livs-
fasepolitik. Præsteforeningen lægger 
fortsat vægt på det fysiske møde, men 
overvejer at udbyde flere digitale med-
lemsarrangementer, f.eks. fyraftensmø-
der med inspiration til arbejdslivet. 

Digital læring og kollegialitet
Præsterne har under COVID-19 vist sig 
åbne for nye kommunikationsformer. 
Præsteforeningen kan spille en rolle 

Formand for kommunikationsudvalg Ole Bjerglund Thomsen
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ved at inspirere til fortsat udvikling af 
præsters digitale kompetencer og frimo-
dighed. Det er mange præsters vilkår, at 
nærmeste kollega er på lang afstand, og 
man mødes sjældent i kollegialt regi. 
Digitale platforme kan være en løsning 
på det problem ved at give mulighed for 
kollegiale mødesteder og sparring. Præ-
steforeningen kan bidrage til at fremme 
samarbejdskultur og modvirke oplevel-
sen af ensomhed i det daglige arbejde 
ved at inspirere til digitale kollegiale 
træfpunkter. 

Nyhedsbrev til tillidsrepræsentanter
Præsteforeningen udsender 10 gange 
årligt et nyhedsbrev til tillidsrepræsen-
tanterne. 

Nyhedsbrev til de studerende
Præsteforeningen taget initiativ til at 
sende et kvartalsvist nyhedsbrev ud til 
foreningens studentermedlemmer med 
information om Præsteforeningens til-
bud til dem.

Præsteforeningen i samfundet 

Inspiration til at deltage i debatten
Hovedbestyrelsen har arbejdet for at 
styrke synligheden af præsters mangfol-
dige bidrag i kirke, samfund, kultur og 
debat. Indenfor perioden har »Præsten« 
derfor bragt en artikelserie, hvor en 
række præster har delt deres erfaringer 
med at nå ud i det offentlige rum gen-
nem skriftlige og digitale medier. Der er 
gennemført mediekurser, der inspire-
rer præster til at tage til orde i lokale og 
landsdækkende medier. I forlængelse af 
mediekurserne bliver der opfordret til at 
etablere netværksgrupper. 

P E J L E M Æ R K E R  F O R
P R Æ S T E F O R E N I N G E N S

F R E M T I D I G E  A R B E J D E  M E D
K O M M U N I K AT I O N S A R B E J D E

 » At kendskabet til medlemmernes 
ønsker kan sikres gennem fokus-
grupper og redaktionsudvalg

 » At »Præsten« videreudvikles med 
vægt på aktualitet og velformidlet 
teologi 

 » At Fagmagasinet fortsat udgives 
med skiftende temaer

 » At medlemsmøderne udvikles, så 
fagpolitik suppleres med aktuelle 
eksterne bidrag

 » At de digitale muligheder udnyttes 
til medlemstilbud og kollegialitet

 » At præsters samfundsbidrag kan 
synliggøres yderligere

 » Hjemmesidens hastighed og for-
nyelse af billeder

 » Om Facebook kan bruges mere  
offensivt evt. gennem flere visuelle 
produktioner (foto, film)

Fokus på ...
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HOVEDBESTYRELSENS 
ARBEJDE 2020/2021

Hovedbestyrelsen har været  
inddraget i arbejdet med følgende 
vejledninger, undersøgelser mv.:

 » Fælles lønpolitik for folkekirkens 
præster 

 » Præsters personalepolitik

 » Vurderingsmanual

 » Udarbejdelse af flere høringssvar, 
som kan ses på hjemmesiden

 » Kirkeministeriets sektordialog og 
partnerskab i forbindelse med ud-
arbejdelse af retningslinjer for en 
ansvarlig genåbning af folkekirken 
og andre trossamfund

 » Folkekirkens Corona-Taskforce

 » Ansættelses af en projektmedarbej-
der til projektet: Læs teologi og bliv 
præst – rekruttering og fastholdelse 
af præster i folkekirken 

Repræsentation, udvalg mv.

 » Møde med Kirkeministeriets depar-
tementschef

 » Møder med biskopperne og prov-
sterne

 » Møder med de forskellige kirkepoli-
tiske ordførere fra Folketinget

 » Møder med Landsforeningen af 
Menighedsråd

 » Møder med tillidsrepræsentanter-
ne

 » Møder med stiftsbestyrelsesfor-
mændene

 » Møder med alle folkekirkens aktø-
rer i forbindelse med COVID-19

Deltagelse i bestyrelser, udvalg,  
arbejdsgrupper med videre 

 » TOAC – AC

 » TOAC er Tjenestemænds og Over-
enskomstansattes Fællesrepræsen-
tation i Akademikernes Centralor-
ganisation 

 » Præsteforeningens formand er 
næstformand i TOAC og suppleant i 
Akademikernes (AC) bestyrelse

 » Præsteforeningen deltager gen-
nem TOAC i Akademikernes for-
handlingsudvalg for det offentlige 
område

 » Bestyrelsesplads i Akademikernes 
A-kasse

 » Bestyrelsespladser i bestyrelsen for 
Folkekirkens Uddannelses- og Vi-
denscenter

 » Arbejdsgruppen om rekruttering af 
præster, bæredygtige embeder/at-
traktive akademiske stillinger 

 » KEP – Konferenz der Europäischen 
Pfarr verbände
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 » Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

 » Folkekirkens Arbejdsmiljørådgiv-
nings styregruppe

 » Kirkeministeriets arbejdsgruppe 
for præsters arbejdsmiljø (APPA)

 » »Paraplyprojektet«: Fremme præ-
sters psykiske arbejdsmiljø gen-
nem pilotprojekter

 » Dansk Diakoniråd

 » Folkekirken.dk

 » Kirke på landet

 » Undersøgelse af Storpastorater 

 » Styregruppen bag FUV-undersø-
gelse: »Folkekirken og corona: 100 
dage, der forandrede folkekirken?«

 » PFA’s Kunderåd

 » Bestyrelsespost i Samrådets Bolig-
selskab

 » Evalueringsudvalg vedr. Ny Præst 
Arbejdsgruppe vedr. Introkurser i 
folkekirken 

 » ISU (Informationssikkerhedsud-
valget) 

Deltaget i

 » NPS – de nordiske præsteforenin-
gers årlige møde

 » Provsteforeningens årsmøde

Arrangeret

 » Seks årlige ordinære møder for til-
lidsrepræsentanterne på TEAMS

 » Lønseminar i samarbejde med Kir-
keministeriet for biskopper, stifts-
kontorchefer, Præsteforeningens 
sagsbehandlere og tillidsrepræsen-
tanter, der forhandler løn

 » Lønseminar i samarbejde med Kir-
keministeriet for provster, tillids-
repræsentanter og medarbejdere på 
stiftsadministrationerne 

 » Grundkursus for nye tillidsrepræ-
sentanter på TEAMS

 » Møde med lønforhandlerne

 » TEAMS møder om livsfasepolitik 
for medlemmerne

 » Møde med boligvurderingsmænde-
ne

 » Møder med biskopperne 

 » Møde mellem hovedbestyrelsen og 
formændene for stiftsbestyrelserne
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SEKRETARIATET
Forhandler løn- og ansættelsesvilkår for 
præster, provster og biskopper, herun-
der også medlemmer, der er ansat i Kri-
minalforsorgen, Forsvaret, Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter,  kirkeli-
ge organisationer, Kirke-Skolemedarbej-
dere, individuelle kontrakter for emeriti 
med videre.

Sekretariatet rådgiver og bistår 
medlemmer i spørgsmål vedrørende  
løn- og ansættelse. Det kan f.eks. 
være:

 » Vejledning om og forhandling af 
løn i forbindelse med stillingsskift 

 » Tjenstlige møder, håndtering af 
klager, hjælp til udarbejdelse af re-
degørelser

 » Afskedigelsessager

 » Arbejdsmiljøproblemer

 » Præsters pligter og rettigheder, 
herunder præsten som menigheds-
rådsmedlem, samvirke, ledelse, 
instruktionsbeføjelse, rådighedsar-
bejde, tjenestemænds forpligtelser, 
forandringer i embedet, struktur-
forhold, regulativer, bistandsfor-
pligtelser

 » Andre medlemmers løn- og ansæt-
telsesvilkår

 » Løn, tjenestebolig, ferie, flyttegodt-
gørelse, barsel, pension, seniorord-
ning, omsorgsdage, orlov, kontor-
forhold, kørsel osv. 

 » Forhandler vilkår og medlemsfor-
dele med PFA Pension, Tryg og Lån 
& Spar 

Sekretariatet bistår og rådgiver  
tillidsrepræsentanter

 » I forbindelse med forhandling af 
tillæg og studieorlov

 » I forbindelse med deres funktioner 
som tillidsrepræsentanter i provsti-
et

 » Udarbejder informationsmateriale 
til kurser, TR Nyt m.v.  

Sekretariatet bistår og rådgiver  
hovedbestyrelsen

 » Forbereder materiale til hovedbe-
styrelsesmøderne, udarbejder hø-
ringssvar, notater, redegørelser, 
breve osv. i overensstemmelse med 
hovedbestyrelsens beslutninger.

Herudover varetager sekretariatet de 
administrative funktioner, som blandt 
andet omfatter bogholderi, kontin-
gentopkrævning, planlægning af mø-
devirksomhed, herunder repræsen-
tantskabsmødet, medlemsregistrering, 
journalisering, telefonbesvarelse, vare-
tagelse af dele af det fagpolitiske og se-
kretariatsmæssige stof i bladet, formid-
ler ansøgninger til Tjenestemændenes 
Låneforening, forhandler tillæg til præ-
ster for funktionen som daglig leder.




