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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




