
 
 

 

Følgebrev fra KUFO ved høring om mulig ny organisasjon 

Dere har mottatt styringsgruppenes Grunnlagsdokument for en mulig ny organisasjon. Sentralstyret i 

KUFO har vedtatt å fortsette samtalene med de to andre foreningene. Men vil gjerne vite hva våre 

medlemmer tenker om dette. Vi har derfor laget en enkel høring som dere finner link vedlagt til i 

dette nyhetsbrevet. Vi vil også drøfte saken med Landsstyret på møte 17.04 og ha informasjon og 

mulighet for spørsmål og kommentarer på Generalforsamlingen 09.06.23 Det er ikke lagt opp til noen 

formelle vedtak i år. Dette vil eventuelt komme samtidig for alle tre foreningene på en ekstraordinær 

Generalforsamling våren 2024. 

ALLMØTER:  

- 08.02.23 kl 15:00 – 16:00 planlegger vi et felles «ALLMØTE» for alle organisasjonene. Her vil 

det bli en gjennomgang av hovedpunktene i Grunnlagsdokumentet og mulighet for 

oppklarende spørsmål i chat. Dette er altså ikke et diskusjonsmøte, men kun informasjon. Det 

er ikke en forutsetning at alle har fått tid til å lese grundig igjennom Grunnlagsdokumentet 

innen denne tid, men det er fint om en er kjent med innholdet.  

- 16.02.23 kl 09:00 – 10:30 KUFO vil også ha et internt «ALLMØTE» for våre medlemmer der 

det vil være åpent for kommentarer og spørsmål. Dette er fastsatt til 16.02.23 kl 09:00 – 

10:30  

- Begge Allmøtene vil bli tatt opp slik at de som ikke har mulighet for å delta kan se møtene i 

opptak. 

STIFTSLAGENE oppfordres til å holde egne teams møter der leder og eller generalsekretær vil delta så 

langt det er mulig.  

Hvorfor ser KUFO på muligheten av en ny felles organisasjon? 

- En større og sterkere organisasjon 

En større organisasjon med flere medlemmer vil være sterkere og ha større påvirkningskraft. 

Dette gjelder både i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår og i lokal medbestemmelse. 

Endring i kirkelig organisering vil uansett føre til at flere forhold skal drøftes og besluttes 

lokalt.  

 

- Styrket tillitsvalgt ordning 

En ny felles organisasjon vil ha større og bredere kompetanse i tillitsvalgtapparatet med 

erfaring fra både fellesrådsstrukturen og rettssubjektet er representert. En felles organisasjon 

vil være betydelig større på hver arbeidsplass enn tilfellet er i dag. Dette vil bidra til at 

fagstillingene i virksomheten kan få større påvirkning i beslutning- og arbeidsmiljø saker. 

 

- Styrket sekretariat 

Ut fra dagens forhold vil en felles organisasjon være mer robust med et større sekretariat og 

mer kompetanse. Den vil ikke være like sårbar som en organisasjon med kun en ansatt. De 

enkelte fagområdene vil ha spisskompetanse på sine områder. 

 

 

 



 
 

 

- Mer lokalt fellesskap 

Ved at alle tre fagområdene undervisning, diakoni og prestetjeneste er i samme organisasjon, 

vil en kunne utvikle sterkere og mer aktive fellesskap lokalt, både innen samme fellesråd og i 

prostiet. Tilsvarende vil det kunne bygges fellesskap på tvers både på bispedømme- og 

nasjonalt nivå. 

 

- Bedre informasjonsflyt 

En felles organisasjon vil gi bedre og ensartet informasjonsflyt til ansatte innenfor våre tre 

fagfelt. Dette er med på å styrke samhold og identitet.  

 

- Styrket faglig identitet og samspill mellom profesjoner 

En ny organisasjon vil ha egne profesjonsstyrer og ansatte som har et særskilt ansvar for de 

ulike profesjonene. Dette vil sikre at en profesjon ikke overtar for de andre, og det vil være 

med på å utvikle økt respekt for hverandres særpreg og faglighet. Det vil også gjøre det mulig 

og naturlig at medlemmer som arbeider innen en profesjon også kan få inspirasjon og 

kompetanse gjennom å delta i aktiviteter knyttet til profesjonsstyret innen en annen 

faggruppe.  

 

KUFO’s medlemmer i styringsgruppen og generalsekretær har deltatt aktivt i utarbeidelsen av 

Grunnlagsdokumentet. Mange forhold er tatt opp i gruppen og grunnlagsdokumentet er grundig 

bearbeidet og vurdert når dette nå sendes ut på høring. Det er vedlagt et organisasjonskart som 

forsøker å ta hensyn til de ulike organisasjoner og medlemmers behov. Både de som er ansatt i 

fellesråd, i kirkerådet (prestetjenesten, rådgivere på bispekontor og døvekirken) og i virksomheter og 

organisasjoner utenfor KA området.   

I den videre prosess vil de utsendte dokumenter bli gjennomgått og bearbeidet med bakgrunn i 

høringen. Det vil bli laget forslag til lover og andre formelle dokumenter som må på plass ved 

etablering av en mulig ny organisasjon.  

Styringsgruppen, sentralstyret og generalsekretær i KUFO anbefaler forslaget som nå er på høring.  


