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Til: Prester, proster, biskoper og stiftsdirektører
Kopi til informasjon: kirkeverger, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og
bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet
teoLOgene, Akademikerne, Parat og KA
Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen og HR-sjef Sissel Vartdal orienterer i
dette nyhetsbrevet om en ny enighet mellom partene i forbindelse med
koronapandemien.

Prester og arbeid på helligdager i påsken
Partene er enig om følgende knyttet til arbeidsplaner og helge- og høytidstillegg i
påsken:
1. I denne ekstraordinære situasjonen er begge parter opptatt av at det er
ekstra viktig å vise fleksibilitet og raushet for å finne gode løsninger.
2. I forbindelse med påsken betyr det at prester skal føre arbeidstid slik den
står i arbeidsplanen, og være disponibel for arbeidsgiver det antall timer
som ligger i arbeidsplanen, innenfor de begrensningene som den enkelte
arbeidstaker har for tiden.
Partene understreker at arbeidsgiver kan omdisponere prester til andre
tidspunkter i påsken enn det som ligger i arbeidsplanen. Det kan f.eks.
være fordi man i et prosti ønsker å koordinere ulike aktiviteter, ønsker å
bemanne en kirke med bønnevakter i påsken, eller andre tiltak på
påskens dager som nødvendigvis ikke skjer på de tidspunkt som var satt
opp i planen. Eller det kan være omdisponering til oppgaver nasjonalt,
f.eks. moderere Den norske kirkes SoMe-kanaler.

Dersom arbeidsgiver ikke har oppgaver som tilsvarer det antall timer som
arbeidsplanen oppgir på helligdagene i påsken, er det arbeidsgivers
ansvar, og helge- og høytidstillegget skal utbetales.
3. Prester kan også, i tråd med det vi er enige om fra før, selv ta initiativ til å
be om avspasering eller ferie i påsken. Dette innvilges hvis tjenesten
tillater det, og medfører at helge- og høytidstillegget ikke blir utbetalt.
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