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Sentrale retningslinjer  
for presters deltakelse i EVU-tiltak  
 
Fastsatt av Bispemøtet, jf sak BM 61/20.  
 
Ny, felles ordning må sees i lys av gjeldende kirkelige organisering, og vil kunne 
endres. 
 
Prester i Den norske kirke har rett og plikt til å delta i kompetanseutviklende tiltak, jf  
AML § 12-11 og HTA for Den norske kirke kap 1 og 3, samt vedlegg 7.  
 
Prestenes ordinasjonsforpliktelse pålegger arbeidsgiver et særlig ansvar for å legge 
tilrette for at stadig kompetanseutvikling kan skje på en god måte. Dette er en viktig  
side ved et godt og motiverende arbeidsforhold.  
 
Det er biskopen som tilstår studiepermisjon og fastsetter støtte til deltakelse. 
Biskopens forvaltning er underlagt plikt til medbestemmelse, jf HA for Den norske  
kirke.  
 
Omfang og innretning på kompetanseutviklingstiltak er omtalt i nasjonal  
kompetanseutviklingsplan.  
 
I  
For kurs hvor arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å delta, dekker arbeidsgiver alle  
kostnader og det gis permisjon i tråd med normert arbeidsmengde  
 
II  
21/20 Standardiserte vilkår for deltagelse i EVU - 19/03453-11 Standardiserte vilkår 
for deltagelse i EVU : Standardiserte vilkår for deltagelse i EVU  
For øvrige kurs anbefalt av Bispemøtet med 10 stp. gis normalt følgende vilkår  

• Permisjon med lønn i 24 dager. I dette inngår kurssamlinger ved lærested o.l., 
lesedager før eksamen og eksamensdag(er).  

• Planlagte fridager som sammenfaller med lærestedets kurssamlinger 
kompenseres særskilt.  

• Av legitimerte utgifter til kursavgift, reise og opphold, obligatorisk 
pensumlitteratur, jf litteraturliste i kursbeskrivelse, dekkes 80% av 
arbeidsgiver.  

• Reise- og opphold må godkjennes av biskop på forhånd, kf reiseregulativet.  
 
For kurs med annet omfang enn 10 stp. tilpasses rammene forholdsvis.  
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III  
Ordninger for økonomisk støtte og permisjon for nasjonale breddetiltak avgjøres fra  
gang til gang.  
 
IV  
For kurs/utdanning som ikke er pålagt eller er anbefalt av Bispemøtet, vurderer  
biskop, etter drøfting med REU, hvor mye permisjon og støtte som kan gis.  
 
Biskopen kan fastsette bindingstid for prester som gis støtte til AVU- og PKU-kurs. 


