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Overføring av kateketer fra Staten til  

Kirkelig fellesråd 
De involverte partene har utarbeidet et felles informasjonsskriv om overføringen som 

er vedlagt dette rundskrivet. I rundskrivet vil KA kommentere særskilt noen sider ved 

overføringen. Rundskrivet med vedlegg sendes til alle medlemmer, også dem som 

ikke har statlig kateket. 

 

Overføringen 
Som kjent har det vært arbeidet en tid for 
å forberede en samlet overføring av de 
statlige kateketene i Den norske kirke til 
de respektive kirkelige fellesråd i samsvar 
med Lov om Den norske kirke og 
Stortingets forutsetninger. De sentrale 
partene er nå ferdig med å tilrettelegge 
forutsetningene for overføringen, som det 
redegjøres for i den vedlagte informa-
sjonen.  

Tidspunkt 
I tidligere informasjon fra KA, er 
01.01.2001 nevnt som aktuell overførings-
dato. Det er imidlertid flere forhold som 
har medført at partene som har arbeidet 
med overføringen – KA, KUF og DNKK/ 
PF – nå er enige om å sette tidspunktet til 
01.03.2001. Ikke minst er det viktig at den 
lokale arbeidsgiver og den enkelte kateket 
får tilstrekkelig tid til å avklare konkrete 
forhold vedr den nye arbeidsavtalen. 

Arbeidsgiveransvaret 
Overføringen innebærer at arbeidsgiver-
ansvaret flyttes fra staten v/bispedømme-
rådet til det fellesrådet (menighetsrådet i 
kommuner med ett sokn) hvor kateketen 
har sitt arbeidssted. Dermed overtar 
fellesrådet alle plikter og rettigheter som 
følger av arbeidsgiveransvaret: 

 lønnsplikt i samsvar med tariffavtalene i 
KA-området 

 ansvar for arbeidsplass/arbeidsmiljø 

 tilrettelegging for samarbeid og med-
bestemmelse i hht Hovedavtalen 

 ansvar for kompetanseutvikling i hht 
lokal opplæringsplan på lik linje med 
øvrige arbeidstakere (se nedenfor) 

 styring av arbeidstid og arbeids-
oppgaver i samråd med de(t) berørte 
menighetsråd og innenfor rammen av 
Tjenesteordning for kateketer. 

Tilsyn 
Kateketene vil også etter overføringen stå 
under biskopens tilsyn. Det er den enkelte 
biskop som avgjør hvordan tilsynsansvaret 
konkret skal komme til uttrykk, jfr 
Tjenesteordning for biskop. KA regner 
med at det vil ta noe tid å gå opp 
nødvendige grenser mellom fellesrådets 
og bispedømmets aktiviteter, og vil bidra til 
en konstruktiv dialog med bispe-
dømmenes ledelse om dette. 

Lønn 
Partene har forhandlet seg fram til konkret 
lønnsplassering for den enkelte kateket, 
inkludert et antall T-trinn. Dette er 
nærmere omtalt i vedlagte informasjons-
skriv. 

Økonomi 
KA har vært opptatt av at fellesrådene ikke 
skal påføres nye utgifter som en 
konsekvens av overføringen. Dette er løst 
ved at staten v/bispedømmerådet på 
overføringstidspunktet yter tilskudd til 
fellesrådet som tilsvarer 100% av lønn 
(inkludert T-trinn), arbeidsgiveravgift og 
pensjon. Etter overføringen er tilskuddet 
omfattet av de reglene som gjelder for 
slike tilskudd, jfr rundskriv nr 13/98. KA 
forutsetter at tilskuddsnivået blir fulgt opp 
av bispedømmerådene i framtida. Det 
ligger likevel ikke inne en garanti for 
tilskuddsstørrelsen, også fordi tilskuddets 
størrelse avgjøres av Stortinget gjennom 
budsjettvedtak.  

http://www.ka.no/_service/481/download/id/21988/name/rs0025_vedl.pdf
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I det foreløpige tildelingsbrevet vedr. 
budsjettet for Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet er det trukket 
16.000 kr pr kateketstilling i budsjettet til 
bispedømmerådene. Dette er midler som 
tidligere var knyttet til kompetanseutvikling 
og andre arbeidsgiver-relaterte kostnader. 
Med utgangspunkt i KUF’s forutsetninger, 
har partene avtalt at disse pengene ikke 
skal utbetales til den enkelte arbeidsgiver, 
men blir disponert av KA i samarbeid med 
arbeidstakerorganisasjonene etter nær-
mere retningslinjer som vil bli utarbeidet 
om dette. 

Etter- og videreutdanning 
Arbeidsgiver har ansvar for at det lages en 
opplærings- og utviklingsplan i 
virksomheten, jfr Hovedavtalen § 15-2. Vi 
antar at bispedømmerådene også i 
framtida vil utvikle tilbud som er rettet mot 
kateketer. Disse tilbudene må i tilfelle 
innarbeides i den lokale opplæringsplan, 
og det er arbeidsgiver – fellesrådet – som 
både innvilger nødvendig permisjon og 
bevilger støtte til slike opplæringstiltak. 

Informasjon til den enkelte kateket 
Den informasjonen som følger dette 
rundskrivet blir også gitt til kateketene fra 
Den norske kirkes kateketforening og Den 
norske kirkes presteforening. Kateketer 
som ikke er organisert, eller er organisert i 
en arbeidstakerorganisasjon som ikke har 
partsstatus i forhold til KA, vil naturligvis bli 
omfattet av det samme tilbudet. KA 
forutsetter at det fellesrådet som skal 
overta en (eller flere) kateket(er) fra staten 
i denne overføringen, ser til at den enkelte 
kateket mottar nødvendig informasjon om 
overføringen. 

Informasjonsmøter 
KA vil i samarbeid med KUF og Den 
norske kirkes kateketforening søke å få 
arrangert noen regionale samlinger for 
arbeidsgiverne, kateketene og represen-
tanter for bispedømmerådene som blir 
berørt av overføringen. Planene for slike 
samlinger er ikke klare ennå, men vi ber 
om at det holdes av tid i perioden 2. – 9. 
januar 2001. KA kommer tilbake med 
informasjon om slike samlinger. 
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