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1. Bakgrunn 
Bakgrunnen for opprettelsen av arbeidsgruppene er Kirkerådet og KAs samarbeidsavtale fra høsten 2014, der KR 
uttrykker en intensjon om å melde seg inn i KA så snart dette er rettslig mulig etter opprettelsen av et sentralt 
rettssubjekt for Den norske kirke. Målet med arbeidsgruppene er å legge til rette for en forberedende samtale og 
kartlegging av aktuelle utfordringer virksomhets-overdragelsen av statlige arbeidstakere medfører, med sikte på 
ordinære forhandlinger på et senere tidspunkt. Det understrekes at arbeidsgruppene er uformelle, og at ingen av 
partene, hverken på arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden vil være bundet i senere forhandlinger av de synspunkter 
som fremkommer i arbeidsgruppene. Reelle forhandlinger vil således måtte føres på ordinært vis når partene ev. 
er i posisjon til det. 

2. Mandat 
Det er viktig å sikre både virksomhetens og den enkelte tilsattes utviklingsmulighet i forhold til nødvendig og 
utviklende kompetanse.  KAs avtaleverk inneholder enkelte bestemmelser som omhandler disse forhold.  Statens 
avtaleverk har også bestemmelser som i noen grad går ut over det som gjelder på KA-området.  At ordningene 
oppleves ulike per i dag, henger også sammen med at de ressursmessige rammer som er til rådighet for etter- og 
videreutdanningsformål varierer mellom de ulike virksomhetene. 

Arbeidsgruppen skal identifisere utfordringer og peke på mulige løsningsforslag til fremtidig tariffregulering av 
EVU-ordninger på kirkelig sektor. 

Arbeidsgruppen skal også gjennomgå behovet for eventuelle tilpasninger i gjeldende ordninger for OU-trekk. 

3. Deltakere 

3.1 Arbeidsgruppens sammensetning: 
Marit Halvorsen Hougsnæs – KA (leder) 
Marianne Liaklev/Marianne T Brekke – KA 
Svein Inge Thorstvedt – Stavanger kirkelige fellesråd 
Christofer Solbakken - Bispemøtet 
Paul Erik Wirgenes – KR 
Bjarne Nordhagen – Agder og Telemark BDR (har ikke møtt) 
 
Anders Hovind - MFO 
Geir Møller - Delta 
Marit Bunkholt - Presteforeningen 
Arne Løseth – Fagforbundet 
Harald Skarsaune – KUFO 
Leiv Sigmund Hope – Diakonforbundet 
 
Sekretær:  KA 
 

3.2 Andre deltakere 
Arbeidsgruppens andre møte, 29. januar 2016, var åpent, og partene ble invitert til å delta i møtet med en eller 
flere representanter.  
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4 . Møter i  arbeidsgruppen 
Det ble avholdt fire møter i arbeidsgruppen: mandag 2. november 2015, fredag 29. januar 2016 tirsdag 29. mars 
2016 og onsdag 27. april 2016. 

Referater er gjort offentlig tilgjengelige på KAs nettside. 

5. Dokumenter 
Som bakgrunn for arbeidet har KA utarbeidet to sammenstillinger av avtaleverket i staten og i KA-sektoren:  

- Kompetanseutvikling, ansvar, kartlegging og planer: Sammenstilling av avtaleverket i stat og KA-sektor 
- Individuell etter- og videreutdanning: Sammenstilling av avtaleverket i stat og KA-sektor 

Dokumentene finnes om egne vedlegg til rapporten tilgjengelige på KAs nettside www.ka.no. 

Andre aktuelle dokumenter: 

- Arbeidsmiljøloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62. Relevant for 
arbeidsgruppen: § 12-11. Utdanningspermisjon 

- Hovedavtalen i staten: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/apa/ha_kmd.pdf. 
Relevant for arbeidsgruppen: § 22 Kompetanseutvikling, § 23 Sentral opplæringsvirksomhet 

- Tilpasningsavtale for 
prestene: https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kud/rundskriv/2014/rundskriv-v-
15b2014-oversendelse-av-ny-tilpasningsavtale-for-prestene/tilpasningsavtale-for-prestene/id2357000/. 
Relevant for arbeidsgruppen: § 7 Om likestillingstiltak, Punkt B: Kompetanseutvikling 

- Hovedtariffavtalen i staten: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/apa/hta_2014.pdf. 
Relevant for arbeidsgruppen: Kapittel 5.4: OU-midler, Kapittel 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og 
kompetanseutvikling, Kapittel 5.7 Avsetning til kompetanse-, medbestemmelses- og omstillingsarbeid 

- Særavtale om opplærings- og utviklingsmidler: https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-
2015/KAPITTEL_9-14#KAPITTEL_9-14 

- Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs 
mv.: https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2013-10  

- Hovedtariffavtalen for KAs tariffområde: http://www.ka.no/static/article/1159341. Relevant for 
arbeidsgruppen: § 14 Utdanningspermisjon og Kapittel 3.3 Kompetanse – læring og utvikling 

- Vedlegg 6 til hovedtariffavtalen Avtale om OU-
arbeid: http://www.ka.no/_service/300851/download/id/283181/name/Vedlegg62014.pdf 

- Vedlegg 7 til hovedtariffavtalen Om 
kompetanseutvikling: http://www.ka.no/_service/300851/download/id/283191/name/Vedlegg720
14.pdf 

- Nasjonale retningslinjer for arbeidsveiledning (ABV) i Den norske kirke. Fastsatt av BM og KA desember 
2014:  
http://www.ka.no/_service/300851/download/id/283911/name/rs1505vedlegg-b.pdf 
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http://www.ka.no/_service/300851/download/id/283191/name/Vedlegg72014.pdf


 4 

EV
U 

og
 O

U-
or

dn
in

ge
r  

-  
Ta

rif
fg

ru
pp

e 
3 

| 
 0

4.
05

.2
01

6 

6 . Resultater fra arbeidsgruppens arbeid 

 

6.1 Arbeidsgivers ansvar for kompetansekart legging, -  planlegging og 
budsjettering 
 

 

 

 

 

 

Begge tariffavtalene forutsetter:  

- At arbeidsgiver har ansvar for at det i den enkelte virksomhet arbeides systematisk med 
kompetanseutvikling 

- At arbeidsgiver skal avsette midler til å gjennomføre nødvendige opplæringstiltak og det skal gis 
permisjon med lønn etter nærmere regler   

- At den ansatte selv har et eget ansvar for å holde seg oppdatert/kompetanseutvikling 

På følgende punkter ser arbeidsgruppen innholdsmessige ulikheter:  

- Hvorvidt det å ha kompetanseplan er tariffmessig pålagt eller ikke (Det er pålagt i KAs avtaleverk men 
ikke i staten) 

- Statens tariffavtaler har nedfelt egen målsetting om at kompetanseoppbygging skal bidra til å rekruttere, 
motivere og utdanne kvinner til lederstillinger. I KA-området er det ikke særlige 
likestillingsbestemmelser knyttet til kompetanseutvikling 

Det er enighet i arbeidsgruppen om at det at er positivt at det er tariffestet at virksomhetene skal ha en 
kompetanseplan i KA-området. Det er videre enighet om at likestillingsbestemmelsene i KAs avtaleverk med 
fordel kan styrkes etter mønster fra statens bestemmelser. 

Arbeidsgruppen peker videre på at det innenfor de ulike virksomhetene kan være etablert en praksis som går ut 
over det som er tariffregulerte ordninger. Dette gjelder innenfor begge tariffområder.  Konkret er det 
eksempelvis innenfor prestetjenesten vedtatt nasjonal kompetanseutviklingsplan (vedtatt av 
arbeidsgiver/Bispemøtet) og fastsatt et system for planutvikling på andre nivåer (regionalt og individuelt). At det 
vil være ulik praksis i den enkelte virksomhet henger naturlig sammen med at den enkelte virksomhet både har et 
selvstendig ansvar for den strategiske utviklingen av virksomheten og kompetansen til eget personell og at 
virksomhetene har ulike økonomiske rammebetingelser.    

Arbeidsgruppen viser også til at det påhviler enhver ansatt et ansvar for at egen yrkesutøvelse skjer på faglig 
forsvarlig måte. For noen yrkesgrupper er dette personlige ansvar særlig tydeliggjort i lov og/eller 
tjenesteordninger (helsepersonell, vigslede stillinger mv) samt i det personlige løfte som avgis i forbindelse med 
vigsling. Som følge av dette påhviler det disse et selvstendig ansvar for den faglige arbeidsutførelsen. 
Arbeidsgruppen forstår disse bestemmelsene også som et uttrykk for at arbeidsgiver har forpliktelser når det 
gjelder å legge til rette for samt motivere disse til nødvendig fagutvikling. 

 

 

Arbeidsgruppen vurderer at det ikke er store innholdsmessige forskjeller mellom tariffavtalene i KA-området og staten 
når det gjelder forståelsen av det ansvar arbeidsgiver har for kompetansekartlegging, kompetanseplaner og avsetning av 
midler i virksomhetens budsjett til kompetanseformål. Tariffavtalene har noe ulike formuleringer om rammene for de 
tilsattes etter- og videreutdanning, men forskjellene i formuleringer bør etter arbeidsgruppens vurdering ikke 
overfortolkes. 
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6 .2 Organisering av partssamarbeidet om kompetanseutvikling i  den 
enkelte virksomhet  
 

 

 

 

 

 

I staten gir tjenestemannsloven ingen særlige føringer for hvordan medbestemmelse på dette området skal 
organiseres. Heller ikke Hovedavtalen definerer hvordan de tilsattes drøftings/forhandlingsrett innen 
kompetanseutvikling skal være organisert. Drøfting og eventuell forhandling om disse forhold håndteres i rammen 
av generelle kontaktmøter og/eller særskilte utvalg.  I tilpasningsavtalene for prester er det i dag avtalt særskilte 
utvalg for drøfting av etter- og videreutdanning både regionalt og sentralt (REU og SEU).  Det er ikke avtalt 
tilsvarende utvalg ved bispedømmekontorene eller i Kirkerådet.  Spørsmålene drøftes i disse virksomhetene i 
rammen av kontaktmøtemodellen. 

Ettersom staten er organisert som mange selvstendige virksomheter samtidig som man er en sentral arbeidsgiver, 
finnes det også i staten en struktur for ”virksomhetsovergripende” opplæringstiltak.  Medvirkning overfor disse 
programmer og satsninger er regulert i HA § 23 Sentral opplæringsvirksomhet.  Her har 
hovedsammenslutningene drøftingsrett i forhold til eventuelle årlige opplæringsplaner og vesentlige endringer av 
disse, opplæringsprogrammer, herunder spesielle tiltak for utsatte arbeidstakergrupper og retningslinjer for 
tildeling av stipend. I tillegg til dette behandles på samme måte generelle regler som skal gjelde all 
opplæringsvirksomhet i staten. 

På KA-området sier Hovedtariffavtalen punkt 3.3.3 at «Lokalt skal saker knyttet til etter- og videreutdanning 
normalt behandles i arbeidsmiljøutvalget». Dersom det ikke er etablert arbeidsmiljøutvalg, alternativt en 
arbeidsmiljøgruppe jf HA § 11-2, «skal slike saker behandles i administrasjonsutvalget». Arbeidsmiljøloven§§ 7-1 
og 7-2 lovfester plikt til arbeidsmiljøutvalg for virksomheter med flere enn 50 ansatte. Dette utvalget gis mandat 
til å behandle spørsmål som «opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten som har betydning 
for arbeidsmiljøet», jf aml § 7-2. HTA Kap 3.3.3 gir arbeidsmiljøutvalget et utvidet mandat til generelt å håndtere 
spørsmål knyttet til kompetanseutvikling. Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg. 

Ettersom virksomheter med færre enn 50 tilsatte ikke har plikt til å ha arbeidsmiljøutvalg, og mange fellesråd og 
menighetsråd har få ansatte sier tariffavtalen at sakene da «skal behandles» i administrasjonsutvalget. Kirkeloven § 
35 har bestemmelser om at det i kirkelig fellesråd og menighetsråd som utøver arbeidsgiveransvar skal opprettes 
et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som 
arbeidsgiver og de tilsatte, med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte. I begge 
tilfeller sikres medbestemmelse.  Det er likevel den forskjell at mens arbeidsmiljøutvalget skal ha like mange 
representanter for arbeidsgiver og arbeidstaker, har arbeidsgiver flertall i administrasjonsutvalget.      

I bestemmelsen om administrasjonsutvalg i kl. § 35 åpnes det for at partene kan avtale at medbestemmelse skal 
ivaretas på annen måte, for eksempel i egne utvalg.  HTA på KA-området inneholder også en åpning i pkt. 3.3.3 
for at det kan etableres særskilte partssammensatte samarbeidsorganer til å håndtere kompetanseutvikling for flere 
fellesrådsområder. Intensjonen med denne bestemmelsen har vært å åpne opp for hensiktsmessige strukturer også 
for små fellesråd innenfor opplæringsfeltet. 

 

Arbeidsgruppen vurderer det slik at det innenfor begge tariffområder legges til grunn at kompetanseutvikling er 
et område som forutsetter samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i den enkelte virksomhet. De avtalte 
ordningene gir imidlertid noe ulik innretning på hvordan partssamarbeidet er organisert. Innenfor begge 
områder eksisterer det åpning for tilpasninger når det gjelder hvordan partssamarbeidet konkret kan utformes. 
Muligheten for å videreføre egne partssammensatte utvalg for EVU, er tilstede også på grunnlag av KAs 
avtaleverk. 
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Det nye rettssubjektet for Den norske kirke vil bli så stort at kravene om eget arbeidsmiljøutvalg vil gjelde for 
dette. En mulighet vil da være å legge etterutdanningsspørsmål til dette utvalget. (Kirkeloven § 35 om 
partssammensatt utvalg gjelder ikke for det nye sentrale rettssubjektet for Den norske kirke, og det er heller ikke 
foreslått endringer i kirkeloven på dette punkt (jf. Prop. 55 L (2015-2016). Dersom partene ikke ønsker en slik 
ordning gir KAs hovedavtale § 7-4 hjemmel for å kunne avtale tilpasninger.   Eventuelle tilpasninger skal ivareta 
de grunnleggende hensyn i samsvar med gjeldende lovgivning og formålet i § 7-1, og rettigheter/plikter som 
fremgår av denne avtalen. Avvikende ordninger forutsetter at partene lokalt er enige, og at enigheten er nedfelt i 
en protokoll. 

Arbeidsgruppen legger til grunn at KAs avtaleverk dermed ikke vil være til hinder for at partene i det nye 
rettssubjektet Den norske kirke kan avtale en hensiktsmessig organisering av medbestemmelsen relatert til etter- 
og videreutdanning. Hvis partene blir enig om det kan det eksempelvis etableres egne utvalg for etter- og 
videreutdanning, tilsvarende de utvalg som er avtalt i tilpasningsavtale for presteskapet i staten i dag. 

Arbeidsgruppen peker samtidig på at KAs HTA 3.3.3 og HA § 7-4 bør gjennomgås med sikte på eventuell 
tilpasning til et nytt stort medlem ettersom bestemmelsenes ordlyd hovedsakelig er tilpasset fellesråd og 
menighetsråd og små virksomheter. 

6.3 Permisjonsrettigheter i  forbindelse med studier/EVU 
 

 

 

I praksis er avtalene like på disse punktene: 

- Jo viktigere etter/videreutdanningen er for virksomheten, jo sterkere rett har den ansatte på permisjon 
med lønn og utgiftsdekning. 

- I statens avtaler benyttes «kan» -bestemmelser mens det i KAs avtaler brukes «skal»-bestemmelser. 
Permisjonsrettighetene nedfelt i KAs avtaler er samtidig formulert mer generelle  

- Ingen av avtalene gir automatisk rett på permisjon. 
- Ordninger knyttet til etter/videreutdanning på ukefridag. 

Arbeidsgruppen ser ulikheter mellom avtalene på disse punktene: 

- I KA er bestemmelsene hjemlet i HTA, i staten i særavtale. 
- I statens avtaler finnes bedre rettigheter for arbeidstakere som har særlige omsorgsforpliktelser  

Arbeidsgruppen viser til at det sentrale avtaleverk definerer de felles standarder som binder virksomhetene 
innenfor det enkelte tariffområde. Avtaleverket får derfor karakter av å definere minimumsstandarder ettersom 
de skal favne både store og små virksomheter og varierende økonomiske rammebetingelser.  

Den enkelte virksomhet kan tilby bedre betingelser ved lokale reglementer/avtaler og i tråd med de økonomiske 
ressurser som er til rådighet. Den enkelte virksomhet sikres dermed også handlingsrom for å utforme sin egen 
kompetansestrategi og personalpolitikk på grunnlag av de krav tariffavtalen setter. 

Innenfor prestetjenesten har det tradisjonelt vært lagt til rette for bedre ordninger enn avtaleverket forutsetter.  

Presteforeningens representant i arbeidsgruppen forventer ordninger etter virksomhets-overdragelsen som sikrer 
permisjonsrettigheter mv i forbindelse med EVU, som er like gode eller bedre enn i dag. De rettighetene som 
gjelder arbeidstakere med særlige omsorgsforpliktelser, bør også videreføres.   

 

Arbeidsgruppen vurderer at avtalene sikrer arbeidstakerne om lag de samme rettigheter.  
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6.4 Permisjon med lønn ved ti l l itsvalgtopplæring 
 

 

Presteforeningens representant understreker at de generelle rettighetene til tjenestefri for tillitsvalgte, jf. 
Hovedavtalen i staten §§ 33-34, bør videreføres etter virksomhetsoverdragelsen. 

6.5 OU-ordninger mv 
 

 

 

Ordningene i staten 

Statens OU-ordning er øremerket opplæring av tillitsvalgte i regi av arbeidstakerorganisasjonene. Den 
økonomiske rammen er 0,24% hvorav arbeidstakers andel er kr 300, jf. særavtale om opplærings- og 
utviklingsmidler.  Formålet er gjennomføring eller støtte til opplæringstiltak for organisasjonenes tillitsvalgte i 
staten i bl.a. organisasjons- og tillitsmannsarbeid, miljø- og vernearbeid, sykefravær, medbestemmelse, 
personalpolitiske spørsmål, omstilling, effektivisering og samfunnsøkonomi mm  

Midlene administreres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er opprettet et rådgivende utvalg 
sammensatt av representanter fra hovedsammenslutningene og KMD. Utvalget har 7 medlemmer, hvorav 3 
medlemmer fra KMD, og 1 medlem fra hver av hovedsammenslutningene som skal drøfte prinsipielle saker av 
felles interesse, holdes orientert om praktiseringen av avtalen og uttale seg om saker det blir forelagt av KMD 
eller hovedsammenslutningene.  

Staten har i tillegg enkelte tariffavtalte ordninger som sikrer midler til felles opplæringstiltak i medbestemmelse 
og omstillingsarbeid, jf. statens HTA pkt.5.7.  Hovedavtalen i staten omhandler videre såkalte sentrale 
opplæringstiltak felles for hele staten, jf. statens HA § 23. Disse ordningene griper ut over det som foregår i den 
enkelte statlige virksomhet, men omtales i staten ikke som OU-tiltak. 

Ordningen på KA-området 

I KA-sektor har OU-ordningen et bredere og mer sammensatt formål.  I beskrivelsen av ordningen (Vedlegg 6 i 
HTA) heter det at den er etablert med bakgrunn i at «partene er enige om å samarbeide om opplærings- og 
utviklingsformål med midler trukket inn fra de lokale parter» og at midlene skal benyttes til utvikling og 
gjennomføring av tiltak som kan imøtekomme både arbeidstakernes og virksomhetenes kompetansebehov.   
Ettersom det i utgangspunktet ikke finnes noe midler til nasjonalt initierte fellestiltak knyttet til de kirkelige 
fellesrådenes og andre organisasjonsmedlemmers virksomhet, må midlene trekkes inn fra virksomhetene/partene 
som inngår i KAs tariffområde.  

Noen hovedområder er videre definert i mandatet: Nasjonale opplæringstiltak, forberedelse, tilrettelegging og 
utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten, omstilling 
i kirkelig område med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene, utviklingsarbeid med 
fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring, informasjon om lov- og tarifforhold, samt tiltak som kan fremme 
samarbeid mellom partene. En del av midlene benyttes til stipend (stabsutvikling, reisestipend) og det er også avsatt 
en mindre pott til tillitsvalgtopplæring i regi av arbeidstakerorganisasjonene I KA er rammen 0,14 %, hvorav 

Arbeidsgruppen anser at poenget i avtalene er det samme: Ansatte har rett på permisjon med lønn i 
forbindelse med opplæring i rollen som tillitsvalgt. 

 

Arbeidsgruppen har identifisert avtalene som regulerer OU-ordningene som et særlig utfordrende 
område. Ordningene i staten og i KA-området er her grunnleggende ulike både når det gjelder 
formål, styringsstruktur og nivå på trekket. 
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arbeidstakerne trekkes kr. 180.  Midlene forvaltes av partene i fellesskap av et OU-styre med 4 representanter fra 
henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. 

Vurderinger 

Utskillingen fra staten vil medføre at rettssubjektet Den norske kirke med sine 1600 årsverk ikke lenger vil kunne 
trekke veksler på de ordningene staten har etablert og som er nedfelt i HA § 23 Sentral opplæringsvirksomhet 
eller ordningene for fellesopplæring i medbestemmelse nedfelt i statens HTA pkt 5.7.  Dersom slike og lignende 
fellestiltak skal sikres i framtida, vil det måtte inngås forpliktende avtaler om hvordan dette skal finansieres.   

Arbeidsgruppen er enige om at det er viktig at en tariffavtalt OU-ordning blir videreført.  

Arbeidsgruppen er videre enige om at det er av stor betydning at de sentrale partene viderefører samarbeidet om 
felles informasjons- og opplæringstiltak for å styrke medbestemmelses- og tillitsvalgtordningene på kirkelig sektor 
og som kan sikre bred involvering og gode utviklings- og omstillingsprosesser.    

Arbeidsgruppen anerkjenner at både arbeidstaker- og arbeidsgiverpartenes innsats er nødvendig for å oppnå dette 
formålet og mener at deler av et fremtidig OU-trekk også bør kunne benyttes til å støtte tillitsvalgtopplæringen i 
regi av arbeidstakerorganisasjonene. 

Arbeidsgruppen, med unntak av representanten fra PF og BM, ser det som viktig at det også er midler til at de 
sentrale parter kan initiere enkelte nasjonale og virksomhetsovergripende tiltak som kan bidra til å imøtekomme 
de ulike kirkelige virksomheters og tilsattes felles kompetansebehov, herunder lokale utviklingstiltak på tvers av 
arbeidsgiverlinjer mv.   Disse forutsettes ikke å svekke den enkelte virksomhets eget ansvar for å tilrettelegge og 
finansiere nødvendige kompetanseutviklingstiltak, jf. pkt.6.1 

Representantene fra PF og BM framholder at det er svært viktig å bevare en OU-ordning etter 
virksomhetsoverdragelsen tilsvarende den som i dag gjelder i staten. 

Arbeidsgruppen påpeker at størrelsen på OU-trekket vil måtte reflektere hvor mange elementer som inngår i 
formålet med ordningen. 

6.6 Relaterte temaområder 
Arbeidsgruppen har også sett på følgende tema som kan ses som relatert til arbeidsgruppens mandat: 

Arbeidsvei ledning (ABV) 
BM og KA fastsatte i 2014 nye nasjonale retningslinjer for ABV. Retningslinjene sikrer at den enkelte virksomhet 
selv avgjør bruk av ordningen ut fra egne behov og strategier, men likevel innenfor et nasjonalt system som er 
åpnet opp for ulike grupper medarbeidere. ABV er hjemlet slik ifølge note 3 i de nasjonale retningslinjene:  

Tjenesteordning for Prester § 16 sier at «Det kan organiseres arbeidsveiledning etter nærmere 
bestemmelse av departementet». BM har fastsatt Innføringsprogram for nye prester som medfører at 
nyutdannede deltar i ABV som en obligatorisk komponent i dette. For fellesrådstilsatte er 
arbeidsveiledningsordningen omtalt i HTA Vedlegg 7 Om kompetanseutvikling som eksempel på tiltak 
som kan inngå i de lokal kompetanseutviklingsplan som skal utarbeides i den enkelte virksomhet, jf. 
HTA 3.3.2.  

Tidligere statstilsatte kateketer har en særlig avtale om at staten fortsatt skal sikre at tilbudet om 
arbeidsveiledning blir videreført, jf. overføringsavtalen ved virksomhetsoverdragelse fra stat til kirkelig 
fellesråd (2001).  

Arbeidsgruppen vurderer at det ikke er behov for å omgjøre retningslinjene for ABV til tariffavtale. 
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