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Styret utarbeider for tariffperioden 
− planer for sitt arbeid  
− budsjett for de inntrukne midlene  
− rapport og regnskap for styrets arbeid 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid.  

Administrasjon 
KA administrerer innkreving og regnskapsføring av midlene, og utfører 
sekretærfunksjon for styret. For dette arbeidet beregnes 15 % av den samlede årlige 
innbetalingen, som anslås å dekke de reelle kostnadene. Dersom KA eller andre 
påtar seg oppdrag som en del av de konkrete tiltakene som styret setter i verk, 
avtales særskilt honorar for dette. 
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VEDLEGG 7   Om kompetanseutvikling 
 
Arbeidsmiljøloven regulerer rett til utdanningspermisjon i § 12-11:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelsen berøres ikke nærmere her. 
 
HTA kapittel 3 punkt 3.3 understreker viktigheten av at de lokale partene i hver enkelt 
virksomhet tar ansvar for at kompetanseutviklingen skjer i et samarbeid, og i samsvar 
med de planene og målsettingene som gjelder for virksomheten. Disse planene skal 
behandles lokalt i arbeidsmiljøutvalget eller, der dette ikke finnes, i 
administrasjonsutvalget. 
 
Det forutsettes at alle typer opplæring settes på dagsorden, og følges opp 
planmessig.  
 
Nøkkelen for en god utvikling finnes i utarbeidelse av en kompetanseplan, jf. kapittel 
3, punkt 3.3.2. Forut for en slik plan må det foreligge en kartlegging og analyse av 
hvilke kompetansebehov som finnes i virksomheten. Den kan være ganske enkel og 
konkret, herunder noen eksempler: 
− for administrasjonen: arkivkurs, opplæring i forvaltningslovens og offentleglovas 

bestemmelser om taushetsplikt og rutiner for posthåndtering, opplæring i 
regnskapsforskriftene 

− lederopplæring for mellomledere i menighetene i forbindelse med delegasjon av 
personaloppgaver 

− kurs for kirketjener i behandling av interiør og inventar 
− liturgisk etterutdanning for prest og kirkemusiker i fellesskap i samarbeid med 

prosten 
− studiepermisjon for kateketen for å hente erfaring med alternativt pedagogisk 

opplegg for konfirmantarbeidet 
− styrke stabens felleskompetanse innen trosopplæring 
− arbeidsveiledning/faglig veiledning i grupper eller individuelt som en metode til å 

hjelpe arbeidstakere til å reflektere over egen tjeneste og bearbeide opplevelser 
og erfaringer fra arbeidet i en trygg og konstruktiv ramme. 

Listen er ikke uttømmende. 
 
I tillegg til kartlegging av kompetansebehov innen virksomheten, vil en kartlegging av 
tilgjengelige ressurser/kompetanse være nyttig. Noen opplæringsbehov kan dekkes 
gjennom interne kurs som arbeidsgiver holder selv, andre behov dekkes ved å 
benytte seg av eksterne tilbud i regi av for eksempel utdanningsinstitusjoner, 
fagforeninger, bispedømmene. 
 

Aml. § 12-11 (nr. 1 og 2)  
Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt 
hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre 
år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning ut over grunnskole eller 
videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. 
Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og 
videreutdanning. Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for 
arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.  
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Planen må ha en referanse til når de ulike opplæringsprosjektene kan finne sted, og 
en budsjettmessig konsekvens av dette. 
 
Ved gjennomføring av utdanning iht. planen, og ved utdanning som er nødvendig i 
forhold til arbeidsutførelsen, forutsettes det at arbeidsgiver gir permisjon med lønn og 
dekker legitimerte utgifter til studiet, se for øvrig kapittel 1 § 14-3 siste ledd. 
 
Dersom arbeidsgiver yter vesentlig økonomiske bistand til opplæring, kan partene 
avtale bindingstid i virksomheten i inntil to år, jf. kapittel 1 § 14-4. Bindingstid ved 
opplæring kan normalt ikke pålegges for lengre tid enn det reelle omfanget av 
permisjonstiden. 
 
Arbeidsgiver skal gi permisjon med lønn for eksamensdager, samt to lesedager før 
hver eksamen, jf. § 14-5. Vilkåret er at faget det tas eksamen i har betydning for 
virksomheten, det vil si at faget går inn som relevante elementer i forhold til 
mål/planer/stillingsbeskrivelser. Ved eksamensformer som varer i tre 
sammenhengende dager eller mer, skal eventuell ytterligere tilrettelegging drøftes. 
Det forutsettes at slike permisjoner tas opp med arbeidsgiver i god tid, slik at 
virksomhetens drift blir ivaretatt på en forsvarlig måte. 


