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Tilbakemelding på utkast til standardiserte vilkår for deltakelse i 
EVU 

Vi viser til deres e-post av 7. januar 2020, som gjelder standardiserte vilkår for deltakelse i 
EVU. Dere ber om tilbakemelding til utkastet. 
  
Vår vurdering er at dette utkastet inneholder flere forslag som vil øke arbeidsgivers kostnad 
per deltaker. Det vil dermed redusere antallet prester som kan delta på kurs innenfor 
budsjettrammen vår. 
Oslo bispedømme har som ordning at deltakerne betaler en egenandel på 20 % av 
kursavgiften. De dekker også reise og litteratur selv, og får fri i samråd med prost. Unntak fra 
det siste er når en prest skriver masteroppgave, eller deltar på PKU eller PLU – da gis det 
50 % vikardekning. Dette er en ordning som er etablert etter drøftinger og enighet med 
tillitsvalgte. Dersom denne ordningen faller bort, vil budsjettet vårt rekke til færre søkere. 
  
Det kritiske punktet er likevel vikardekning, det er dette våre prester melder som den største 
sperren for å søke. Det største behovet er ikke å få full dekking av utgiftene sine, men full 
dekning av arbeidsoppgavene sine. Dette kan være svært ulikt mellom bispedømmene, og 
er kanskje en grunn til å revurdere hvorvidt det er tjenlig med felles vilkår for hele landet? 
  
Til punktet om bindingstid: PLU må regnes sammen med PKU og AVU dersom man 
vurderer eventuell bindingstid. 
  
Dersom de nye vilkårene blir gjort gjeldende, lurer vi på: Vil det være anledning til å gi 
MINDRE gunstige vilkår – slik vi gjør nå – dersom arbeidstakerrepresentantene i REVU 
støtter dette? Vi finner altså at det viktigste er å kunne tilby etter- og videreutdanning til flest 
mulig prester, og det tror vi at vi gjør gjennom den ordningen vi har i dag. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Eldrid Eide Røyneberg  
personalsjef Fredrik Brekke Møller 
 personalrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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