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Hei!

Takk for forslag og mulighet til å gi tilbakemelding.

Generelt tenker vi at nasjonale fellesstandarder ikke bør legges så høyt at de gjør det vanskelig for
bispedømmene å opprettholde deltakelsen på viktige kurs.

De siste årene har biskop, bispedømmeråd og de tillitsvalgte i Stavanger vært enige om å føre en
politikk som gjør det mulig for flere å delta på studieprogram. Det betyr at vi har dekket hele
kursavgiften og innvilget permisjon til samlinger og eksamen, men lagt opp til noe egeninnsats både i
forhold til studier, reiseutgifter og litteratur.

For eksempel har det blitt innvilget til sammen 15 dagers studiepermisjon for deltakere på «ledelse,
roller og samspill i menighetene (15stp). Deltakere på kurs med 10 studiepoeng, f.eks. «Prest og
teolog i praksis» og «Det gamle testamente som ressurs i prestetjenesten» har fått 8-10 dagers
permisjon. Denne praksisen har gjort det mulig å sende flere deltakere på kurs.

Forslaget til standardpermisjon legger altså opp til mer permisjon enn vi har gjort de siste årene.

Vi tenker også punktet om kompensasjon for planlagte fridager som sammenfaller med
kurssamlinger ikke er nødvendig. Kurs planlegges stort sett i så god tid at planer om friperioder kan
endres innenfor de normale ordningene. Det må kunne forutsettes at prester som får innvilget kurs
også utviser en viss fleksibilitet.

I det siste har vi innvilget ca. 2000 kroner pr. deltaker i litteraturstøtte. Vi har erfaring med at en del
litteratur kan lånes. I og med at bøkene gjerne bør og vil følge arbeidstakeren videre, ut over
arbeidsforholdet, kan det også være fornuftig å ikke legge denne satsen for høyt.

Bestemmelse om at gunstigere vilkår kan gis i særskilte tilfeller er viktig for å kunne gjøre tilpasninger
av fellesrammene, f.eks. som livsfasetiltak eller andre ganger det ikke kan forutsettes i like stor grad
at prestene legger inn egeninnsats.

Mvh

Geir Skårland
Avdelingsleder menighetsutvikling, Stavanger bispedømme
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From: Helge Kollerøs Nylenna  
Sent: Tuesday, January 7, 2020 1:09 PM 
To: Atle Sommerfeldt <as747@kirken.no>; Anne Sofie Rosenvinge <ar946@kirken.no>; Kari 
Veiteberg <kv234@kirken.no>; Elise Sandnes <es338@kirken.no>; Solveig Fiske <sf367@kirken.no>; 
Freddy Knutsen <fk878@kirken.no>; Jan Otto Myrseth <jm393@kirken.no>; Rolf Simeon Andersen 
<ra596@kirken.no>; Stein Reinertsen <sr852@kirken.no>; Aslak Wegge <aw852@kirken.no>; Anne 
Lise Ådnøy <aa232@kirken.no>; Jorunn Kraft Vistnes <jv576@kirken.no>; Halvor Nordhaug 
<hn588@kyrkja.no>; Jan Ove Fjelltveit <jf546@kyrkja.no>; Ingeborg Midttømme 
<im634@kirken.no>; Bjørn Olaf Storhaug <bs665@kirken.no>; Herborg Finnset <hf359@kirken.no>; 
Steinar Skomedal <ss859@kirken.no>; Ann-Helen Fjeldstad Jusnes <aj326@kirken.no>; Jan-Kjell 
Jonassen <jj343@kirken.no>; Olav Øygard <oo939@kirken.no>; Oddgeir Stenersen 
<os764@kirken.no> 
Cc: Christofer Solbakken <cs672@kirken.no> 
Subject: Utkast til standardiserte vilkår for deltakelse i EVU 
 
 
Til biskopene og stiftsdirektørene 
 
Vi viser til tidligere kommunikasjon om et forslag til standardiserte vilkår for presters deltagelse i 
etter- og videreutdanning. Dette ble behandlet i Bispemøtet i oktober 2019 og tatt opp med 
stiftsdirektører på møte i november 2019. Vi ser at det er noe uenighet omkring den foreslåtte 
ordningen. For å se på muligheten for å kunne få en mest mulig lik praksis på tvers av 
bispedømmene, som er et sterkt ønske blant arbeidstakerorganisasjonene, ber vi dere om sammen 
om å se på vedlagte forslag og melde tilbake til Bispemøtet om hvordan forslaget fremstår i forhold 
til den praksis som er i bispedømmet i dag.  
 
Vi ber om en tilbakemelding innen 20. januar. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Helge Nylenna 
Rådgiver 
Bispemøtet i Den norske kirke 
Tlf. 95926187 
www.kirken.no/bm 
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