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Organisering av praktisk-teologisk utdanning - etter et tydelig 
skille mellom staten og Den norske kirke. Høringssvar 
 

Kulturdepartementet har sendt på høring «Organisering av praktisk-teologisk 
utdanning – etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke». Vi takker for 
muligheten til å avgi høringssvar vedrørende ny organisering av Det praktisk-teologiske 
seminar (PTS) og ny organisering av Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN). Oslo 
bispedømmeråd behandlet saken på sitt møte 18. juni 2015 (OBDR sak 45/15). Oslo 
biskop og bispedømmeråd avgir felles uttalelse. 
 
Departementet foreslår i høringsnotatet at virksomheten ved Det praktisk-teologiske 
seminar (PTS) omorganiseres til å bli en del av virksomheten ved Teologisk Fakultet 
ved Universitetet i Oslo. Virksomheten ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN) 
foreslås overført til Den norske kirke. Oslo biskop og flertallet i bispedømmeråd støtter 
departementets forslag vedrørende PTS, men foretrekker en annen løsning når det 
gjelder KUN. 
 
Det praktisk-teologiske seminar 
Oslo biskop og et flertall i bispedømmerådet går inn for å legge Det praktisk-teologiske 
seminar til Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Forslaget ble vedtatt med ni av 
11 stemmer. Mindretallet på to går inn for å legge PTS inn under rettssubjektet for Den 
norske kirke. 
 
Oslo biskop og flertallet i bispedømmerådet mener det er viktig å forankre den 
praktisk-teologiske utdanningen i et akademisk miljø. Også andre studier ved 
universitetet har et betydelig innslag av praksis og praktiske disipliner, blant annet 
gjelder det medisinstudiet og lektorstudiet. En legger med dette vekt på at også 
praktisk teologi er en akademisk disiplin som kan styrkes faglig ved en slik løsning. 
Gjennom integrering av praksis i det akademiske studieløpet kan en sikre en 
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vekselvirkning mellom akademisk læring og refleksjon over praksis. Oslo biskop og 
flertallet i bispedømmerådet mener at dette best kan ivaretas ved å legge PTS inn 
under Teologisk Fakultet.  
 
En kirkelig forankring kan blant annet ivaretas gjennom å videreutvikle det 
eksisterende samarbeidet med utdanningsinstitusjonene gjennom «Veien til 
prestetjeneste», biskopenes program for studenter som ønsker å gå inn i 
prestetjeneste.  
 
Ved å legge PTS til Teologisk Fakultet får en en lignende integrert modell for praktisk-
teologisk utdanning som ved Menighetsfakultetet og Misjonshøyskolen.  
 
Kirkelig utdanningssenter i Nord 
Oslo bispedømmeråd går prinsipielt inn for å legge Kirkelig utdanningssenter i nord til 
Universitetet i Tromsø. Forslaget ble vedtatt med ni av 11 stemmer. Mindretallet på to 
går inn for å legge KUN inn under rettssubjektet for Den norske kirke. 
 
Oslo biskop og flertallet i bispedømmerådet mener det er problematisk å etablere 
utdanninger utenfor det ordinære akkrediterte utdanningssystemet. Dersom KUN 
organiseres under Den norske kirke, slik høringsnotatet legger opp til, ville det bli den 
eneste praktisk-teologiske institusjonen uten direkte akademisk forankring. Dette 
synes å stride mot KUNs definerte oppgave knyttet til forsknings- og 
formidlingsvirksomhet, da dette vil kreve en solid faglig og institusjonell organisering. 
 
Det er viktig at KUN er lokalisert i og har tett tilknytning til det nordlige Norge, blant 
annet for å sikre rekruttering av kirkelige medarbeidere, som prester, diakoner, 
kateketer og kantorer, til landsdelen. Oslo biskop og flertallet i bispedømmerådet ser, 
ut fra en samlet vurdering, helst at KUN knyttes organisatorisk og praktisk til 
Universitetet i Tromsø. Vi konstaterer imidlertid at det ikke er etablert et grunnlag for 
dette på det nåværende tidspunkt. På sikt vil vi likevel se på dette som en god løsning.  
Utvidelsen av Universitetet i Tromsø fra 1. januar 2016, slik Regjeringen har besluttet, 
styrker, etter vår mening, argumentet for en slik organisering. Vi støtter 
høringsnotatets forslag om at samarbeidsavtalene med PTS, Konservatoriet i Tromsø, 
Diakonhjemmets høyskole og Universitetet i Nordland må videreføres og styrkes med 
tanke på god rekruttering fra de nordligste fylkene til en solid akademisk utdanning. 
Det er særlig viktig at man finner en god faglig løsning for ekvivalering til teologistudiet 
som pr i dag ligger til Teologisk Fakultet. Vi forutsetter at denne løsningen kan 
fortsette selv om KUN skulle legges inn under Universitetet i Tromsø. 
En bør legge til rette for å beholde det tette faglige samarbeidet mellom PTS og KUN, 
slik at de to relativt små miljøene kan styrkes.  
 
De praktisk-teologiske lærestedene må på sin side sørge for å levere forskning og 
undervisning som er relevant for Den norske kirke. Biskopene kan gjennom «Veien til 
prestetjeneste» være med å opprettholde og fornye dette. Dette kan også styrke 
samarbeidet mellom alle de praktisk-teologiske lærestedene i landet, slik at en på 
denne måten kan få en kirkelig plattform for en god rekruttering av kirkelige 
medarbeidere i Den norske kirke etter 2017. 
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Dette høringssvaret tar stilling utfra den situasjonen som nå foreligger. Det tas med 
andre ord ikke stilling til det behovet vår kirke i fremtiden eventuelt vil ha i en ny 
kirkeordning med hensyn til en annen og mer samlet plattform for den praktisk-
teologiske utdannelse. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Chr. M. Kvarme Harald Hegstad 
biskop leder av Oslo bispedømmeråd 
  
  

 
 

 


