
 

 

 

Tilbud om overtagelse av KUN  
 

Kirkelig utdanningssenter Nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) ble fra 1. januar 2017 
virksomhetsoverdratt til Den norske kirke. Kirkerådet har imidlertid konkludert med at KUN som et 
frittstående fagsenter underlagt Den norske kirke ikke vil kunne løse sine oppgaver i henhold til de 
intensjoner senteret i dag drives etter. Kirkerådet vil med dette tilby å overlate KUN til en passende 
institusjon innenfor universitets- og høyskolesystemet, på visse vilkår. Senteret vil bli gitt finansiering 
ved tilskudd fra Den norske kirke, forutsatt vedtak i Kirkemøtet.  

Ifølge dagens regler for KUN, som ble fastsatt på Kirkemøtet i 2017, skal KUN bidra til å gi praktisk 
kirkelig utdanning på universitets- og høgskolenivå med henblikk på tjeneste i Den norske kirke som 
prest, diakon, kateket eller kantor. Senteret skal drive forskning, etter- og videreutdanning, rekruttering 
og utviklingsarbeid innenfor sine fagområder. Senteret har en særlig forpliktelse overfor den 
nordnorske landsdelen og samiske og kvenske perspektiv. Reglene fastsetter videre at KUN har et eget 
styre som er oppnevnt av Kirkerådet på bakgrunn av forslag fra ulike instanser. Den daglige ledelsen 
ivaretas av rektor ved KUN. 

Ettersom KUN ikke selv har akkreditering som høyskole eller har selvstendig akkreditering for noen 
av sine fagtilbud, gis utdanningstilbudene i dag gjennom samarbeidsavtaler med universiteter og 
høgskoler som tildeler studiepoeng og har det formelle faglige ansvaret for de ulike studietilbudene. 
KUN har i dag avtaler med Institutt for historie og religionsvitenskap (IAHR) ved Universitetet i 
Tromsø Norges Arktiske Universitet (UiT) og VID vitenskapelig høgskole om utdanning av prest og 
diakon, Kunstfaglig fakultet - Konservatoriet ved UiT om utdanning av kantor /organist og 
Universitetet i Nordland om kateketutdanning.  

KUNs virksomhet har betydelig verdi for Den norske kirke, som redskap i rekruttering av nye 
kirkelige medarbeidere og som et kirkelig fagsenter for nordområdene. Det er imidlertid blitt klart at 
den nåværende driftsformen er svært krevende å videreføre i møte med de stadig økte formelle krav til 
studiekvalitet. Kirkerådet har derfor konkludert med at den mest tjenlige måten å videreføre KUNs 
virksomhet på er gjennom en virksomhetsoverdragelse til en institusjon innenfor universitets- og 
høyskolesystemet, og at Den norske kirke yter et økonomisk tilskudd til den mottagende institusjon. I 
henhold til Kirkerådets vedtak i desember 2016, er KUN tildelt kr 5 000 000  for 2017. I tillegg hadde 
senteret ubenyttede prosjektmidler i 2016 på ca. kr 780 000 som ble overført til 2017. 

Tilbudet om virksomhetsoverdragelse innebærer at den mottagende part overtar KUNs fem ansatte 
samt senterets driftsmidler. For dette setter Den norske kirke følgende vilkår: 

• Overtagende part får ansvaret for, enten direkte eller via avtaler med andre akkrediterte 
institusjoner, å gi studiepoenggivende praktisk-kirkelig utdanning etter NOKUTs standarder 
og etter Den norske kirkes utdanningskrav for prest, kateket, diakon og kantor.  

• Studietilbudet skal ha en forankring til Nord-Norge og studietilbudet gis med utgangspunkt i 
en lokasjon i Tromsø. Fagmiljøet i Tromsø skal ikke minskes. 

• Studietilbudet skal utformes på en måte som gjør det mulig å ta utdanningen på deltid. 

 



• Ambisjoner om å videreføre et fokus på nordnorsk kontekst og på samiske og kvenske 
perspektiver. 
 

Utover disse vilkårene vil Kirkerådet i en vekting av ulike søkere også legge vekt på følgende 
kriterier:  

• Graden av mulighet til å utvikle fagmiljøet, tilgang til forskningsnettverk og forskningsmiljøer 
samt støtte til forskning og fagutvikling. 

• Graden av vektlegging på tverrfaglighet. 
• Ambisjoner om å videreutvikle studietilbud og/eller opprette flere studietilbud. 
• At KUN bevares med en grad av selvstendighet og som en tydelig enhet innenfor 

institusjonen, og at navnet på senteret bevares, eventuelt med et tillegg. 

Endring av KUNs statutter og overdragelse av virksomheten krever vedtak i Kirkemøtet. En avtale om 
virksomhetsoverdragelse vil derfor måtte inngås under forutsetning av Kirkemøtets vedtak og kan 
tidligst skje i forlengelsen av Kirkemøtet i april 2018. Prosessen med overdragelse av virksomheten vil 
dessuten måtte skje i henhold til arbeidsmiljølovens regler om medbestemmelse. 

Ved en overdragelse av senteret til en annen institusjon vil Kirkerådet også inngå en intensjonsavtale 
om fremtidig finansiering. Denne avtalen legger til rette for årlige tilskudd fra Den norske kirke til 
videre drift av KUN. Tilskuddet vil være knyttet til kriterier for driften og mottagende institusjon vil 
måtte rapportere for bruken. Avgjørelse om videre tilskudd vil ligge hos Kirkemøtet som 
budsjettmyndighet. Kirkerådet eller Kirkemøtet kan legge budsjettmessige føringer, men ikke 
bindinger for fremtidig tilskudd. 

Søknader om å overta KUN ved virksomhetsoverdragelse skal inneholde en skisse av hvordan 
institusjonen tenker å videreføre virksomheten ved KUN, herunder hvordan institusjonen vil oppfylle 
vilkårene og kriteriene som er nevnt over. Søknader sendes Kirkerådet innen 29. september 2017.   
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