
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 

Bispemøtet 
 

    
 

Referat  

 

Vår ref: 14/2484-  (16/12532) -   INW 

Dato: 8.4.2016 

Sak: 14/2484 SENTRALT ETTERUTDANNINGSUTVALG (SEU)  

 

Referat fra SEU, 1. april 2016  

 
Møtet ble holdt i møterom Nidaros, Kirkens hus, Rådghusgaten 1-3, Oslo  

Til stede: Martin Enstad (PF), Anna Grønvik (PF), Marit Bunkholt (PF), Stig Jørund B. Arnesen 

(teoLOgene), Irene Tvedt Wangen (KUD), Halvor Nordhaug (BM), Christofer Solbakken (BM), Elise 

Sandnes (BM), Inge Westly (BM/sekretær). Sissel Vartdal deltok fra Kirkerådet som observatør.  

  
Saker:   

SEU-sak 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjent  

 

Orienteringssaker   

SEU-sak 2/16  Orienteringer 

Følgende var utsendt: 

- Referat fra SEU 28. september 2015   
- Utdrag fra BMs årsmelding – kompetanseutvikling i presteskapet  
- Utskrift av protokoll fra BMs behandling i sak 33/15 EVU-saker  
- Utskrift av protokoll fra BMs behandling i sak 6/16 EVU-saker  
- Referat fra Kompetanserådet 10. november 2015 
- Utskrift fra BM protokoll sak 34/15 Åndelig veiledning  
- Program for prostekurs  

    

Det ble orientert om: 

a) Utsendt referat fra SEU 28.09.15 
b) Søknader til sentrale kurs pr 15.3.2016   

Merknad: Fra PF ble det etterlyst oversikt over egne opplegg i tråd med 
tidligere praksis.  

c) Status for EVU-arbeidet i 2015 i henhold til Bispemøtets årsrapport 
d) Status for avsluttede og pågående kurs ble lagt fram i møte:   

Bispedømmesatsinger:  
- Stavanger – preken og muntlighet: 2014-2015. Tur Wittenberg 2015.   
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- Agder og Telemark: Reformasjonsteologi 2014-2015. Avslutning i april 
2016 med 45 av 135 prester med til Wittenberg.  

- Bjørgvin – reformasjonsteologi. Gjennomført 2015, avsluttes med reise 
august/sept 2016.   

- Starter opp: Menighetsutvikling – Borg, utvalgte områder. 
Nasjonale kurs avsluttet: 
- Mellom alter og orgel – avsluttet høst 2015: 15 deltakere, hvorav 13 

prester.  
Nasjonale kurs som pågår:  

- PKU ved Lovisenberg, A-hus, og Institutt for Sjelesorg Modum bad  

- Ord blir kropp – starter opp i New York i april – 9 deltakere (17 søkere) 
e) Bispemøtets behandling av EVU-saker i henhold til protokoller fra BM-sak 

33/15 og 6/16  
f) EVU-konferansen 2015 
g) Kompetanserådet i henhold til referat fra 10. november 2015.   

Merknad: PF refererte også muntlig fra Kompetanserådet 30. mars 2016 om  
- Samtale om lederkurs – mulighet for samarbeid mellom flere 

institusjoner og lokalt gjennomførte komponenter.  
- Behov for å gjenta av kurs for å bygge dem som merkevarer  
- Forslag om å utvikle åpne emner i de klassiske teologiske disipliner i 

rammen av mastergraden.  
h) Status for utvikling av Kompetansekartet i påvente av Kirkerådets intranett  
i) Status i arbeid med utvikling av regionale kompetanseplaner  
j) Muntlig redegjørelse for ordninger med studieuker i bispedømmene  
k) Bispemøtets vedtak i sak 34/15 om Åndelig veiledning 

Merknad: PF oppfordret til å koordinere planer for fagkonferanse med årlig 
fagdag som arrangeres av faglig engasjerte innen åndelig veiledning. PF 
formidler informasjon til Bispemøtet.  

l) Kurs for proster – program for del II om Prostens ledelse i krevende saker 
m) Ny medarbeider ved Bispemøtet, Åste Dokka 
n) Fra departementet 

Det ble referert fra arbeidet med kirkelovsproposisjonen og 
virksomhetsoverdragelse.   

o) Fra Presteforeningen  
- Nyopprettet fagutvalg for helseprester ønsker en 

spesialiseringsutdanning.  
- Det utlyses parallelt to arbeidsveilederutdanninger. Det er behov for 

arbeid med rekruttering til disse.  
p) Fra teoLOgene  

Det ble gjennomført årsmøte i slutten av januar.  
   

Vedtak: 
Saken tas til orientering 
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Drøftingssaker  

SEU-sak 3/16  Prioritering i REU av PTP del II for nye prester 

 PF hadde bedt om å få drøfte sak om prioritering av deltakelse for nye prester i andre 

del av kurset «Prest og teolog i praksis» for dem som allerede tar første del av dette 

som del av innføringsprogrammet for nye prester.  Det ble i den forbindelse vist til 

følgende vedtak i Bispemøtets sak 6/16: Bispemøtet anbefaler at nye prester som tar 

siste del av innføringsprogrammet også tilbys å gjennomføre andre del av emnet 

«Prest og teolog i praksis» med inndekning og tilrettelegging fra arbeidsgiver. 

Synspunkter  fra samtalen:  

Departementet påpekte at det ikke bør legges for mange generelle nasjonale føringer 

på tidsbruken innenfor EVU.  

  Vedtak: 

 SEU tar bispemøtets behandling av sak om prioritering av nye prester til PTP del II til 

etterretning og understreker viktigheten av at dette prioriteres.  

 

SEU-sak 4/16  Individuelle kompetanseplaner i medarbeidersamtalen  

 PF hadde bedt om å få drøfte sak om individuelle kompetanseplaner i 

medarbeidersamtalen og innledet til samtale om saken:  

 Synspunkter  fra samtalen:  

- Selv om anliggendet allerede er hjemlet i Tjenesteordning for Proster § 5 og i 
Nasjonal kompetanseutviklingsplan pkt. 1 f, er det behov for en mer formalisert 
tilrettelegging av medarbeidersamtalene på dette punktet.  

- Individuelle planer bør både reflektere den enkelte medarbeiders og 
arbeidsgivers interesser og vil kunne legge føringer for strategiske prioriteringer 
og ressursbruk på området.  

- En sterkere strukturering av denne tematikken i medarbeidersamtalen vil 
understreke arbeidstakers og arbeidsgivers gjensidige forpliktelse på 
kompetanseutvikling og medvirke til en større likhet i behandlingen av de 
ansatte.  
 

 Vedtak: 

 SEU ber Bispemøtet utarbeide skriftlig mal for samtale om kompetanseutvikling som 

kan innarbeides i maler for medarbeidersamtalen.  

  

SEU-sak 5/16   Kurs som lyses ut med søknadsfrist 15.9.2016  

I sin behandling av kursutlysningen for høsten 2016 gjorde BM følgende vedtak (sak 

6/16 punkt 2: Til fristen 15. september 2016 utlyses følgende kurs:   

a. Pastoralklinisk utdanning /PKU 
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b. Menneskeverd og inkludering. Hvert bispedømme bes om å rekruttere og 

tilrettelegge for deltakelse for minst én deltaker til dette kurset.  

 

Synspunkter  fra samtalen:  

- Det er behov for tverrfaglige kurs innen menneskeverd og inkludering. 
- Uavhengig av prestenes sjelesorgpraksis avdekker PKU et behov for å kunne tre 

til siden og jobbe med sitt eget stoff. Den langvarige og systematiske satsingen 
på PKU er viktig og kan danne forbilde for kursutvikling også på andre områder, 
f.eks. innen ledelse. Det kan samtidig stilles spørsmål ved frekvens og volum på 
PKU-tilbudet.  

 

 Vedtak: 

 SEU gir sin tilslutning til Bispemøtets plan for utlysning av kurs med søknadsfrist 15. 

september 2016.  

 

SEU-sak 6/16   Langsiktige planer kurs og kompetansetiltak  

 Utsendt: Notat – vedlegg til BM sak 6/16 om langsiktig utvikling av kursplaner og 

kursprofil 

 På bakgrunn av behandling i BM ble følgende tiltak lagt frem for SEU som forslag til 

prioriterte tiltak i en kunngjøring for perioden 2017-2018:  

Utlyst m frist Tema  Gjennomføring  

Vår 2017  Prostibasert dåp/dåpsteologi (TF/PTS) H17 / V18 

Pastoral lederutvikling – prester og 

proster (MF) 

H17 – V19 

Nasjonal teologikonferanse 2-3d 

(Felles)  

H17  

PTP/Innføringskurs nye prester (Felles)  H17-V18 

PKU (MF m.fl.)  Høst 17 og/el vår 18 

Høst 2017  Prostibasert – forkynnelse (MF) V18-H18 

 PKU (MF m.fl.) Høst 17 og/el vår 18 

Vår 2018  PTP Innføringskurs nye prester (Felles)  H18-V19  

 

 

PKU (MF m.fl.) Høst 17 og/el vår 18 

  Synspunkter  fra samtalen:   

- Det er behov for et bredt tiltak som kan utvikles i samarbeid mellom flere 
utdanningsinstitusjoner og med lokale komponenter (jf. reformasjonskurset) som 
setter søkelys på stabslederfunksjonen i perioden fram mot 2020.  
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- Det bør være perioder med rom for ordinære nasjonale kurs innenfor mastergraden 
mellom de brede nasjonale satsingene.  

- Fremtidige utlysninger bør gi rom for åpne emner i de klassiske teologiske disipliner i 
rammen av mastergraden.  
 

Vedtak:  

SEU gir sin tilslutning til foreløpig plan for kurs som kan kunngjøres for kommende 

toårsperiode, og til at øvrige tiltak utvikles med utgangspunkt det fremlagte forslag 

og de synspunkter som kom fram i møtet. 

 

SEU-sak 7/16   Refusjons- og arbeidstidsordninger ved EVU 

 Det ble vist til Bispemøtets vedtak i sak 6/16 om at Forslag til felles ordninger for 

refusjon og arbeidstid i forbindelse med EVU-tiltak drøftes med aktuelle parter og 

legges frem til ny behandling i Bispemøtet. Saken vil utredes og legges frem til ny 

drøfting i neste møte i SEU.  

  Synspunkter  fra samtalen: 

- Fra teoLOgene ble det vist til at ordningene må gjenspeile Særavtaler om 
permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning i Statens 
personalhåndbok og ikke være dårligere enn disse. 

- Fra PF ble det vist til at utkastet fra Bispemøtets behandling er i tråd med 
innarbeidet praksis og kan danne utgangspunkt for vurderinger om fordeling av 
innsats mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med videreutdanning.  

 

Vedtak:   

Synspunktene i drøftingen tas med i det videre arbeid med saken. 

  

 
 SEU-sak 8/16  Neste møter  

Onsdag 28.9.2016 kl 11.30 – 14.30  

Tirsdag 28.3.2017 kl 12.00 -  15.00 – starter med lunsj  

 

 

 


