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Referat fra sentralt etterutdanningsutvalg (SEU) 28.09.15  

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

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

(teoLOgene), Irene Tvedt Wangen (KUD), Halvor Nordhaug (BM), Elise Sandnes (BM), Inge 

Westly (BM/sekretær).  

 
SEU-sak 8/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjent  

 

SEU-sak 9/15 Godkjenning av referat fra SEU 25. mars 2015  

Referatet sendes for fremtiden ut til godkjenning med ti dagers svarfrist.  

 

Vedtak: 

Referat fra SEU 25.03.2015 godkjent  

 

Orienteringssaker   

SEU-sak 10/15 Orienteringer 

  Følgende var utsendt:   

- Til f) Referat fra kompetanserådet – 20.05.15 og 27.08.15  

- Til h) Utskrifter av protokoll fra BM-saker om Innføringsprogram for nye 

proster (BM-sak 4/15), Prostekurs 2015 - 2016 (BM-sak 5/15) 

- Til h) Program for prostekurs – region: Sør 15. – 17. september   

 

Det ble informert om følgende:  

a) Status avsluttede og pågående kurs 
- Pastoral lederutvikling (PLU) – 24 deltakere, avsluttet vår 2015 

- Prest og teolog i praksis (PTP) – 22 deltakere, avsluttet vår 2015  

- Kunsten å snekre en preken – 65 delt (45-50 med stp), avsluttet vår 2015 

- Mellom alter og orgel – 16 deltakere (hvorav 2 kirkemusikere) pågår  

- Religion og livssyn i Sápmi – 26 deltakere, oppstart høst 2015 
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- PKU – Lovisenberg, gjennomført vår 2015 

- PKU – Sjelesorgsenteret Modum, pågår høst 2015-vår 2016 

- PKU – A-hus, pågår høst 2015-vår 2016  

b) Søknader til sentrale kurs pr 15.9.2015   

82 var innkommet fordelt på følgende tiltak:  

Samfunnsroller og synlighet (MF/TF/PF) 8 søkere  

Kasualia og sjelesorg – prostibasert (MF) 20 deltakere (to prosti)  

Ord blir kropp – homiletikk (PTS)  17 søkere 

PKU (MF m.fl.)    19 søkere 

Eget studieopplegg    16 

Mastergrad – permisjon    2 

 

Bispedømmevis fordeling (ulike arbeidsgivere)  

A/T:    11 

Bjørgvin:  3 

Borg:   8 

Møre:   4  

Hamar:   0 

Nidaros:   13 

Nord-Hålogaland:  16 

Oslo:     13 

Stavanger:  3  

Sør-Hålogaland: 4 

Tunsberg:  2  

Andre:    5 

Redegjørelse for egne studieopplegg ble lagt fram i møtet.  

 

Merknader: SEU drøftet søknadssituasjonen. Samspillet mellom partene 

omkring kursutvikling, deltakelse og arbeidsgivers oppfølging bør følges 

opp under EVU-konferansen.  

 

c) Oppfølging kompetanseutviklingsplaner i bispedømmene   

En veiledning om koordinering og utvikling av kompetanseplaner for 

bispedømmene er sendt ut til alle biskoper og bispedømmeråd.   

 

d) EVU-konferansen  

EVU-konferansen 2015 avholdes 17. november fra kl. 10.00 – 16.00 på 

Bjørvika konferansesenter.    

 
e) Kompetansekartet  

BM undersøker med Kirkerådets IT-prosjekt om mulighet for integrering 

av Kompetansekartets funksjoner i det fremtidige intranettet.  

 
f) Kompetanserådet  

Kompetanserådet har hatt to møter, 20.05.15 og 27.08.15. Bispemøtet var 

invitert på deler av begge møtene. Referater var utsendt.  

 

g) Olavsstipendet 2016  

Til søknadsfristen 1. juni kom det inn seks søknader. Tildeling kunngjøres 

under Bispemøtet i oktober.  

 

h) Kurs for proster  
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Innføringsprogram for nye proster er implementert. I dette inngår kurs for 

nye proster som ble gjennomført med sju deltakere i Oslo 9. – 11.9.  

 

Nasjonalt kurs for alle proster blir gjennomført med første samlinger i tre 

regioner inneværende høst og fortsettelse til våren.   

  

Merknader: PF pekte på behov for at prostene kort tid etter tilsetting får 

innføring i viktige lover og ordninger – som for eksempel om arbeidstakers 

medvirkning.   

 

i) Fra Kulturdepartementet  

Departementet bearbeider høringssvar etter høringsrunde om PTS og 

KUN. Det pågår et arbeid med avklaring om arbeidstid for prester.  

 

j) Fra PF  

Alle fagråd avsluttes i høst. Noe av virksomheten videreføres i andre 

sammenhenger: Fagråd for sjelesorg er lagt inn i struktur på MF gjennom 

sertifiseringsorgan for veiledere. Oppgaver fra Fagråd for 

arbeidsveiledning overtas av nytt fagråd i regi av BM og KA. Henvendelse 

om åndelig veiledning er oversendt Bispemøtet. Det skal oppnevnes nytt 

fagutvalg for helseprester. PF yter videre støtte til prester som vil dra på 

fagkonferanser. Profesjonsrelevant stoff vil legges ut på nye nettsider.  

 

k) Fra teoLOgene 

Ingen orientering  

 

l) Fra BM 

Åste Dokka er tilsatt som ny seniorrådgiver ved Bispemøtets sekretariat 

etter Øyvind Rise. Hun og tiltrer ved utgangen av februar. Helge Nylenna 

vikarierer frem til dette.   

 

Vedtak: 

Redegjørelser tas til orientering 

Drøftingssaker  
 

SEU-sak 11/15 Kurs som lyses ut vår 2016  
 Vedlegg: Orientering til BM om EVU og reformasjonsmarkeringen  

   

 Følgende tiltak er under planlegging med tanke på kunngjøring ved årsskiftet 

og/eller utlysnings på nyåret:  

 
1. Reformasjonskurs (10 stp./samarbeid BM, PF og flere læresteder).  

2. Prest og teolog i praksis (10 stp./ MF + samarbeid). Eventuelt samordnet med 

innføringskurset for nye prester  

3. PKU (20 stp./ MF)  

4. Dåp i Den norske kirke (10 stp., prostibasert), TF og PTS  

 

Merknader:  
- Fra BM-sekretariatet ble det bemerket at det foreløpig er noe usikkerhet mht 

utlysning og gjennomføring av tiltak om «Dåp i Den norske kirke».  

- Fra PF ble det understreket at reformasjonssatsing må utformes slik at det oppstår 

et reelt samspill mellom teoretisk faglighet og presters praksiserfaringer.   
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Vedtak:  

 SEU drøftet de fremlagte planene og anbefaler forslaget til kurs utlyst gjennom 

Kompetansekartet med frist 15. mars 2016. 

 

SEU-sak 12/15  Langsiktig utvikling av kurs og kompetansetiltak  
 

Tidligere drøftet i SEU-sak 4/15. En liste med forslag til nasjonale kurs i perioden 

2016 – 2020 var lagt fram.  

 

  Merkader:  

 
- Flere viste til utfordringen med få deltakere på de nasjonale 10 eller 20 poengs-

kursene som ikke fokuserer på kjerneoppgavene i prestetjenesten men på tema 

utledet fra satsingsområder i kirken eller akademia. Det vil kreve sterkere innsats 

fra arbeidsgiver for å stimulere til deltakelse i slike.  

- PF viste til rammevilkårene og sa at deltakelsen vil øke om kompetanseutvikling i 

sterkere grad oppleves som arbeidsgivers og ikke bare arbeidstakers interesse. 

Dette handler om at det legges til rette for studier som del av arbeidstiden og at 

økt kompetanse gir høyere lønn.  

- Flere viste til at klassiske teologiske disipliner bør prioriteres sterkere, både 

gjennom satsing på nasjonale fagdager/teologidager og gjennom egne 

studiepoenggivende kurs. Emnet religionsteologi ble særlig fremhevet.   

 

Vedtak:  

Sak om langsiktige planer for kurs og kompetansetiltak ble drøftet. Bispemøtet tar 

synspunktene med i det videre arbeid med planer.  

 

SEU-sak 13/15  Prester som bidrar i kursutvikling  
 

  PF reiste spørsmålet om hvem som anmoder om fri for prester som bidrar til 

kursutvikling og kursgjennomføring, og hva slags ordninger som skal gjelde for 

fristillling eller refusjon i slike tilfeller. Vil det etableres felles nasjonale rammer?  

 

Vedtak:  

Saken ble drøftet. Synspunktene tas med i det videre arbeid med retningslinjer på 

området.  

 

SEU-sak 14/15  Neste møte  

  Neste møte blir fredag 1. april kl 11 - 14 
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