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Kvalifikasjonskrav for menighetsprester 
 
 

Sammendrag 
Bispemøtet fikk på sitt møte i februar 2021 (BM 17/21) en redegjørelse fra 
Kirkerådets direktør om saken «Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger» etter at 
høringsrunden var gjennomført.  
 
Bispemøtet drøftet status for evalueringsnemnda i tiden som kommer, og hvilke 
ordninger som eventuelt kan erstatte den åpning som har vært gitt gjennom §6 i 
kvalifikasjonskravene.  
 
Saken skal opp i Kirkerådet og Bispemøtet får her den delen av saken som 
omhandler kvalifikasjonskrav for menighetsprester.  
 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering med de merkander som fremkom i møtet. 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Bispemøtet fikk på sitt møte i februar 2021 (BM 17/21) en redegjørelse fra 
Kirkerådets direktør om saken «Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger» etter at 
høringsrunden var gjennomført.  
 
Bispemøtet drøftet status for evalueringsnemnda i tiden som kommer, og hvilke 
ordninger som eventuelt kan erstatte den åpning som har vært gitt gjennom §6 i 
kvalifikasjonskravene. 
 
Bispemøtet fattet på sitt møte i februar, følgende vedtak i saken: 



  
1. Bispemøtet støtter endring av tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for 

kateketer, diakoner og kantorer. 
2. Bispemøtet mener at det normalt skal være et krav om at gjennomført 

pastoral-teologisk utdanning ved en av de godkjente norske 
universitet/høyskoler er et vilkår for å bli ordinert til prest i Den norske kirke. 

3. Bispemøtet støtter at det i kvalifikasjonskravene heter at «Personer som har 
fylt 35 år på tidspunktet for tilsetting, kan også tilsettes på følgende grunnlag:  

 
Fullført mastergrad eller tilsvarende samt i eller utenfor graden: 

a) 120 studiepoeng, hvorav 30 på mastergradsnivå, innen de 
tradisjonelle teologiske hoveddisipliner, hvor områdene Det nye 
testamentet, lutherske bekjennelsesskrifter og nyere norsk 
kirkehistorie skal være dekket og  

b) praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, høgskole 
eller universitet med rett til å tildele cand.theol.-grad.  

 
4. Bispemøtet ønsker at det utredes nærmere om og hvordan det kan legges til 

rette for at personer med annen utdanning eller spesielle kvalifikasjoner får 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne bli tatt opp på praktisk-teologisk 
utdanning, ettersom utdanningsinstitusjonene har endret sine krav til slikt 
opptak av kandidater som ikke fyller kvalifikasjonskravene med godkjent 
cand.theol. grad eller mastergrad.  

5. Bispemøtet forutsetter at de som blir godkjent av evalueringsnemnda for 
inneværende år, kan gjennomføre sin utdanning som planlagt.  

6. Bispemøtet ser ikke behovet for ytterligere retningslinjer for når det kan gis 
fullmakt til prestetjeneste uten ordinasjon i lys av Tjenesteordning for biskoper 
§ 10,2. ledd, men vil fortsette med jevne mellomrom sin samtale i Bispemøtet 
om hvordan dette praktiseres.  

 
Saken skal opp i Kirkerådet i mai og er fremdeles under arbeid i Kirkerådets 
sekretariat. Fullstendige sakspapirer vil bli lagt ut på kirken.no. 
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/ 
 
Bispemøtet har likevel fått oversendt den delen av saksfremlegget som omhandler 
kvalifikasjonskrav for menighetsprester, spesielt knyttet til §6. Selv om sakspapirer 
ikke er ferdige, legges dette likevel frem nå for å gi Bispemøtet mulighet til å drøfte 
prosesser og veivalg videre.  
 
I sakspapirene for saken til Kirkerådet vil det om §6 stå følgende: 
  

«Kirkerådet har vært i samtaler med de tre teologiske 
utdanningsinstitusjonene for å søke å finne mulige løsninger på denne 
problemstillingen. Tilbakemeldingen er at ingen av de tre ser mulighet for å la 
ukvalifiserte kandidater følge undervisning sammen med øvrige studenter. 
Første del av PTU skjer på bachelornivå, og Kirkerådet legger til grunn at de 
som blir godkjent vil kunne kvalifisere seg til et slikt nivå. En forutsetning vil 
være at det foreligger minimum 60 studiepoengs studier i teologiske fag. Et 
betydelig flertall av de av de som hittil er godkjent etter § 6 har en slik 
kvalifikasjon, og Kirkerådet finner det rimelig at det uansett kan kreves ett års 
studier på høyskolenivå eller tilsvarende utdanning. For personer med lang 
erfaring med kirkelig arbeid og/eller annen type fagutdanning, vil det være 
nærliggende å be om en realkompetansevurdering, slik VID har nevnt i sitt 
høringssvar. 
  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/


  
Når det gjelder avsluttende semester, har VID gitt signaler om at det kan gis 
et kurstilbud som vil dekke det faglige innholdet de ordinære studentene går 
gjennom. Et slikt kurs vil ikke gi en fullstendig praktisk-teologisk utdanning 
med avsluttende eksamen. Det vil heller ikke på samme måte gi den faglige 
utvekslingen med de øvrige studentene som er en viktig del av 
undervisningen i dette kurset. Kirkerådet vil imidlertid kunne utstyre disse 
kandidatene med en bekreftelse på at kurs i siste semester praktisk-teologisk 
undervisning er fullført, og at de er kvalifisert for vigsling til prest. Kirkerådet vil 
måtte gi egne regler for hvordan et slikt kurs skal gjennomføres og meritteres. 
  
Det vil antagelig ikke være tilstrekkelig antall personer til å holde et slikt kurs 
hvert år, men Kirkerådet ser for seg et prøveprosjekt der et kurs i avsluttende 
PTU kan holdes annethvert år i seks år. Den norske kirke vil selv måtte bære 
kostnadene for dette. Et foreløpig anslag er at det hver gang kurset skal 
avholdes for en gruppe personer godkjent av evalueringsnemnda, vil koste 
Den norske kirke rundt 600 000 kroner. 

  
Kandidater som er § 6-ere må dermed oppsummert ha følgende: 

 60 studiepoeng kristendomsfag, som kan tas ulike steder, men som VID 
allerede tilbyr som nettundervisning. Realkompetansevurdering gjør at man 
ikke trenger allmenn studiekompentanse for å ta disse. De aller fleste av 
dagens §6-ere har en del kristendomsfag fra før, så dette vil for de fleste ikke 
gjøre terskelen høyere. 

 30 stp PTU 1, som VID og andre allerede tilbyr for bachelorstudenter. 
Opptakskravet for å kunne ta dette er allerede i dag de nevnte 60 stp.  

 30 «stp» som legges opp som et EVU-kurs som Den norske kirke kjøper av 
VID.  

  
Ordningen «prest under utdanning» vil avklare hvor i dette løpet man også 
kan begynne å jobbe som prest.» 

 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
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