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Oppnevning av ankeinstans for 
Evalueringsnemnda 

 

Saksorientering 
Evalueringsnemnda har sin hjemmel i Forskrift om tilsetting av menighetsprest § 7. 
Oppgaven er å behandle søknader etter §§ 4 og 5 i samme forskrift. Evalueringsnemnda 
er et selvstendig organ, men Kirkerådet er ankeinstans for de saker som behandles. 
 
Evalueringsnemnda behandler søknader ut fra samlet vurdering av skriftlig søknad, 
attester/anbefalinger og samtale med kandidat. Ved ankebehandling er det ønskelig med 
ny komplett saksbehandling. Det er derfor lite tjenlig å ha ankebehandlingen i samlet 
Kirkeråd. Det er samtidig ønskelig å ha faglig representant med i vurderingen.  
 
Kirkemøtet behandlet saken i sak KM 04/08 og vedtok: 
 

Kirkemøtet delegerer til Kirkerådet å oppnevne en klageinstans bestående av fem 
representanter, hvorav en faglig representant fra ett av de praktisk teologiske 
seminarer, til å avgjøre klager vedrørende kompetansevurdering i forbindelse med 
tilsetting av prester som ikke er cand.theol., §§ 4 og 5. Vedtak kan påklages etter 
forvaltningslovens bestemmelser. Nærmere regler for behandling av klagesaker 
fastsettes av Kirkerådet. 

 
FAD mener at det er å gå ut over forskriftens delegasjonsfullmakt å oppnevne en 
ankeinstans løst fra Kirkerådet. Det foreslås derfor at Kirkerådets AU oppnevnes som 
ankeinstans, med Evalueringsnemndas vararepresentant fra de praktisk-teologiske 
fakulteter som konsultativt faglig medlem uten stemmerett. Om det er vararepresentanten 
som møter i Evalueringsnemnda, vil fast medlem delta i ankebehandlingen. 
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Når det gjelder søknader som er fremmet av en biskop i henhold til § 5 I Forskrift om 
tilsetting av menighetsprest – særskilte kvalifikasjoner, har ikke kandidaten adgang til å 
anke, der må eventuelt biskopen anke. Dersom preses er den biskop som anker, må KR-
AU ved dette tilfellet tiltres av visepreses. 
  
Begrunnet klage på vedtak i Evalueringsnemnda sendes Kirkerådet i henhold til reglene i 
forvaltningsloven. Direktøren oppnevner en ny saksbehandler på søknaden og 
klageinstansen foretar en ny uavhengig vurdering av søknaden.  
 
Det har fra 2000 og til i dag vært behandlet tre ankesaker. 

Økonomiske/administrative konsekvenser  
Det vil normalt ikke være økonomiske eller administrative konsekvenser av vedtaket. Om 
det blir klager, vil det medføre utgifter til ny saksbehandling og møteutgifter. Det er 
vanskelig å anslå årlige utgifter. Det er ca 8 år siden siste klagebehandling. 
 

Forslag til vedtak  
Kirkerådet oppnevner Kirkerådets arbeidsutvalg (4 personer) som ankeinstans for 
Evalueringsnemnda. Margareth Glad (praksisleder, MF) oppnevnes som faglig 
konsultativt medlem uten stemmerett, med Marit Bunkholt (PTS) som vara. 
Oppnevningen gjelder ut 2012. 
 

 
 
 
 


