
KM 4/08 Evaluering av godkjenningsordning 
for personer uten cand.theol-grad

Komiteens merknader
Komiteen legger saksorienteringen til grunn, og vil i tillegg bemerke følgende:

1.
Komiteen ønsker at kravet om teologisk utdanning for søkere etter § 4 i forskrift om tilsetting 
av menighetsprest økes fra 80 til 120 studiepoeng. Komiteen begrunner dette med at det er 
nødvendig med en fordypning på minst to år for å ha en tilstrekkelig teologisk kompetanse i 
prestetjenesten. Dette er også i samsvar med høringsuttalelsen fra de praktisk-teologiske 
seminarer. 

2.
Komiteen ønsker å understreke viktigheten av at kandidatene er egnet til prestetjeneste, og 
stiller seg derfor bak forslaget om at Veien til prestetjeneste (VTP) skal gjøres obligatorisk for 
de som godkjennes av Evalueringsnemnda. VTP gir tid til modning og refleksjon før 
prestetjeneste og en mulighet for biskopene til å vurdere kandidatenes egnethet.

3.
Komiteen tar til etterretning at forvaltningsloven gir den det søkes for etter § 5 i forskrift om 
tilsetting av menighetsprest, rett til selv å klage på et avslag på søknad. Denne klageadgangen 
kommer i tillegg til biskopens. I lys av dette støtter komiteen at klageinstansen endres fra å 
være et samlet kirkeråd til å være en mindre gruppe. Komiteen støtter også forslaget om at en 
faglig representant fra ett av de praktisk teologiske seminarer er representert i gruppen. 

4.
Komiteen mener at rekruttering til prestetjeneste primært må skje på annen måte enn gjennom 
godkjenningsordningen for personer uten cand.theol-grad. Komiteen ser imidlertid 
utfordringene i Den norske kirke i dag når det gjelder rekruttering.

5.
Komiteen merker seg at Kirkerådet har vedtatt å utrede en ordning med utgangspunkt i den 
anglikanske kirkes ”Local Ordained Minstry” og ”Ordnungsgemäss berufen” i VELKD (De 
lutherske landskirker i Tyskland). Komiteen ser positivt på dette og vil samtidig foreslå at 
Kirkerådet vurderer muligheten for en ordning med ungdomspastor (jf. Ungdomstinget i Agder 
og Telemark bispedømme sak 05/08). En slik stilling kan ha et lavere krav til kompetanse, for 
eksempel en bachelor-grad, og kan være en prestestilling med begrensede fullmakter, og med 
veiledning fra en prest i en vanlig prestestilling.  

- fra protokollen



6.
Kirkerådet har også vedtatt å starte utredning av en alternativ godkjenningsordning for andre 
vigslede stillinger som kateketer og diakoner. Komiteen anbefaler at man i forbindelse med 
dette arbeidet også vurderer kriterier for overgang mellom vigslede stillinger. 

Kirkemøtets vedtak 

1. Kirkemøtet ber Kultur- og kirkedepartementet endre § 4 pkt 2 i forskrift om tilsetting av 
menighetsprest til:
”som del av eller i tillegg til denne graden har en faglig fordypning på minimum 120 
studiepoeng innen teologiens hoveddisipliner, eller har dokumentert kunnskaper innen 
teologiens tradisjonelle hoveddisipliner som tilsvarer dette og”

2. Kirkemøtet anbefaler at Veien til prestetjeneste må gjøres gjeldende også for de som 
godkjennes av Evalueringsnemnda.

3. Kirkemøtet fastsetter nye regler om klageordning vedr. kompetansevurdering i forbindelse 
med tilsetting av prester som ikke er cand.theol. med hjemmel i forskrift av 17. juni 1988 
om tilsetting av menighetsprest § 7 fjerde ledd, sist endret 8. februar 2007. De nye reglene 
lyder:

”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.”

Enstemmig vedtatt. 82 stemmeberettigede. 
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