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Høring - forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i
høyere utdanning
Det vises til departements brev med vedlegg av 21. januar 2015 om høring om
endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning med høringsfrist 30.
april 2015. I forslaget til endringer ønsker departementet å forbedre og å klargjøre
regelverket omkring vurdering av skikkethet i høyere utdanning, herunder at
profesjonsstudiet i teologi også skal omfattes av forskriften.
Om endring i hvilke utdanninger som skal omfattes
Kirkerådet har merket seg at Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo,
Menighetsfakultetet, Misjonshøgskolen og Det praktisk-teologiske seminar alle har hatt
ønske om felles retningslinjer om skikkethetsvurdering, både for studentenes
rettsbeskyttelse og av hensyn til de som er i sårbare situasjoner og skal møte prester.
Kirkerådet slutter seg til ønsket fra de nevnte lærestedene både om at profesjonsstudiet
for teologi omfattes av forskriften og de begrunnelser som fremføres.
Om innføring av formålsbestemmelse
Kirkerådet støtter forslaget om innføring av en konkret formålsbestemmelse for
skikkethetsvurdering.
Vurderingskriterier
Kirkerådet mener de foreslåtte vurderingskriteriene for profesjonsutdanningen i teologi,
som utgjør forslag til ny § 5, i hovedsak er dekkende for den utdanning studentene skal
gjennomføre. Kirkerådet vil imidlertid påpeke at det etter Kirkerådets mening ikke vil
være forenlig med prestestudier eller utøvelse av presteyrket om en kandidat misbruker
rusmidler. Misbruk av rusmidler medfører reduserte evner til å utføre prestetjeneste og
svekket tillit i tjenesten. Vi vil derfor fremme forslag om et tillegg til listen over
kriterier, nemlig kriteriet at studenten misbruker rusmidler.
Kirkerådet slutter seg ellers til de øvrige endringsforslag fra departementets side.
Med vennlig hilsen
Ole Inge Bekkelund
avdelingsdirektør
Kirkerådet
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