KM 08/17 Regler for Kirkelig utdanningssenter
nord

Kommentarer fra kirkemøtekomité E
Komiteen legger saksorienteringen til grunn, og vil bemerke følgende:

1. Komiteen viser til at Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin
(KUN) fra 1. januar 2017 ble utskilt fra Praktisk-teologisk seminar og
virksomhetsoverdratt til rettssubjektet Den norske kirke. Komiteen understreker at
fastsettelsen av regler for KUN vil gi en formell forankring for KUN som en selvstendig
institusjon underlagt Den norske kirke.
2. Komiteen understreker viktigheten av å ha en praktisk-kirkelig utdanning i nord.
Komiteen vil peke på at dette betyr mye for rekruttering til prestetjeneste og andre
kirkelige stillinger generelt og i den nordnorske landsdelen spesielt. De som tar utdanning
i nord, har større sjanse for å bli i landsdelen de studerer i. Komiteen vil vise til at flere har
startet sin andre karriere etter utdanning på KUN. Komiteen vil også fremheve at KUNs
studieopplegg har gjort det mulig for folk å ta praktisk-kirkelige studier ved siden av jobb.
3. Komiteen viser til at KUN er med å ivareta kirkelig utdanning i den nordnorske
landsdelen, noe som komiteen vil fremheve som et viktig bidrag til å opprettholde
folkekirken i Nord-Norge. Komiteen understreker viktigheten av å ha en bestemmelse om
at KUN skal ha en særlig forpliktelse overfor samiske og kvenske perspektiv. KUN bidrar
på denne måten også nasjonalt.
4. Komiteen vil også understreke betydningen av tilknytningen til UiT Norges arktiske
universitet. Komiteen vil i denne forbindelse peke på at det er foreslått i reglene § 2 d) at
UiT Norges arktiske universitet skal foreslå et medlem med varamedlem fra UiT til styret.
5. Komiteen er kjent med at KUN, siden saksorienteringen ble skrevet, har inngått en avtale
av 1. desember 2016 med VID vitenskapelige høgskole om et samarbeid om
studieprogram i diakoni og praktisk-kirkelig utdanning til prest og om fag- og
forskningsfellesskap, under VIDs overordnede faglige ansvar.
6. Komiteen viser til at Kirkerådet i sitt forslag til vedtak anbefalte at to medlemmer med
varamedlemmer burde velges på fritt grunnlag, hvorav minst ett medlem fra et av de to
nordligste bispedømmer. Komiteen mener forpliktelsen på den nordnorske landsdelen
tilsier en nær forbindelse mellom KUN-styret og de to nordligste bispedømmerådene, og
anbefaler derfor at det oppnevnes medlemmer fra de to nordligste bispedømmerådene til
disse styreplassene, etter forslag fra disse rådene. Komiteen vil presisere at
1

bispedømmerådene kun kan foreslå medlemmer blant bispedømmerådsmedlemmene i de
aktuelle bispedømmene. Komiteen foreslår også at det fastsettes i reglene at NordHålogaland biskop og Sør-Hålogaland biskop alternerer mellom å være fast medlem og
varamedlem. Dette er en stadfesting av det som har vært praksis over tid. Ut over dette har
komiteen kun foreslått enkelte språklige endringer i forslaget til § 2.
7. Komiteen vil peke på at det i høringen var et særskilt spørsmål om hvem som skulle
utpeke styrets leder og nestleder. Komiteen støtter Kirkerådets vurdering av at det i
dagens situasjon vil være nødvendig at Kirkerådet selv har den strategiske
styringsmuligheten som ligger i å utpeke styrets leder og nestleder, blant de oppnevnte
medlemmer.
8. Videre vil komiteen vise til at det i høringen ble sådd tvil om det er mulig å videreføre
virksomheten ved KUN i den form den har hatt til nå. Komiteen understreker viktigheten
av at det finnes en langsiktig løsning for den praktisk-kirkelige utdanningen i nord.
9. Komiteen har valgt å endre Kirkerådets forslag til vedtakspunkt II. Med henvisning til at
KUNs studietilbud for utdanning foregår på grunnlag av avtaler med institusjoner som er
akkreditert på universitets- og høyskolenivå, anbefaler komiteen at Kirkemøtet ber
Kirkerådet ha sin oppmerksomhet på disse avtaler, og hvis nødvendig utrede alternativer
for KUN. Komiteen vil understreke at forslag om endringer i KUNs organisasjonsform vil
måtte legges frem for Kirkemøtet for vedtak.
10. Komiteen har vurdert om det skal fastsettes et krav om førstestillingskompetanse for
rektor ved KUN. Komiteen foreslår ikke å regelfeste et slikt krav i denne omgang.

Kirkemøtets vedtak
I.
Kirkemøtet vedtar følgende regler for Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš
Oahpahusguovddáš Davvin:

§ 1. Senterets virksomhet
Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin skal bidra til å gi praktisk
kirkelig utdanning på universitets- og høgskolenivå med henblikk på tjeneste i Den norske kirke som
prest, diakon, kateket eller kantor. Senteret skal drive forskning, etter- og videreutdanning,
rekruttering og utviklingsarbeid innenfor sine fagområder.

2

Senterets studietilbud for grunnutdanningen foregår på grunnlag av avtaler med institusjoner som
er akkreditert på universitets- og høyskolenivå.
Senteret har en særlig forpliktelse overfor den nordnorske landsdelen og samiske og kvenske
perspektiv.

§ 2. Styre
Kirkerådet oppnevner senterets styre som har følgende sammensetning:
a) Nord-Hålogaland biskop og Sør-Hålogaland biskop alternerer mellom å være fast medlem og
varamedlem,
b) et samisk medlem med varamedlem, etter forslag fra Samisk kirkeråd,
c) to medlemmer med varamedlemmer fra de to nordligste bispedømmerådene, etter forslag fra
disse rådene,
d) et medlem med varamedlem fra UiT Norges arktiske universitet, etter forslag fra UiT,
e) et medlem med varamedlem fra en utdanningsinstitusjon som tildeler
cand.theol-grad, etter forslag fra Det teologiske fakultet, Det teologiske menighetsfakultet og VID
vitenskapelige høgskole,
f) et medlem med varamedlem fra de ansatte ved Kirkelig utdanningssenter nord,
g) et medlem med varamedlem fra studentene ved Kirkelig utdanningssenter
nord.
De ansatte ved Kirkelig utdanningssenter nord velger et medlem med varamedlem fra kollegiet,
med tale- og stemmerett. Studentene velger en studentrepresentant med varamedlem, med tale- og
stemmerett. Vararepresentanten for studentene har alltid møte- og talerett.
Studentrepresentantene velges for ett år av gangen.
Styrets funksjonstid er fire år. Medlemmer under punkt d-f som i funksjonsperioden fratrer sin
stilling ved gjeldende utdanningsinstitusjon trer automatisk ut av styret. På samme måte fratrer
studenter som avslutter det studium de er oppnevnt med grunnlag i.
Det skal tilstrebes minst 40 % representasjon av hvert kjønn.
Kirkerådet utpeker styrets leder og nestleder blant de oppnevnte medlemmer.
Ved stemmelikhet i styret er leders stemme avgjørende.

§ 3. Styrets oppgaver
Styret har et overordnet ansvar for den faglige og administrative virksomheten ved senteret.
Styret vedtar planer og reglement for de ulike deler av senterets virksomhet.
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Styret tilsetter rektor og andre stillinger ved senteret. Senterets tilsatte omfattes av gjeldende
bestemmelser om tilsatte i Den norske kirke. Styret fastsetter nærmere regler om fremgangsmåten
ved tilsetting (tilsettingsreglement).
I samsvar med de regler for økonomiforvaltning som Kirkemøtet og Kirkerådet vedtar, forvalter
styret de midler som Kirkerådet stiller til dets disposisjon.
Styret utfører for øvrig de oppgaver det blir pålagt av Kirkerådet.

§ 4. Rektor
Den som tilsettes som rektor må være vigslet til tjeneste i Den norske kirke.
Rektor er daglig leder av senterets faglige og administrative virksomhet innenfor de retningslinjer
og fullmakter som styret gir.

§ 5. Ikrafttredelse
Reglene trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer og erstatter reglene gitt ved forskrift 26. juni
1998 nr. 607 om Det praktisk-teologiske seminar slik de gjaldt for Kirkelig utdanningssenter nord.

§ 6. Endring i reglene
Kirkerådet kan vedta mindre endringer i reglene.

II.

Kirkemøtet understreker viktigheten av å ha en praktisk-kirkelig utdanning i nord. KUNs studietilbud
for utdanning foregår på grunnlag av avtaler med institusjoner som er akkreditert på universitets- og
høyskolenivå. Kirkemøtet ber Kirkerådet ha sin oppmerksomhet på disse avtaler, og hvis nødvendig
utrede alternativer for KUN.
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