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Høringssvar om Regler for Kirkelig utdanningssenter nord 
 

Innledning 

Kirkerådet har sendt til høring Regler for Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) i forbindelse med at 

Den norske kirke fra 1.1.2917 blir eget rettssubjekt og KUN og adskilles fra Det praktisk-teologiske 

seminar (PTS) innlemmes som blir en det av Universitetet i Oslo.  

 

Det praktisk-teologiske seminar samarbeider med Det teologiske fakultet om denne høringsuttalelsen.  

 

I utarbeidelsen av nye regler for Kirkelig utdanningssenter nord har Kirkerådet tatt utgangspunkt i 

Forskrift om Det praktisk-teologiske seminar og tilpasset denne til forholdene etter 

virksomhetsoverdragelsen per 1.1.2017. Vi synes dette er et godt grunnlag for videreføringen av KUN 

som institusjon. Det er viktig at en slik formell ramme rundt KUNs virksomhet sikres, slik at KUN 

også i fremtiden kan yte et viktig bidrag til utdanning til kirkelige tjenester i Nord-Norge i samarbeid 

med andre utdanningsinstitusjoner. Regelverket gjør det mulig å sikre den lokale forankring som er en 

så viktig del av KUNs identitet. Samtidig er det viktig for en institusjon av KUNs størrelse, at 

regelverket gir et godt grunnlag for samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. 

 

Kommentarer til den enkelte paragraf 

 

Til § 1. Senterets virksomhet 

 

KUN er ikke akkreditert som en høyskole og har heller ikke akkrediterte studietilbud. KUN vil derfor 

måtte inngå samarbeidsavtaler med akkrediterte institusjoner for at studentene skal få støtte i 

Lånekassen og for at de skal kunne få en utdanning som gir studiepoeng og som kan inngå i en 

universitets- eller høgskolegrad. 

For at dette skal tydeliggjøres må det etter vår vurdering tas inn i § 1 at KUN må inngå avtaler med 

akkrediterte institusjoner for sine studietilbud.  

 

Til § 2. Styre 

 

Forslaget legger opp til at styret skal ha et likt antall medlemmer. Dette er uheldig fordi det kan føre til 

at leders stemme oftere vil kunne være avgjørende. Antall medlemmer i styret bør derfor utvides. For å 

bringe styresammensetningen mer i samsvar med hva som gjelder i universitets- og høgskolesektor 
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anbefaler vi at antall studentrepresentanter økes til to. Det vil også være viktig for 

styresammensetningen at den institusjonen KUN samarbeider med om presteutdannelsen skal være 

den utdanningsinstitusjonen som er angitt under bokstav e). 

Etter vår vurdering bør styret konstituere seg selv med leder og nestleder med den føring at 

medlemmer oppnevnt i henhold til bokstavene f) og g) ikke er valgbare. 

 

Til § 3. Styrets oppgaver og § 4. Rektor 

 

Ved inngåelse av samarbeidsavtaler med akkrediterte institusjoner vil det regelverk som gjelder for 

studier og eksamen ved denne institusjonen også bli gjeldende for de studietilbud som omfattes av 

samarbeidsavtalen. Dette gjelder også krav om politiattest og skikkethetsvurdering. Det er derfor ikke 

behov for at reglene har en mer detaljert omtale av studieplaner, eksamensreglement og studentopptak 

enn det som fremgår av forslaget. 
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