
  

  

 

DEN NORSKE KIRKE 

Tunsberg bispedømmeråd 
 

 Tunsberg bispedømmeråd  E-post: tunsberg.bdr@kirken.no  Telefon: 33 35 43 00 Saksbehandler  

 Postboks 10 Kaldnes  Web: www.kirken.no/tunsberg  Telefaks: 33 35 43 01 Fred Henry Berg  
 3119  TØNSBERG  Org. nr.: 974762498  Bankkontonr: 8276 01 00222 98 25 33 39  

 

 

Til kirkerådet 

 

 
 
 

 

 

Høringssvar regler for Kirkelig utdanningssenter nord 

 
Tunsberg bispedømmeråd takker for muligheten til å avgi høringssvar. Tunsberg 

bispedømmeråd har på sitt møte 30.08. behandlet denne saken om KUN som er viktig 

for hele vår kirke, men som betyr særlig mye for kirken i den nordlige del av landet.  Vi 

har på den bakgrunn og da det faller sammen med våre synspunkter, valgt å støtte 

forslaget til høringssvar fra Nord-Hologaland bispedømme.  

 

Generelt 

Da Kirkelig utdanningssenter nord ble etablert som et fire-årig prosjekt i 1998 med vekt 

på kontekstualitet, praksisnærhet og tverrfaglighet som kjerneverdier, var det en 

nyskapning innen kirkelig utdanning. Før prosjektperioden var over hadde KUN vist sin 

berettigelse ved å gi kvalifisert undervisning til kirkelige yrkesgrupper, med forankring 

i og fokus på landsdelens særtrekk og utfordringer. Institusjonen gav en unik mulighet 

for de som søkte kirkelig kompetanse og imøtekom et etterlengtet behov for fleksibilitet 

på dette området. KUN innfridde også ønsket om å rekruttere til kirkelig utdanning fra 

landsdelen, noe som lenge hadde vært etterlyst. 

 

Spørsmålet om organisatorisk selvstendighet og tilknytningsform har vært på agendaen 

siden opprettelsen. Når nå KUNs organisatoriske plassering er vedtatt og Regler for 

Kirkelig utdanningssenter nord skal utformes, så er det NHBDRs oppfatning at 

hensikten må være å gi trygghet og forutsigbare rammer for institusjonen og 

virksomheten, for framtidens behov. Dette fordi KUN er en viktig institusjon for 

landsdelen, for kirken i landsdelen og for hele vår kirke uavhengig av 

landsdelstilknytning. Det innebærer at regelverket må være tydelig på oppdrag og 

organisering samtidig som det må være så fleksibelt at det daglige arbeidet kan ledes og 

utføres innenfor gitte rammer.  

 

NHBDR mener at Kirkelig utdanningssenter nords egenart må ivaretas og utvikles 

videre. Dette fordi institusjonen har en «særskilt begrunnelse i den kirkelige konteksten 

i Nord-Norge», slik Kulturdepartementets høringsnotatet i forbindelse med 

forvaltningsreformen sier det. Denne sterke forankringen i landsdelens historie og 

tradisjon gir KUN en unik plattform. Nord-norsk kontekstualitet som fundament for 

institusjonens ideologiske og faglige forankring gjør KUN til en nyskapende faktor med 

troverdighet og autentisitet for praktisk teologi. 

 

Høringsdokumentet  
Høringsdokumentet redegjør på en grei og oversiktlig måte for bakgrunnen for «Regler 

for Kirkelig utdanningssenter nord» og for hvordan hver enkelt paragraf er sammensatt. 

Dette regelverket er å sammenligne med tilsvarende for andre utdanningsinstitusjoner 
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samtidig som det ivaretar KUNs spesielle behov når det gjelder den organisatoriske 

tilknytningsform. 

 

Regelverket  
Reglenes §1 redegjør for KUNs virksomhet og basis. Det bør imidlertid vurderes om det 

ikke også bør være nedfelt at KUN skal være en undervisningsinstititusjon på 

universitets- og høgskolenivå. 

 

§2 foreskriver styrets sammensetning og eleksjonsprosessene for hvert styremedlem. 

Dette er i tråd med NHBDRs oppfatning om forankring i landsdelen, med en bred 

representasjon både fra kirken og akademia. Vi er også fornøyd med at 

urfolksrepresentasjon er ivaretatt. NHBDR er av den oppfatning at styrets 

sammensetning er avgjørende for hvorvidt KUN er i stand til å følge opp 

landsdelstilknytningen. 

 

§3 definerer styrets oppgaver med klart definert ansvar og oppgaver i de sentrale 

forhold som angir rammer for overordnede planer, tilsettinger og økonomi. Om KUN 

skal lykkes med uttalte intensjoner og mål vil være avhengig av de føringer som legges i 

studieplaner, av et kompetent lærerkollegium og lokaler og utstyr som er tjenlige og 

tilfredsstillende. Alt dette vil det være opp til styret og legge opp til og vedta rammer og 

tilskudd for. 

 

Sammen med §4, hvor rektors ansvar og oppgaver beskrives, legges det her opp til en 

sunn dynamikk hvor fasthet og fleksibilitet skaper det nødvendige rom for den daglige 

ledelse og utvikling av senteret. 

 

Konklusjon 

NHBDR er av den oppfatning at det foreliggende forslag er dekkende og gir de føringer 

som trengs for at KUN skal kunne fortsette sin virksomhet og ha muligheter til 

handlingsrom og vekst. Dette vil være viktig for en utdanningsmodell som trolig vil bli 

mer etterspurt og vektlagt og hvor kirkelig utdanning kommer til å møte nye 

utfordringer i vår framtidige kirke. 
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