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Regler for Kirkelig utdanningssenter nord 

 

 
Sammendrag 
Fra og med 1. januar 2017 vil Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš 

Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) overføres til det nye rettssubjektet Den norske 

kirke. Beslutningen om dette er fattet av kulturdepartementet Ved overføring til Den 

norske kirke må Kirkemøtet vedta nye regler for KUN, til erstatning for det regelverket 

som eksisterer i dag. 

KUN ble opprettet i form av et prosjekt i 1998 og ble gjort til en permanent institusjon 

i 2003. Senteret er i dag underlagt Det praktisk-teologiske seminar (PTS), men har sitt 

eget styre. Den daglige driften ledes av rektor ved KUN og senteret har for øvrig tre 

faglige stillinger og en administrativ stilling. Senteret leier lokaler av med UiT Norges 

arktiske universitet og er lokalisert på campus. KUN kjøper også en rekke andre 

tjenester av UiT som arkivtjeneste og studentregistrering. KUNs ansatte og studenter 

har tilgang på UiTs bibliotek.KUN tilbyr praktisk-kirkelig utdanning til tjeneste som 

prest, kateket, diakon og kantor. Gjennom samarbeidsavtaler med andre høyere 

læresteder er senteret også i stand til å bidra til den helhetlige utdanningen av de 

respektive kategoriene. Senteret gir også etter- og videreutdanning for kirkefaglige 

ansatte, og har et sterkt fokus på rekruttering til kirkelig utdanning. KUN har et særlig 

fokus på den nordlige landsdelen og på samiske og kvenske forhold. 

Senterets formelle forankring er i dag Forskrift for Det praktisk-teologiske seminar fra 

1988, og de retningslinjene som PTS har gitt for senteret, og som er bekreftet av 

kirkedepartementet. Utkastet til nye regler for KUN bygger i stor grad på forskriften. 

Det fremlagte utkastet vil etter behandling i Kirkerådet sendes på høring før endelig 

behandling i Kirkerådet i oktober og deretter behandling i Kirkemøtet i januar 2017. 

 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet KR 26/16 

Asker, 7.-8.juni 2016 
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Forslag til vedtak 

1. Kirkerådet sender forslag om Regler for Kirkelig utdanningssenter nord/ 

Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin på høring. 

2. Kirkerådet ber om å få saken tilbake til sitt oktobermøte for endelig vedtak. 
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Saksorientering 

 

Bakgrunn 
Kirkelig utdanningssenter nord1 er lokalisert i Tromsø og gir praktisk-kirkelig 

utdanning til diakon, kateket, kantor og prest. Utdanningen legger vekt på 

tverrfaglighet, kontekstualitet, praksisnærhet og legger vekt på nordnorske forhold. 

Mange av studentene går på samlingsbasert deltidsstudium over noe lengre tid. 

Senteret ble til i forlengelsen av et initiativ i 1995 fra Det praktisk-teologiske seminar 

(PTS) og daværende rektor Gunnar Stålsett, i forbindelse med prosjektet 

«Helhetskirkelig kompetanse- og miljøsenter for praktisk teologi». I etterkant av dette 

prosjektet anbefalte en komité under ledelse av biskop Ola Steinholt at det ble 

opprettet et praktisk-kirkelig senter med en tverrfaglig profil, som kunne gi en ettårig 

praktisk-kirkelig utdanning, samt kurs, videre- og etterutdanning for ulike kirkelige 

stillingskategorier. Initiativet ble raskt fulgt opp politisk og senteret ble igangsatt som 

et fireårig prøveprosjekt fra 1998, finansiert over statsbudsjettet og underlagt PTS. De 

første studentene ved Praktisk-kirkelig utdanning begynte høsten 1999. I 2003 ble 

KUN omgjort fra prosjekt til en permanent institusjon. Senteret ble formelt underlagt 

PTS, men skulle fortsatt ha eget styre og stor grad av selvstendighet. I et brev til 

departementet 1. april 2003 redegjorde PTS for hvordan man så for seg 

ansvarsfordeling og organisering. KUN skulle ifølge dette forslaget beholde eget styre, 

og styrene ved PTS og KUN skulle arbeide med selvstendig ansvar for hver sin enhet, 

innenfor følgende rammer: 

 Styret ved PTS vedtar rammene for de to enhetenes budsjettering. 

 Styret ved PTS fremhever de punktene i tildelingsbrevet fra departementet som 

er særlig viktig for hver av de to enhetene. 

 Årsregnskap og årsrapport, som utarbeides med utgangspunkt i de krav som er 

stilt i tildelingsbrevet, behandles i PTS’ styre som ledd i rapporteringen til 

departementet. 

 Styret ved PTS utvikler retningslinjer og studieplaner ved de to enhetene. 

 Styret ved PTS foretar tilsetting av rektor ved KUN etter innstilling fra KUNs 

styre. Styret ved KUN foretar tilsettinger i de øvrige stillingene ved KUN. 

 Samarbeid blant annet om virksomhetsfelt som undervisning, etterutdanning 

og utvikling av forskning tilrettelegges gjennom et årlig fellesmøte i styrene. 

Overordnet samordning av virksomhetene ivaretas gjennom kontakt mellom 

styrelederne. 

 Samvirket mellom PTS og KUN om administrative tjenester ved PTS avklares i 

en egen avtale. 

Styresammensetningen ved både PTS og KUN ble dessuten foreslått endret, slik at 

begge institusjoner var representert i hverandres styre med talerett. 

Denne modellen ble bekreftet av departementet. Det var samtidig et ønske om å styrke 

KUN med ytterligere en fagstilling. Dette ønsket ble imidlertid ikke fulgt opp. 

Etter at PTS’ styre i 2004 foretok tilsetting av ny rektor mot KUNs innstilling, tok 

styret initiativ til en større selvstendiggjøring for KUN. Etter en evaluering vedtok 

begge styrene å anbefale en selvstendiggjøring fra 2007. Departementet fulgte opp 

                                                           
1 KUNs styre vedtok 25. november 2013 å kutte den tidligere i’en i navnet.  
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dette med å meddele PTS beslutningen om å etablere KUN som en selvstendig 

institusjon. Akkrediteringen av KUNs studietilbud på linjen for prester gjennom 

tilknytningen til PTS og Universitetet i Oslo ville dermed falle bort. Det ble ikke fastsatt 

noe tidspunkt for en slik selvstendiggjøring fordi dette ville være avhengig av at 

studietilbudet for prester ble akkreditert på annen måte, enten direkte av Norsk organ 

for kvalitet i utdanningen (NOKUT) eller indirekte ved samarbeid med et universitet 

eller akkreditert institusjon.  

Prosessen rundt dette skulle vise seg å bli krevende av flere grunner. Man fant det 

derfor tjenlig i første omgang ikke å gå videre med selvstendiggjøringen. Dette hadde 

også sammenheng med den generelle utviklingen i forholdet mellom stat og kirke, som 

gjorde at man fant det tjenlig å se tiden an. Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo 

(TF) gav i første omgang en midlertidig godkjenning for den samlede utdanningen ved 

Universitetet i Tromsø. For permanent godkjenning satte TF som krav at Universitetet 

i Tromsø (nå Norges Arktiske Universitet) tilsatte tre stillinger i teologi, at KUN og 

Institutt for Humaniora og religionsvitenskap drev fagutvikling som klart tydeliggjorde 

at det skjer en profesjonsdannelse gjennom hele studieløpet, og at KUN styrket 

deltidstilbudet for studieretning prest. Som en følge av at disse kravene var oppfylt gav 

TF 1. juli 2014 en permanent godkjennelse av mastergrad i religionsvitenskap, 

studieretning teologi ved UiT og praktisk-teologisk utdanning fra KUN som likeverdig 

med cand.theol.-graden. Godkjenningen medfører at studenter som har fullført 

mastergrad i religionsvitenskap/teologi ved Universitetet i Tromsø og praktisk-

teologisk utdanning ved KUN, oppfyller kravene til å kunne tilsettes som 

menighetsprest i Den norske kirke.  

Det er etter dette fire institusjoner som i dag tilbyr praktisk-teologisk utdanning i 

Norge: Det teologiske menighetsfakultet (MF), VID vitenskapelige høgskole (tidligere 

Misjonshøgskolen MHS), Det praktisk-teologiske seminar (PTS) og Kirkelig 

utdanningssenter nord (KUN). To av disse, PTS og KUN, er av staten knyttet til Den 

norske kirke gjennom sitt formål og får tildeling over KUDs budsjetter 

(kirkebudsjettet). VID/MHS og MF utdanner blant annet prester til tjeneste i Den 

norske kirke, men er selvstendige høyskoler og ikke institusjonelt underlagt Den 

norske kirke. 

KUN tilbyr også praktisk-kirkelig utdanning for diakoner, kantorer/organister, 

kateketer og trosopplærere. Det er opprettet samarbeidsavtaler med Kunstfaglig 

fakultet - Konservatoriet ved UiT, Universitetet i Nordland og VID/Diakonhjemmets 

Høgskole i Oslo, knyttet til henholdsvis kantor /organistutdanning, kateketutdanning 

og diakonutdanning. Det innebærer at det kan gis full preste-, kantor-, diakon- og 

kateketutdanning i landsdelen (med unntak av noen deler av diakonutdanningen på 

masternivå).  

KUN kan ikke på selvstendig grunnlag utstede studiepoeng. Formelt sett gis 

studiepoengene av den studieinstitusjonen det er gjort avtale med knyttet til de ulike 

fagutdanningene.  

KUN er i dag fortsatt formelt og organisatorisk underlagt PTS. Forskrift om Det 

praktisk-teologiske seminar, fastsatt ved kongelig resolusjon 26. juni 1988, er dermed 

også det formelle grunnlaget for driften av KUN frem til virksomhetsoverdragelsen i 

2017. Senteret har i dag en rektorstilling (kombinert administrativ og faglig stilling), 

tre hele fagstillinger og en førstekonsulentstilling. To i staben har 

førstestillingskompetanse. KUN har i dag ingen formelle kompetansekrav, men ved 
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tilsettinger i de ulike fagstillingene tillegges NOKUTS krav til kompetanse stor vekt. 

KUNs rolle som akademisk institusjon med forskningsbasert undervisning 

nødvendiggjør også et høyt faglig nivå. Samtidig vil kirkelig yrkeserfaring, kunnskap 

om landsdelen og personlig egnethet vektlegges. For rektor er det også et krav om at 

vedkommende må være ordinert prest. Når det gjelder bevilgningene til senteret, gir 

departementet en samlet bevilgning for både PTS og KUN, hvorpå PTS fordeler midler 

til KUN.  

Senterets hovedfokus er praktisk-kirkelig utdanning av studenter til kirkelig tjeneste. 

Målsettingen er i dag å kunne rekruttere 20 studenter i året. De siste årene har man 

ligget nokså tett oppunder dette målet. Et flertall av de som utdannes er prester. De 

siste fem årene er det på integrert praktikum avlagt følgende eksamener: Studieretning 

prest 21, kateketikk 7, kirkemusikk 5 og diakoni 1 (diakoni har bare krav om 30 stp. 

praktisk-kirkelig utdanning på masternivå). På avsluttende praktisk-kirkelig 

utdanning: Studieretning prest: 35, kateket: 2, kirkemusikk: 8 og diakoni: 5   

Senterets undervisning skal være forskningsbasert, og det har i de senere år vært en 

relativt jevn produksjon av publisert forskning. Deler av forskning og undervisning har 

en tydelig samisk profil, med utgangspunkt i landsdelen. Relasjonene til høyskoler og 

universitet er gode. 

Rekruttering er også et sentralt fokus for senteret. Det foregår et omfattende 

rekrutteringsrbeid i ulike kanaler, særlig spisset mot nordnorske og samiske forhold.  

Senteret driver dessuten etter- og videreutdanningsarbeid, stort sett i form av ulike 

kurstilbud. 

En sentral del av KUNs selvpresentasjon som praktisk-kirkelig utdanningsinstitusjon 

er at senteret står på to ben; et kirkelig og et akademisk. KUN har vært opptatt av at 

dette balanseres. Senterets tilknytning til virksomhet og programmer innen Den 

norske kirke kommer til uttrykk ved at institusjonen viser lojalitet til kirkelige planer 

og målsettinger, og at representanter fra Den norske kirke er representert i KUNs 

styrende organer. De fleste av KUNs ansatte lærere er ordinert eller vigslet.  

Når det gjelder planer fremover, presenterer KUN sine overordnede mål slik i 

langtidsplanen for 2016-19: 

 å gi praktisk-kirkelig utdanning til stillinger i Den norske kirke  

 å gi kvalifiserte og engasjerte medarbeidere som er forpliktet på kirkens oppdrag, 

bevisst på tverrfaglig samarbeid og kjenner kirkens hverdag  

 å gi studentene evne til å sette seg inn i og forholde seg til ulike kontekster med 

utgangspunkt i nordnorsk samfunns- og kirkeliv, hvor det samiske og kvenske har 

en tydelig plass  

 å bidra til rekruttering av kompetente medarbeidere til kirkelige stillinger, særlig i 

Nord-Norge  

 å bidra til personlig og åndelig utvikling hos studentene  

 å være et praktisk-kirkelig kompetansesenter i landsdelen som driver forsknings- 

og formidlingsvirksomhet med en særlig forpliktelse på samfunns- og kirkeliv i 

Nord-Norge  

 å støtte opp om ivaretakelse og utvikling av samisk og kvensk kirkeliv  
Det er et viktig anliggende for KUN å holde fast på en nordnorsk profil med et særskilt 

fokus rettet mot samiske og kvenske forhold i undervisning og forskning. Senteret har 

innledet samarbeidsprosjekter med Samisk kirkeråd om samiske-/urfolksrelaterte 
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tema og med de to nordligste bispedømmerådene om språk- og kulturinnføring for 

ansatte med annet morsmål enn norsk.  

Samlet sett kan en si at KUN har etablert seg som en relativt sett stabil institusjon i 

landsdelen. Den kan også vise til studenttall som tåler sammenligning med de øvrige 

praktisk-teologiske institusjonene i Norge. Relatert til den utvikling av universitets- og 

høyskolesektoren som har skjedd de siste årene er institusjoner som den KUN 

representerer en utsatt gruppe. KUN vil være helt avhengig av avtaler med akkrediterte 

høyskoler som kan garantere for det enkelte studium og tildele studentene 

studiepoeng. Gitt at dette blir oppnådd er det grunn til å være optimistisk i forhold til 

en fremtid for fortsatt utdanningstilbud ved KUN. 

 

KUN etter forvaltningsreformen 
Forvaltningsreformen og opprettelse av Den norske kirke som eget rettssubjekt får 

konsekvenser for PTS og dermed også for KUN. Kulturdepartementets høringsnotat 

Staten og Den norske kirke – et tydelig skille adresserte problemstillingen og bebudet 

en egen høring for denne saken. 20. april 2015 sendte departementet så ut 

høringsnotatet Organisering av praktisk-teologisk utdanning – etter et tydelig skille 

mellom staten og Den norske kirke. 

Høringsnotatet konkluderer med at når staten ikke lenger har arbeidsgiveransvar for 

prestene vil det heller ikke være behov for en egen praktisk-teologisk utdannelse i 

statlig regi. PTS foreslås derfor overført til Universitetet i Oslo og innlemmet i 

Teologisk fakultet. Slik vil fakultetet fortsatt kunne utdanne prester til Den norske 

kirke. 

For KUN er situasjonen noe annerledes. Høringsnotatet skriver: 

Virksomheten ved KUN har en særskilt begrunnelse i den kirkelige konteksten i Nord-

Norge. KUN skal bidra til rekruttering av kompetente medarbeidere til kirkelige 

stillinger i Nord-Norge. Det skal være et praktisk-kirkelig kompetansesenter i 

landsdelen som driver forsknings- og formidlingsvirksomhet med en særlig forpliktelse 

på samfunns- og kirkeliv i Nord-Norge, og de skal støtte opp om ivaretakelse og 

utvikling av samisk og kvensk kirkeliv.  

Departementet mener disse særskilte forholdene bør tillegges stor vekt i vurderingen av 

KUNs framtidige tilknytning og organisering. Et viktig spørsmål blir derfor hvilken 

tilknytning som best setter KUN i stand til fortsatt å ivareta de særskilte behovene i 

landsdelens kirkeliv.  

En fortsatt tilknytning til PTS synes utelukket dersom PTS innlemmes i Det teologiske 

fakultet. Da vil alternativet være å bli en del av Teologisk fakultet og dermed 

Universitetet i Oslo. Det er imidlertid ikke uten videre noen naturlig oppgave for UiO å 

organisere en slik virksomhet i Tromsø, og det kan stilles spørsmål om hvor framtids- 

og utviklingssrettet en slik løsning vil være.  

Det andre, og mer nærliggende alternativet innenfor universitetssektoren er 

Universitetet i Tromsø, som KUN i dag har et samarbeid med.  

KUN samarbeider imidlertid med en rekke institusjoner (…) Det vil være helt 

avgjørende for KUNs virksomhet at institusjonen er i stand til å videreføre denne typen 

samarbeid med en rekke utdanningsinstitusjoner.  
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Departementet har kommet til at KUNs særskilte oppdrag i den nordnorske landsdelen 

og institusjonens særskilte karakter, preget av nettverksbygging og samarbeid, tilsier at 

institusjonen ikke bør innlemmes i en statlig utdanningsinstitusjon, men heller 

videreføres på et forholdsvis selvstendig kirkelig grunnlag.  

Det foreslås etter dette at virksomheten ved KUN overføres til det nye rettssubjektet for 

Den norske kirke. Den nærmere organisatoriske innplasseringen vil det da være opp til 

kirkelige organer å avgjøre. Departementet har ikke vurdert om det i framtida vil være 

behov for organisatoriske endringer. Det vil ligge til kirken å vurdere om det på lengre 

sikt kan være aktuelt å foreta organisatoriske sammenknytninger mellom ulike 

kirkelige virksomheter og tiltak som KUN, VTP, Liturgisk senter, og deler av det faglige 

utviklingsarbeidet som i dag er organisert som en del av Kirkerådets og 

bispedømmenes administrasjoner. 

Forslaget om å overføre KUN til det nye rettssubjektet fikk tilslutning fra et flertall av 

høringsinstansene, men det var også flere som gikk inn for andre løsninger, primært 

en tilslutning til en større akademisk institusjon, på lik linje med PTS. Blant dem som 

stilte seg nølende til departementets syn var Kirkerådet selv, som uttalte: 

Kirkerådet støtter ikke uten videre departementets forslag om at virksomheten ved 

Kirkelig Utdanning Nord (KUN) overføres til det nye rettssubjektet for Den norske 

kirke. Kirkerådet viser primært til andre løsninger for å videreføre KUNs verdifulle 

funksjon, for eksempel ved en organisatorisk tilknytning til Universitetet i Tromsø eller 

til en av de andre akkrediterte utdanningsinstitusjonene. 

I Prop. 55 L (2015-2016) konkluderer likevel departementet med at KUN overføres til 

rettssubjektet Den norske kirke: 

Departementet har på bakgrunn av høringen kommet til at virksomheten ved Kirkelig 

utdanningssenter i nord bør overdras sammen med de øvrige kirkelige virksomhetene 

til det nye rettssubjektet for Den norske kirke. Departementet legger opp til at dette 

skal skje samtidig og som en del av den kirkelige forvaltningsreformen. 

Stortinget vedtok 13. mai 2016 lov om endringer i kirkeloven, og overføringen av KUN 

til rettssubjektet Den norske kirke kan dermed gjennomføres som planlagt. Det 

innebærer at KUNs forbindelse til PTS vil oppløses, og at det formelle grunnlaget for 

senteret som tidligere lå i forskriften om PTS ikke lenger er gjeldende. KUN trenger 

dermed et nytt grunnlag for sin virksomhet, som må vedtas av Kirkemøtet som Den 

norske kirkes høyeste organ. Virksomhetsoverdragelsen skjer fra 1. januar 2017, og det 

tas sikte på å vedta nye regler for KUN på Kirkemøtet i januar 2017, slik at disse kan 

tre i kraft så snart som mulig etter virksomhetsoverdragelsen.  

De foreslåtte reglene legger opp til at KUN vil få den samme selvstendige stillingen 

som PTS til nå har hatt, med et styre som står ansvarlig for daglig drift og planarbeid. 

Styret vedtar også budsjett på grunnlag av tildeling fra Kirkerådet. Kirkerådets 

lederrolle overfor senteret vil komme til uttrykk gjennom den formelle oppnevnelsen 

av styret, merknadene i budsjettildelingene, samt årlige styringssamtaler med 

rektor/daglig leder og styrets leder. 

De reglene Kirkerådet har foreslått er bygget over den nåværende forskriften for Det 

praktisk-teologiske seminar. Retningsgivende for en slik tilnærming har vært det 

overordnede prinsippet i forvaltningsreformen; at det ikke gjøres flere endringer enn 

de som er nødvendige i og med overføringen fra staten. I dette tilfellet har KUN 

tidligere ikke hatt et eget fastsatt regelverk, men har drevet virksomheten på bakgrunn 

av retningslinjene som ble foreslått av PTS 1. april 2003, og som siden ble bekreftet av 
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departementet. Her fremgår det at KUN skal ha eget styre, og at sammensettingen fra 

prosjektperioden videreføres med det tillegget at KUN og PTS skulle være representert 

i hverandres styrer med forslags- og talerett. KUN har likevel hatt en underordnet 

posisjon ved at det er styret i PTS, som formelt vedtar planer og budsjett, og som også 

foretar ansettelse av rektor ved senteret. Med de nye reglene vil dermed KUN bli en 

selvstendig institusjon på en annen måte enn før, og det vil kunne sies å være 

oppfyllelsen av den tidsubestemte godkjennelsen som ble gitt av departementet 

allerede i 2007. 

Som nevnt ovenfor skjer akkrediteringen av studietilbudene gjennom ulike 

samarbeidsavtaler. For presteutdanningen er avtalen i dag  med UiT. De øvrige 

studietilbudene blir akkreditert gjennom avtaler med Universitetet i Nordland (Nå 

Nord universitet) for kateketutdanningen, Diakonhjemmet høgskole (Nå VID 

vitenskapelig høgskole) for diakonutdanningen og UiT/det kunstfaglige fakultet for 

kantorutdanningen. 

 

Videre behandling 
Utkastet til regler vil etter behandling i Kirkerådet sendes på høring til 

bispedømmerådene, biskopene, Samisk kirkeråd, KA, utdanningsinstitusjoner og 

fagorganisasjoner. Resultatet av høringen vil etter planen bli presentert for Kirkerådet 

på rådets oktobermøte 2016. Et endelig forslag til regler kan deretter presenteres for 

Kirkemøtet i januar 2017. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
En del økonomiske og administrative tjenester, slik som utbetaling av lønn, føring av 
regnskap etc, er i dag ivaretatt av administrasjonen ved PTS. I forbindelse med 
virksomhetsoverdragelsen legger Kirkerådet opp til at disse oppgavene blir ivaretatt på 
en slik måte at de ikke vil medføre større endringer for KUNs nåværende bemanning. 
Dette kan skje enten ved at Kirkerådets administrasjon direkte overtar disse 
oppgavene eller at de blir delegert til en annen instans i rettssubjektet Den norske 
kirke, for eksempel et bispedømmeråd. Omleggingen kan eventuelt medføre 
økonomiske- og administrative konsekvenser for Kirkerådet. 
 

 

Kommentarer til den enkelte paragraf 
I det følgende kommenteres særlig de forslag til endringer som avviker fra nåværende 

forskrift for Det praktisk-teologiske seminar (kgl. res. 26. juni 1988). Noen steder vil 

det også drøftes mulige alternative løsninger og formuleringer i reglene. 

§ 1. Seminarets virksomhet 

§ 1 beskriver hva som er formålet med virksomheten. I motsetning til Det praktisk-

teologiske seminar som bare gav praktisk teologisk utdanning til teologiske 

kandidater, tilbyr KUN også utdanning til andre faggrupper i kirken og i utkastet til 

nye regler er virksomhetsparagrafen utvidet i samsvar med det. Hovedmålsettingen er, 

som for PTS, å gi kunnskaper og ferdigheter, samt den personlige egnethet som kreves 

for vigslet tjeneste i Den norske kirke.  

Delvis i forlengelsen og delvis som en videreføring av dette formålet, skal senteret også 

drive etter- og videreutdanning, forskning, formidling og rekruttering. En viktig 
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begrunnelse for senteret er dessuten at det skal bidra til kirkelivet i nord. Det er derfor 

eksplisitt nevnt at senteret har en særlig forpliktelse på nordnorske, samiske og 

kvenske perspektiv.  

Siste ledd er videreføring av tilsvarende i forskriften til PTS. 

 

§ 2. Styre 

Utkastet legger opp til at det er Kirkerådet som oppnevner styret for senteret. 

Oppnevningen av styret er som sådan et uttrykk for Kirkerådets overordnede stilling. 

Samtidig er styret representativt sammensatt, og det antas at Kirkerådet vil oppnevne 

de medlemmer som blir foreslått av de ulike instanser. 

Forslaget tar utgangspunkt i dagens PTS-forskrift og dagens sammensetning av KUNs 

styre. Sammensetningen av styret reflekterer ulike sider av KUNs profil. Biskopene er 

representert i kraft av sin tilsynsfunksjon og for å utøve det helhetskirkelige ansvar. To 

medlemmer, hvorav ett medlem fra et de to nordligste bispedømmer, samt det samiske 

medlemmet ivaretar de folkekirkelige brukerinteressene. Medlemmet fra UiT Arktisk 

universitet representerer akademia og er begrunnet med den tette faglige relasjon som 

eksisterer mellom senteret og UiT. KUN er også lokalisert på UiTs campus i Tromsø. 

Medlemmet fra en av institusjonene som tildeler cand.theol.-grad inntar den rollen 

som i dag er ivaretatt av Teologisk fakultet begrunnet i TFs  tradisjonelle forhold til 

PTS. Dette medlemmet representerer den teologiske fagkompetansen. Utkastet til 

regler angir ikke nærmere prosedyre for fordeling av representasjonen mellom de tre 

aktuelle institusjonene, men en mulighet er at dette kan skje etter en turnus. 

Utkastet foreslår at KUN selv velger et eget medlem av kollegiet til å sitte i styret, samt 

at det blir valgt et medlem blant studentene. Universitets- og høyskoleloven fastslår at 

styrer innenfor høgskolesystemet skal bestå av minst 20 % studenter. Selv om KUN 

ikke er en høyskole, og dermed ikke er bundet til å følge dette, foreslås det likevel at 

også vararepresentanten for studentene gis møte og talerett, slik at 

studentrepresentasjonen blir på 20 %. Dersom den valgte studentrepresentanten ikke 

møter, trer vara inn med fulle rettigheter.  

Utkastet foreslår også, i tråd med nåværende forskrift, at medlemmene fra de ulike 

akademiske institusjonene, samt studentrepresentanten, sitter ex officio i den forstand 

at styrevervet følger tilknytningen til institusjonen. Dersom noen av disse trenger 

avløsning før perioden er avsluttet vil neste oppnevning skje for den resterende del av 

fireårsperioden.  

Funksjonstid på fire år følger vanlig praksis for Kirkerådets ulike råd og nemnder. I 

tråd med vanlig praksis i høyskolesystemet foreslås det at studentrepresentantene 

velges for ett år av gangen. 

Utkastet legger opp til at Kirkerådet utpeker leder og nestleder blant de medlemmene 

som blir oppnevnt. Dette er i tråd med andre styreoppnevninger innenfor 

kirkerådsstrukturen og understreker tilhørigheten til Kirkerådet. Alternativt kan en 

tenke seg at forskriftens regel om at styret selv velger leder og nestleder videreføres.  

Ved stemmelikhet foreslås at leders stemme avgjør saken. 
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§ 3. Styrets oppgaver  

Styret, som senterets øverste organ, har vide fullmakter til å lede virksomheten ved 

senteret, slik det særlig kommer til uttrykk i første avsnitt. Teksten i utkastet er også 

for denne paragrafen i stor grad en videreføring av forskriften om PTS. Slik den nå er 

utformet reflekterer den at KUN langt på vei får en uavhengig og relativt selvstendig 

stilling i kirkestrukturen. Det er en fortsettelse av departementets praksis med at PTS 

har hatt en fri stilling og i praksis fungert som en uavhengig institusjon på mange 

områder. Dette er særlig begrunnet i senterets status som en akademisk institusjon og 

følger praksis for universitets- og høyskolesystemet i Norge. 

Styret vedtar selv studieplaner og fastsetter eksamensreglement som omfatter den 

utdanning som kreves for vigslet tjeneste. Det var tidligere praksis at departementet 

fastsatte eksamensreglementet etter forslag fra styret. Denne ordningen er, selv om 

den fortsatt står i forskriften om PTS, ikke lenger i bruk. Det er nå 

utdanningsinstitusjonene selv som fastsetter det faglige innholdet og dermed også 

eksamensreglementet for de ulike utdannelsene, på grunnlag av de kvalifikasjonskrav 

som er vedtatt av Kirkemøtet. For prestene fremkommer kvalifikasjonskravene i 

Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting av prest som ble vedtatt av Kirkemøtet 

2016 og som er en videreføring av tidligere forskrift fra 1988. For de øvrige 

tjenestegruppene er kvalifikasjonskravene fastsatt i tjenesteordningene. 

Utkastet til regler viderefører at styret selv tilsetter rektor. Det er begrunnet 

hovedsakelig i at det er en videreføring av dagens praksis (for PTS) og at også dette 

understreker KUNs selvstendige stilling. En slik praksis vil også være i tråd med 

universitets- og høyskolesystemet. Alternativt kan man likevel tenke seg at Kirkerådet 

tilsetter rektor. KUNs tilknytning til Kirkerådet og den kirkelige struktur vil da bli 

understreket.  

Utkastet legger opp til at Kirkerådet kan pålegge KUN oppgaver utover de som er 

beskrevet i reglene. Det er en videreføring av dagens forskrift hvor departementet kan 

pålegge PTS oppgaver.  

 

§ 4. Rektor 

Utkastet til regler legger begrensninger for hvem som kan tilsettes som rektor, ved å 

fastslå at den som tilsettes må være vigslet. Også dette er en videreføring av forskriften 

om PTS som fastslo at rektor skulle være ordinert prest i Den norske kirke. 

Bestemmelsen kan sies å være et uttrykk for at ledelsen av seminaret har vært 

forventet å ha tidligere praktisk erfaring som prest. Det er her valgt å utvide grunnlaget 

ved å åpne for at også vigsling til andre tjenestegrupper kvalifiserer. Dette vil være i 

samsvar med senterets utvidede mandat til å utdanne ulike tjenestegrupper. Det 

ivaretar også hensynet til at den som tilsettes har bakgrunn fra praktisk tjeneste i 

kirken. I utkastet er dette avsnittet flyttet fra § 3 i forskriften; om styrets oppgaver. 

Som daglig leder av senteret står rektor ansvarlig overfor styret og må rette seg etter de 

planer, fullmakter og budsjettrammer styret gir. 

Rektor utøver også den faglige ledelsen, herunder gjennomføringen av studieplan og 

eksamensreglement. Rektors skjønn kan påklages til styret. Utkastet følger også her 

forskriften om PTS. 
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§ 5. Ikrafttredelse og erstatning av tidligere regler 

Det nye regelverket forventes å kunne tre i kraft umiddelbart etter Kirkemøtet 2017. 

Det vil likevel være en periode fra virksomhetsoverdragelse til de nye reglene kan tre i 

kraft. I denne perioden antar Kirkerådet at den nåværende forskriften fortsatt vil 

gjelde, ettersom den ikke er opphevet. De nye reglene opphever heller ikke forskriften 

– det ligger utenfor Kirkemøtets kompetanse – men vil erstatte den med nytt 

regelverk. 
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