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Oppnevning av Kirkemøtets representanter i 
Evalueringsnemnda 2016 - 2020 

 

 

Sammendrag 
Evalueringsnemnda har sin hjemmel i forskrift om tilsetting av menighetsprest § 7. Evalueringsnemnda 
har 5 medlemmer. Kirkemøtet oppnevner 2 medlemmer blant sine leke representanter. Kirkemøtet 
delegerte i sak 13/11 til Kirkerådet å oppnevne Kirkemøtets representanter til nemnda.  

 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet oppnevner følgende personer som medlemmer i Evalueringsnemnda for perioden 2016-
2020: 
 
Medlem      Varamedlem 
Per Winsnes, Nidaros     Ola Smeplass, Sør-Hålogaland 
Rønnaug Torvik, Agder og Telemark   Berit Nøst Dale, Bjørgvin  
 
2. Kirkerådet oppnevner Kirkerådets AU som klageinstans. Vararepresentant fra de praktisk-teologiske 
fakultetene, Fredrik Saxegaard, oppnevnes som konsultativt medlem.  
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Saksorientering 
Evalueringsnemnda har sin hjemmel i Forskrift om tilsetting av menighetsprest § 7. Oppgaven er å 
behandle søknader etter §§ 4 og 5 i samme forskrift. Evalueringsnemnda er et selvstendig organ, men 
Kirkerådet administrerer oppnevningsprosessen og er klageinstans  for eventuelle klager på vedtak i 
nemnda.  
 
Forskrift om tilsetting av menighetsprest § 7: 

En evalueringsnemnd vurderer søknader etter § 4 og § 5. Nemnda består av følgende fem medlemmer 
med personlige varamedlemmer oppnevnt av de respektive instanser:  

- ett medlem med varamedlem fra de teologiske fakultetene,  

- ett medlem med varamedlem fra de praktisk-teologiske seminarene,  

- ett medlem med varamedlem fra den tjenestemannsorganisasjon som organiserer flest prester  
i Den norske kirke,  

- to medlemmer med varamedlemmer blant Kirkemøtets leke medlemmer.  

Kirkerådet administrerer oppnevningsprosessen og ser til at instansenes oppnevning gir god 
kjønnsbalanse.  

Oppnevningen skjer for fire år og følger Kirkerådets funksjonsperiode. Kirkerådets sekretariat er også 
sekretariat for nemnda.  

Evalueringsnemnda konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Lederen velges for to år av gangen. 
Evalueringsnemndas vedtak kan påklages til Kirkerådet etter nærmere regler om klageordning gitt av 
Kirkemøtet.  

Kirkerådet sørger for at det hvert år oversendes en melding til departementet om de vedtak som er 
truffet etter § 4 og § 5, inklusive vedtak i eventuelle klagesaker.  

 
 
Evalueringsnemnda behandler søknader ut fra en samlet vurdering av skriftlig søknad, 
attester/anbefalinger og samtale med kandidat. Normalt har Evalueringsnemnda to møter i året, vår 
og høst. 
 
Siste periode har Karin-Elin Berg, Oslo og Bjørn Solberg, Borg vært Kirkemøtets representanter i 
nemnda.  
 
Evalueringsnemnda behandler to typer søknader. Etter § 4 vurderer de søknader fra enkeltpersoner i 
forhold til kompetanse tilsvarende cand.theol. Etter § 5 vurderer nemnda søknader fra biskopene for 
enkeltpersoner som har særlige kvalifikasjoner i forhold til å være prest. Det er en forutsetning at det 
er kirkelig behov for personens kompetanse. 
 
De teologiske fakulteter og de praktisk-teologiske seminarer oppnevner sammen et medlem hver. I 
tillegg oppnevner presteforeningen et medlem. Nemnda velger selv leder. Kirkerådets sekretariat er 
sekretariat for nemnda. 
 
Presteforeningen har gjenoppnevnt Marit Bunkholt som medlem med Per Kristina Aschim som vara. 
Fra de teologiske fakultetene er førsteamanuensis Kari Storstein Haug, VID (MHS), oppnevnt og fra de 
praktisk-teologiske seminarene er førsteamanuensis Merete Thomassen, PTS, oppnevnt. 
Praktikumsleder Fredrik Saxegaard, MF, er oppnevnt som vara for begge to. 

Klage på vedtak 
Ved klagebehandling er det ønskelig med ny komplett saksbehandling. Det er derfor lite tjenlig å ha 
klagebehandlingen i samlet Kirkeråd. Det er samtidig ønskelig å ha faglig representant med i 



  

vurderingen av klagen. Kirkerådet vedtok i sak KR 37/11 å delegere klagebehandling til Kirkerådets AU, 
forsterket med vararepresentanten fra de praktisk-teologiske seminarene som konsultativt medlem. 
 
Det foreslås å fortsette med denne ordningen og det foreslås å oppnevne Fredrik Saxegaard som 
konsultativt medlem. Om han deltar i første behandling av saken, vil den han der er vara for tiltre som 
konsultativt medlem i en eventuell klagebehandling. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Utgifter til Evalueringsnemnda dekkes over Kirkerådets ordinære budsjett. Det gjelder både 
sekretærutgifter og reise for nemndas medlemmer. 
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