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Etablering av Veien til vigslet tjeneste 

I Kirkemøtets sak 07/15 om undervisningstjenesten i Den norske kirke heter det i vedtakets 
pkt. 9. «Kirkemøtet oppfordrer Bispemøtet til å ta initiativ til å etablere en ordning for «Veien 
til vigslet tjeneste» for de vigslede stillingene i samarbeid med arbeidsgiverrepresentant for 
disse stillingene.» 
 
På denne bakgrunn nedsatte Bispemøtet en arbeidsgruppe til å utrede saken. Gruppen ble 
ledet av personalsjef Ørnulf Elseth og leverte sin rapport ved utgangen av 2016. Bispemøtet 
behandlet rapporten i mars 2017 (BM sak 06/17), og det ble vedtatt å sende et bearbeidet 
forslag til program ut på en begrenset høring. 
 
Etter høringen ble saken behandlet på nytt i Bispemøtet i oktober 2017, jf sak BM 34/17, og 
Bispemøtet besluttet der å opprette «Veien til vigslet tjeneste» (VTVT) som et obligatorisk 
program for dem som skal vigsles til diakon, kateket eller kantor i Den norske kirke, jf. 
Tjenesteordning for biskoper §8. 
 
Vedtaket fra sak BM 34/17: 

1.     Bispemøtet etablerer Veien til vigslet tjeneste (VTVT) som et obligatorisk 

vigslingsforberedende program for kantorer, kateketer og diakoner i Den norske kirke. 

Etableringen skjer i tråd med de føringer som ble gitt i høringsdokumentet. 

2.     VTVT arrangeres som én samling i tilknytning til Ordinasjonssamling 2 i Veien til 

prestetjeneste (VTP). 

3.     Styringsgruppa gis mandat til å avklare ut i fra antall påmeldte om det er 

hensiktsmessig å samle alle deltakerne i én region, fortrinnsvis region nord.  

4.     Av praktiske og økonomiske hensyn organiseres VTVT sammen med VTP. 

Styringsgruppa for VTP vil derfor bli det styrende organet for VTVT. Mulige 

endringer av styringsgruppa som følge av denne endringen bør vurderes på sikt. 

5.     Bispemøtes sekretariat står i kontakt med aktuelle læresteder og bispedømmer for 

å sikre best mulig rekruttering til programmet.  
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6.     Bispemøtets sekretariat bes levere en foreløpig evaluering av programmet til 

bispemøtet i oktober 2018. 

7.     Det bør på sikt vedtas et grunnreglement for VTVT, tilsvarende det som finnes for 

VTP. 

8.     Etablering av VTVT forutsetter finansiering fra Kirkerådet.  

Vedtaket er en oppfølging av Kirkemøtets sak 07/15, og Bispemøtet vil derfor rapportere om 
dette til Kirkemøtet i 2018. Ordningen forutsetter finansiering, og saken oversendes derfor 
Kirkerådet for behandling ifm budsjett for 2018.  
 
Bispemøtets sekretariat beregner kostnadene for å igangsette VTVT til omtrent kr 260 000,-, 
og ber om dette beløpet legges til bevilgningen til Bispemøtet for 2018. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Christofer Solbakken e.f.  
Generalsekretær Helge Kollerøs Nylenna 
 Rådgiver   
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