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Ikrafttredelse av regler for KUN og oppnevning av 
senterets styre 
  

 

Sammendrag 
 
Kirkelig utdanningssenter Nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) ble fra 1. januar 
2017 virksomhetsoverdratt til Den norske kirke. KUN er fra da av heller ikke lengre en del av 
Det praktisk-teologisk seminar. Kirkemøtet 2017 har som følge av dette vedtatt regler for 
KUN. Kirkerådet skal vedta iverksetting av reglene og deretter oppnevne nytt styre for 
senteret. Styrets sammensetning følger av reglene. 
 
Etter Kirkemøtet ble de instanser som har forslagsrett til kandidater bedt om å fremsette 
sine forslag innen 15. mars. For at instansene skulle få tid til å finne egnede kandidater blir 
forslag til styre lagt frem for Kirkerådet senere enn dokumentet for øvrig. 
 

 

Forslag til vedtak 
I. 

Kirkerådet iverksetter Regler for Kirkelig utdanningssenter Nord/Girkolaš 
Oahpahusguovddáš Davvin, vedtatt på Kirkemøtet 2017, med virkning umiddelbart 

 
II. 

Kirkerådet oppnevner følgende personer til styret i Kirkelig utdanningssenter Nord/Girkolaš 
Oahpahusguovddáš Davvin: 
 
Biskop:    Fast medlem: Olav Øygard 
     Vara: Ann-Helen Fjeldstad Jusnes  
 
Samisk kirkeråd:   Fast medlem: Oddvar Andersen 
     Vara: Lovisa Mienna Sjöberg  
 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd: Fast medlem: Beate Lupton 
     Vara: Henrik Magnus Kiærbeck   
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Sør-Hålogaland bispedømmeråd:  Fast medlem: Marit Hermstad 
     Vara: Kari Karstensen 
 
UiT Norges arktiske universitet: Fast medlem: Espen Dahl 
     Vara: Roald Kristiansen 
 
Teologiske fakulteter:   Fast medlem: Hallgeir Elstad (TF) 
     Vara: Kjetil Fretheim (MF) 
       
KUNs representant:   Fast medlem: Line Skum  

vara: Ragnhild Strauman 
 
Studentrepresentant   Fast medlem: Margrete Kvalbein 

vara: Janne Grethe Jørstad 
 
 
Blant disse utpekes følgende til henholdsvis leder og nestleder: 
 
Leder:      Olav Øygard 
Nestleder:     Marit Hermstad 
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Saksorientering 
 

Bakgrunn 
KUN ble opprettet som et prosjekt i 1998 og som permanent institusjon underlagt Det 
praktisk-teologiske seminar i 2003.  
 
KUN tilbyr praktisk-kirkelig utdanning til tjeneste som prest, diakon, kateket og kantor. 
Senteret gir også etter- og videreutdanning for kirkelige ansatte og har fokus på rekruttering 
til kirkelig utdanning. Senteret har ingen selvstendig akkreditering på høgskolenivå, og 
studietilbudet gis i kraft av samarbeidsavtaler med akkrediterte institusjoner. 
 
Fra 1. januar 2017 ble senteret virksomhetsoverdratt til Den norske kirke. Som følge av dette 
opphørte forbindelsen til Det praktisk-teologiske seminar og KUN er nå en frittstående 
institusjon underlagt Kirkerådet. Som en konsekvens av dette vedtok Kirkemøtet 2017 
følgende: 
 

I. 
Kirkemøtet vedtar følgende regler for Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš  

 Oahpahusguovddáš Davvin: 
 
§ 1. Senterets virksomhet 
     Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin skal bidra til å gi 
praktisk kirkelig utdanning på universitets- og høgskolenivå med henblikk på tjeneste i Den 
norske kirke som prest, diakon, kateket eller kantor. Senteret skal drive forskning, etter- og 
videreutdanning, rekruttering og utviklingsarbeid innenfor sine fagområder. 
     Senterets studietilbud for grunnutdanningen foregår på grunnlag av avtaler med 
institusjoner som er akkreditert på universitets- og høyskolenivå.  
Senteret har en særlig forpliktelse overfor den nordnorske landsdelen og samiske og kvenske 
perspektiv. 
 
§ 2. Styre 
     Kirkerådet oppnevner senterets styre som har følgende sammensetning: 
a) Nord-Hålogaland biskop og Sør-Hålogaland biskop alternerer mellom å være fast medlem 
og varamedlem, 
b) et samisk medlem med varamedlem, etter forslag fra Samisk kirkeråd, 
c) to medlemmer med varamedlemmer fra de to nordligste bispedømmerådene, etter forslag 
fra disse rådene, 
d) et medlem med varamedlem fra UiT Norges arktiske universitet, etter forslag fra UiT, 
e) et medlem med varamedlem fra en utdanningsinstitusjon som tildeler 
cand.theol-grad, etter forslag fra Det teologiske fakultet, Det teologiske menighetsfakultet og 
VID vitenskapelige høgskole, 
f) et medlem med varamedlem fra de ansatte ved Kirkelig utdanningssenter nord, 
g) et medlem med varamedlem fra studentene ved Kirkelig utdanningssenter 
nord. 
     De ansatte ved Kirkelig utdanningssenter nord velger et medlem med varamedlem fra 
kollegiet, med tale- og stemmerett. Studentene velger en studentrepresentant med 
varamedlem, med tale- og stemmerett. Vararepresentanten for studentene har alltid møte- og 
talerett. Studentrepresentantene velges for ett år av gangen. 
     Styrets funksjonstid er fire år. Medlemmer under punkt d-f som i funksjonsperioden fratrer 
sin stilling ved gjeldende utdanningsinstitusjon trer automatisk ut av styret. På samme måte 
fratrer studenter som avslutter det studium de er oppnevnt med grunnlag i. 
     Det skal tilstrebes minst 40 % representasjon av hvert kjønn. 
Kirkerådet utpeker styrets leder og nestleder blant de oppnevnte medlemmer. 
Ved stemmelikhet i styret er leders stemme avgjørende. 
 
§ 3. Styrets oppgaver 
     Styret har et overordnet ansvar for den faglige og administrative virksomheten ved 
senteret. 
     Styret vedtar planer og reglement for de ulike deler av senterets virksomhet. 
Styret tilsetter rektor og andre stillinger ved senteret. Senterets tilsatte omfattes av gjeldende 
bestemmelser om tilsatte i Den norske kirke. Styret fastsetter nærmere regler om 
fremgangsmåten ved tilsetting (tilsettingsreglement). 
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     I samsvar med de regler for økonomiforvaltning som Kirkemøtet og Kirkerådet vedtar, 
forvalter styret de midler som Kirkerådet stiller til dets disposisjon.  
Styret utfører for øvrig de oppgaver det blir pålagt av Kirkerådet. 
 
§ 4. Rektor 
     Den som tilsettes som rektor må være vigslet til tjeneste i Den norske kirke. 
Rektor er daglig leder av senterets faglige og administrative virksomhet innenfor de 
retningslinjer og fullmakter som styret gir. 
 
§ 5. Ikrafttredelse 
     Reglene trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer og erstatter reglene gitt ved forskrift 
26. juni 1998 nr. 607 om Det praktisk-teologiske seminar slik de gjaldt for Kirkelig 
utdanningssenter nord. 
 
§ 6. Endring i reglene 
     Kirkerådet kan vedta mindre endringer i reglene. 
 

II. 
Kirkemøtet understreker viktigheten av å ha en praktisk-kirkelig utdanning i nord. KUNs 
studietilbud for utdanning foregår på grunnlag av avtaler med institusjoner som er 
akkreditert på universitets- og høyskolenivå. Kirkemøtet ber Kirkerådet ha sin 
oppmerksomhet på disse avtaler, og hvis nødvendig utrede alternativer for KUN.  

 
Ifølge § 5 i reglene skal de tre i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer. Ovenstående forslag 
til vedtak legger til grunn at Kirkerådet iverksetter reglene med umiddelbar virkning, slik at 
rådet på grunnlag av de nye reglene kan oppnevne styre. 
 
Som det fremgår av reglene skal Kirkerådet oppnevne KUNs styre etter forslag fra 
instansene som er nevnt over. Kirkerådet skal også utpeke styrets leder og nestleder blant de 
oppnevnte medlemmene.  
 
Følgende kandidater har blitt foreslått: 
 
   Medlem  Varamedlem 
Biskop   Olav Øygard  Ann-Helen Fjeldstad Jusnes  
Samisk kirkeråd: Oddvar Andersen Lovisa Mienna Sjöberg  
Nord-Hålogaland: Beate Lupton  Henrik Magnus Kiærbeck   
Sør-Hålogaland:  Marit Hermstad Kari Karstensen 
UiT:   Espen Dahl  Roald Kristiansen 
TF:   Hallgeir Elstad  
MF:   Kjetil Fretheim 
VID:   Knut Holter       
KUN:   Line Skum   Ragnhild Strauman 
Student:  Margrete Kvalbein Janne Grethe Jørstad 
 
Slik reglene er lagt opp gir de Kirkerådet lite handlingsrom til å velge andre enn de som er 
foreslått. Et unntak er oppnevning av medlem fra en av de tre institusjonene som tildeler 
cand.theol.-grad. Her fremgår det av reglene at hver av institusjonene skal foreslå et medlem 
til styret og Kirkerådet velger en representant blant disse. Forslaget om Hallgeir Elstad er 
grunngitt i at han kjenner senteret godt, samt at det må antas at TF vil stå utenfor den 
forestående prosess med tanke på å overdra KUN til en institusjon innen universitets- og 
høyskolesektoren. Kjetil Fretheim fra MF innstilles som vara. 
 
Biskop Olav Øygard foreslås som styrets leder. Han har god kjennskap til senteret, har sete i 
det nåværende styret og er geografisk nær plassert. Marit Hermstad foreslås som nestleder. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Vedtaket har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser utover de budsjettvedtak 
som Kirkemøtet har gjort. 
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