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Oppnevning av Kirkemøtets representanter i 
evalueringsnemnda 2021-2024. 
 
 

Sammendrag 
Evalueringsnemnda har hjemmel i forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting av 
prest i Den norske kirke § 4. Evalueringsnemnda har 5 medlemmer. Kirkemøtet 
oppnevner 2 medlemmer blant sine leke representanter. Kirkemøtet delegerte i sak 
KM 13/11 til Kirkerådet å oppnevne Kirkemøtets representanter til nemnda. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet oppnevner følgende medlemmer med personlig vara til å sitte i 

evalueringsnemnda i perioden 2020-2023: 
1: 
2: 
 
 

2. Kirkerådet oppnevner førsteamanuensis Merete Thomassen til konsultativt 
medlem av Kirkerådets arbeidsutvalg ved behandling av klagesaker fra 
evalueringsnemnda. 
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Saksorientering 
 
Bakgrunn 
Evalueringsnemnda har hjemmel i forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting av 
prest i Den norske kirke § 4. Oppgaven er å behandle søknader etter §§ 5 og 6 i 
samme forskrift.  
 
Evalueringsnemnda er et selvstendig organ, men Kirkerådet administrerer 
oppnevningsprosessen og er klageinstans for eventuelle klager på vedtak i nemnda.  

Evalueringsnemnda behandler to typer søknader. Etter § 5 vurderer de søknader fra 
enkeltpersoner som ber om å få tilkjent kompetanse tilsvarende cand.theol. Etter § 6 
vurderer nemnda søknader fra biskopene for enkeltpersoner med særlige 
kvalifikasjoner av en art som kan gjøre det mulig å fravike kravet om cand.theol.-
grad for å bli prest. Det er videre en forutsetning at det er et spesielt kirkelig behov 
for personens kompetanse.  

Behandlingen i Evalueringsnemnda skjer ut fra en samlet vurdering av skriftlig 
søknad, attester/anbefalinger og samtale med kandidaten. Normalt har 
Evalueringsnemnda to møter i året, vår og høst. På grunn av stor pågang har de to 
siste møtene i nemnda gått over to dager. Evalueringsnemndas vedtak kan påklages 
til Kirkerådet etter nærmere regler om klageordning gitt av Kirkemøtet.  

Antall personer som har søkt evalueringsnemnda har hatt en sterk økning de siste to 
årene. I perioden 2000-2018 ble det godkjent i alt 141 personer, i gjennomsnitt ca. 8 
hvert år, mens det i 2019 ble godkjent 18 og i 2020 hele 27 personer. Av det samlede 
antall på 186 for hele perioden ble 133 personer (72 %) godkjent på grunnlag av 
alternativ kompetanse (§ 5), mens 52 (28 %) ble godkjent på grunnlag av særlige 
kvalifikasjoner (§ 6). 

Kirkerådet har for tiden ute på høring en utvalgs-utredning om endrede 
kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger. Utredningen foreslår at evalueringsnemnda 
nedlegges. Dersom saken er klar for fremlegging for Kirkemøtet i 2021 og utvalgets 
forslag blir tatt til følge, vil evalueringsnemnda antagelig ikke fungere, eventuelt 
fungere med et smalere mandat, utover 2021-2022. Et dokument om denne saken vil 
være på Kirkerådets bord på rådets neste møte, i januar 2021. 

Oppnevning og sammensetning 
Forskrift om tilsetting av menighetsprest § 4 lyder slik:  
 

§ 4.Evalueringsnemnda 
Evalueringsnemnda 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. 
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Evalueringsnemnda konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Lederen 
velges for to år av gangen 

 
Siste periode har Rønnaug Torvik, Agder og Telemark og Per Winsnes, Nidaros vært 
Kirkemøtets representanter i nemnda.  

Det skal velges to representanter til nemnda, hver med sin personlige vara. For 
perioden 2020-2023 foreslås følgende personer; 

1. Turid Fjose, Bjørgvin. F. 1970, bosatt på Voss. Overlege på Voss sjukehus. Har 
sittet i lignende organer for kompetansevurdering i sykehussektoren. Innvalgt 
fra nominasjonskomiteens liste. 
 

2. Inger Johanne Aas, Oslo. F. 1966, bosatt i Oslo, cand.theol. og ordinert prest 
fra 2001. Jobber som daglig leder ved Primærmedisinsk Verksted, et 
flerkulturelt senter for helse, dialog og utvikling, som er en virksomhet i 
Kirkens bymisjon. Innvalgt fra nominasjonskomiteens liste. 
 

3. Erling Birkedal, Borg. F. 1955, bosatt i Nittedal. Lærerutdanning og Dr.art. fra 
MF. Jobber som forsker og prosjektleder på MF. Innvalgt fra 
nominasjonskomiteens liste.  
 

4. Ole Jacob Flæten, Borg. F. 1953, bosatt i Lillestrøm. Cand.theol., tidligere 
sokneprest i Skedsmo og ordfører i Skedsmo kommune til 2019. Tidligere 
leder av Fagforbundet Teologene. Innvalgt fra Åpen folkekirkes liste. 
 

Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til å stille. 

De teologiske lærestedene, det vil si de som har rett til å tildele cand.theol.-grad, 
oppnevner sammen to medlemmer, hvorav den ene representerer den praktisk-
teologiske utdanningen. I tillegg oppnevner presteforeningen et medlem. Nemnda 
velger selv leder. Kirkerådets sekretariat er sekretariat for nemnda.  

Fra de teologiske fakultetene er førsteamanuensis Carl Petter Opsahl, MF (for 
praktisk teologisk utdanning) og direktør avdeling for fagstøtte Ingeborg Mongstad-
Kvammen oppnevnt, med førsteamanuensis Merete Thomassen, Teologisk fakultet 
som vara for begge to, oppnevnt for perioden 2020-2023. Presteforeningen har for 
perioden 2020-2023 gjenoppnevnt Per Kristina Aschim som medlem, med Anne 
Beate Tjentland som vara. 

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 arbeidsutvalg, forsterket med 
vararepresentanten fra de teologiske lærestedene som konsultativt medlem. Det 
foreslås å fortsette med denne ordningen og følgelig at Merete Thomassen 
oppnevnes som konsultativt medlem. Om hun deltar i første behandling av saken, vil 
den hun 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. 


