
 

Høringssvar kvalifikasjonskrav for prester, diakoner, kateketer og kantorer  
 
Et utvalg har gjennomgått kvalifikasjonskravene for diakon, kantor, kateket og prest. 
Utvalget foreslår både endringer i kvalifikasjonskravene og prosedyrer for godkjenning. 
Eventuelle endringer i dagens regelverk vil kunne bli behandlet av Kirkemøtet i 2021. 
Høringsinstansene tar stilling til utvalgets forslag, disse er ennå ikke behandlet i Kirkerådet.  
 
Sentrale spørsmål/forslag:  

 Avvikling av ordningen med at en evalueringsnemd kan godkjenne alternativ 
kompetanse som grunnlag for å bli prest.  

 Avvikling av ordning med unntak fra utdanningskravene på grunnlag av særlige 
kvalifikasjoner/alternativ kompetanse  

 Videreføring av utdanningsnivå for diakon, kantor og kateket.  
 
Høringssvar:  
BKF stiller seg undrende til at arbeidsgiver (kirkelig fellesråd) for diakoner, kateketer og 
kantorer ikke er en selvskreven høringsinstans. Vi ber derfor om at høringssvar fra KA, og de 
fellesråd som svarer, tillegges særlig vekt vedr spørsmål 4 -6.  
 
Vi har også valgt å kun svare på spørsmål 4-6, da disse har mest relevans for de stillingene vi 
rekrutterer til og har arbeidsgiveransvar for.  
 
Spørsmål 4. Er høringsinstansen enig i at utdanningsnivået for kateket, diakon og kantor skal 
videreføres på samme nivå som i dag? 
 
 - Ja. En solid utdanning innenfor disse stillingene er svært viktig, og bør alltid være et viktig 
kompetansemål. Samtidig er vi opptatt av at det finnes mange relevante 
erfaringsbakgrunner for å kunne jobbe som henholdsvis kateket, diakon og kantor. I 
rekrutteringsøyemed er det viktig å ivareta et vidsyn der målet er å ansette de søkerne som 
samlet sett har best kompetanse for stillingen. Påfyll av eventuelt manglende formell 
utdanning kan også tilbys etter selve ansettelsen. Her kan man også med fordel se på et 
samarbeid mellom Kirkerådet og lokal arbeidsgiver når det gjelder finansiering av slik 
utdanning. 
 
5. Slutter høringsinstansen seg til forslaget om at ordningen med at Kirkerådet kan 
godkjenne alternativ kompetanse opphører?  
 
- Ja, godkjenning av alternativ kompetanse bør flyttes til lokalt nivå.  
 
6. Har høringsinstansen andre kommentarer til innholdet i utredningen?  
 
- Utdanningsinstitusjonene har vært meget godt representert inn i kvalifikasjonskravutvalget, 
og vi hadde gjerne sett en bredere representasjon fra arbeidsgiversiden. 
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