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Høringssvar - Kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger 

Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd oversender med dette sitt høringssvar. 
 
 
 
Høringsspørsmål med svar 
 
1. Gir høringsinstansen tilslutning til at ordningen med en kirkelig evalueringsnemnd for 
prester med alternativ kompetanse opphører? 
Hamar biskop og bispedømmeråd støtter at alternative kompetansekrav for prest 
tydeliggjøres, slik at det ikke lengre er nødvendig med skjønnsmessig vurdering i nemnd. 
 
2. Er høringsinstansen enig i utredningens forslag til kompetansekrav for prest for personer 
med alternativ utdanning? 
Hamar biskop og bispedømmeråd støtter utredningens forslag til kompetansekrav. 
 
3. Gir høringsinstansen tilslutning til at muligheten for å gi unntak fra kompetanse på 
grunnlag av særskilte kvalifikasjoner opphører? 
Hamar biskop og bispedømmeråd ønsker at det fortsatt skal være mulig å få unntak fra 
kompetansekrav slik at enkelte kandidater kan godkjennes til prestetjeneste på bakgrunn av 
særskilte kvalifikasjoner. Ordningen har etter Hamar biskops og Hamar bispedømmeråds 
syn gitt et viktig tilfang av prester til Den norske kirke, også sett fra et 
rekrutteringssynspunkt. Fra Hamar bispedømme erfarer vi at denne veien med særskilte 
kvalifikasjoner og personlig egenskaper har gitt oss prester som vi ellers ikke ville hatt i 
tjeneste. Flere av disse har gode akademiske kvalifikasjoner, men av en slik art at overgang 
til å innfri de vanlige kvalifikasjonskrav for prestetjenesten ikke har syntes aktuelle. Hamar 
biskop og bispedømmeråd ønsker at Den norske kirke beholder ordningen med 
evalueringsnemnd, og at denne nemnden på bakgrunn av anbefaling og grunnlag fra den 
enkelte biskop kan gi enkelte kandidater unntak fra de alminnelige kompetansekravene. 
 
4. Er høringsinstansen enig i at utdanningsnivået for kateket, diakon og kantor skal 
videreføres på samme nivå som i dag? 
Hamar biskop og bispedømmeråd mener utdanningsnivået skal videreføres på samme nivå 
som i dag. Imidlertid bør det opprettholdes tilstrekkelig fleksibilitet knyttet til 
kvalifikasjonskravene, slik at en sikrer en vid praksis hvor ulike mastergrader kan gis 
relevans. 
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5. Slutter høringsinstansen seg til forslaget om at ordningen med at Kirkerådet kan 
godkjenne alternativ kompetanse opphører? 
Dersom alternativ kompetanse kan godkjennes av andre instanser, så konsekvensen ikke er 
innsnevring av praksis rundt kvalifikasjonskrav til stillinger som kateket, diakon eller kantor, 
støtter Hamar biskop og bispedømmeråd at ordningen opphører.  
Hamar biskop og bispedømmeråd understreker at det i godkjenning av alternativ 
kompetanse alltid vil måtte finnes en viss grad av skjønnsmessig vurdering. Når mange ulike 
tilsettingsorgan skal vurdere alternativ kompetanse, vil muligheten for ulik praksis være 
tilstede. 
 
6. Har høringsinstansen andre kommentarer til innholdet i utredningen? 
a) Hamar biskop og bispedømmeråd vil peke på utredningens tematisering av den 
manglende sammenhengen mellom kvalifikasjonskrav for kantor og forventing om vigsling. 
Dette viser at Tjenesteordning for kantor ikke fungerer i praksis. Det bør vurderes om 
Kirkemøtet skal ta sak om Tjenesteordning for kantor opp til ny behandling, med sikte på å 
etablere et regelverk som er mer i tråd med den erfarte praksis. 
 
b) Hamar biskop og bispedømmeråd vil også peke på bestillingen fra Kirkemøtet 2015, som 
går i en annen retning enn utvalgets forslag til konklusjon. Kirkemøtet 2015 ba om at det ble 
lagt til rette for alternative veier til katekettjeneste, og tilsvarende som for prest, etablering av 
ordning for godkjenning av personer med særlige kvalifikasjoner. Hamar biskop og  
bispedømmeråd kan ikke se at Kirkemøtevedtaket er opphevet. Hamar biskop og  
bispedømmeråd opplever slik sett at det er en dissens mellom Kirkemøtevedtaket fra 2015, 
som i større grad enn tidligere åpner for alternativ vei til vigslet tjeneste, og utredningen, 
som foreslår å avgrense slike alternative veier. 
 
c) Hamar biskop og bispedømmeråd ber om - med utgangspunkt i utvalgets mandat (2.2.) 
pkt d. - at det utredes ytterligere hvordan kirken kan innvirke på de kirkelige utdanningene, 
og hvilken rolle Bispemøtet skal ha knyttet til å innvirke på den praktisk-teologiske 
utdanningen, da dette ikke oppleves tilstrekkelig belyst av utvalget. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen  
Stiftsdirektør Lars Erlend Kielland 
   Saksbehandler 
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