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Saksfremstilling 
Vedlegg: 

Høringsnotat - kvalifikasjonskrav 

 

Kirkerådet har sendt ut høring om «kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger i Den norske kirke» med frist 

for høringssvar 30. november 2020. Skien kirkelige fellesråd (SKF) vedtok i sak 15/20 og nedsette en 

arbeidsgruppe bestående av Hallvard Ripegutu, Thomas Åtland Ellefsen, Gustav Søvde, Jan Einar Hals og 

Jorunn Fliid for å utarbeide forslag til høringssvar. 

 

Arbeidsgruppa foreslår følgende høringssvar iht. til spørsmål stilt i høringsnotatet: 

 

Kirkerådet ber høringsinstansene ta stilling til følgende hovedproblemstillinger:  

1. Gir høringsinstansen tilslutning til at ordningen med en kirkelig evalueringsnemnd for prester med 

alternativ kompetanse opphører?  

Nei 

 

2. Er høringsinstansen enig i utredningens forslag til kompetansekrav for prest for personer med alternativ 

utdanning?  

Ja 

 

3. Gir høringsinstansen tilslutning til at muligheten for å gi unntak fra kompetanse på grunnlag av særskilte 

kvalifikasjoner opphører?  

Nei 

 

4. Er høringsinstansen enig i at utdanningsnivået for kateket, diakon og kantor skal videreføres på samme 

nivå som i dag?  

Ja 

 

5. Slutter høringsinstansen seg til forslaget om at ordningen med at Kirkerådet kan godkjenne alternativ 

kompetanse opphører?  

Ja 

 

6. Har høringsinstansen andre kommentarer til innholdet i utredningen?  

Evalueringsnemnda bør opprettholdes for å fortsette å møte den nasjonale utfordringen med prestemangel i 

Den norske kirke. Det bør for øvrig gjøres enklere å tilsette i stillinger der hvor det ikke kommer kvalifiserte 

søkere, eksempelvis ved katekettilsetting. Dagens ordning med krav til tre utlysninger før tilsetting er for tid- 

og ressurskrevende i den tid en stilling står vakant. 
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Forslag til vedtak 
Skien kirkelige fellesråd vedtar arbeidsgruppas forslag til høringssvar og ber administrasjon sende 

høringssvaret til kirkerådet innen svarfristen. 

 

 

Møtebehandling 
 

 

 

Vedtak 
Skien kirkelige fellesråd vedtar arbeidsgruppas forslag til høringssvar og ber administrasjon sende 

høringssvaret til kirkerådet innen svarfristen. 

 


