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Svar på høring om kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger  

Takk for tilsendt høring om kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger.  
 
Stavanger bispedømmeråd behandlet saken i sitt møte 24.11. og vedtok å sende følgende 
høringssvar.  
 
På enkelte spørsmål stemte fra ett til tre medlemmer i rådet for alternative høringssvar. Der 
bare et medlem stemte for alternative forslag, vurderes det ikke som nødvendig for den 
videre behandlingen av saken å gjengi alternative forslag. På et punkt stemte tre 
medlemmer for en kommentar, og denne settes inn for å eventuelt kunne følge den videre 
saksgangen.  
 

1. Gir høringsinstansen tilslutning til at ordningen med en kirkelig 
evalueringsnemnd for prester med alternativ kompetanse opphører? 
Ja. 

 

2. Er høringsinstansen enig i utredningens forslag til kompetansekrav for prest for 
personer med alternativ utdanning? 
Stavanger bispedømmeråd støtter utredningens forslag til kompetansekrav for prester med 
alternativ utdanning.  
 
I punkt 2 i kvalifikasjonskravene for prest, pekes det på Det nye testamente, lutherske 
bekjennelsesskrifter og nyere norsk kirkehistorie som de obligatoriske områdene.  
 
Dette er viktig, men ikke tilstrekkelig. Det nye testamente og bekjennelsesskriftene handler 
om de viktigste tekstene i kirkens læregrunnlag, men har også grunntrekk av å være 
historiske fag.  
 
I teologien er det den systematiske teologiens oppgave, ut fra Bibelen, 
bekjennelsesskriftene og kirkehistorien, å sette ord på kirkens lære, ut fra både tradisjon og 
møtet med tanker og utfordringer i samtiden. Det er nødvendig å ha jobbet med systematisk-
teologiske spørsmål og metoder for å kunne uttrykke hva kirkens kilder og historie betyr i 
dag. Dette punktet bør derfor suppleres med systematisk teologi. 

 

3. Gir høringsinstansen tilslutning til at muligheten for å gi unntak fra kompetanse 
på grunnlag av særskilte kvalifikasjoner opphører? 
Ja. Utredningen redegjør på en overbevisende måte for uhåndterligheten av § 6 i gjeldende 
forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke. Hvor problematisk 



   

  2 av 3 
   
 

 

skjønnsvurderingen av søkere etter § 6 er, har i løpet av de 20 årene ordningen har bestått, 
blitt stadig tydeligere.  
I samme periode har det funnet sted en utvikling henimot en høyere verdsetting av 
realkompetanse med bedrede ordninger for å vurdere den. Denne utviklingen ivaretar i 
tilstrekkelig grad anliggendet med å fange opp og tilrettelegge for at personer som utvilsomt 
er særlig kvalifiserte for å utføre prestetjeneste, kan bli tilkjent kompetanse på bakgrunn av 
erfaring. Som utredningen sier: «Lærestedene har anledning til å gi en 
realkompetansevurdering av enkeltpersoner, der realkompetanse på bestemte områder vil 
kunne erstatte akademisk kompetanse» (s. 42).  

 

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

Stavanger bdr/Stavanger biskop støtter at utdanningsnivået for kateket, diakon og 
kantor videreføres på samme nivå som i dag. (Vedtatt enstemmig).  
 
Tre medlemmer i rådet ønsket følgende kommentar inkludert: 
 
Kateket: Det er positivt at det legges til rette for mer fleksible ordninger, slik at det blir lettere 
for særlig lærere å bli kateket. Som utvalget selv kommenterer, bør det jobbes mer med 
hvordan stillingene kateket og menighetspedagog skal forstås i forhold til hverandre. Det blir 
utfordrende å rekruttere til kateket når stillingen noen ganger både i innhold og praksis (der 
det ikke er kateket) blir for lik og sammenfallende med menighetspedagog.  
 
Diakon: I forslaget anbefales det at flere bachelorutdanninger enn i dag kan gi grunnlag for 
opptak til master. Dette er i utgangspunktet positivt. Når det gjelder bachelor i samfunnsfag, 
sies det imidlertid lite om hva denne graden bør inneholde. Her må det presiseres tydeligere 
at denne graden må være relasjonsorientert.  
 
Utvalget anbefaler at det skal bli enklere for de vigslede gruppene å gå over fra en vigslet 
stilling til en annen. Det er positivt. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved at det ikke stilles 
høyere krav til relasjonskompetanse i overgangen fra prest til diakon.  
 
Kantor: Når det gjelder kantorer, foreslås det ikke like store endringer som for de øvrige 
vigslede stillingene. Det er en utfordring i dag at det ikke finnes nok studiesteder og 
studieplasser. Dette er en alvorlig situasjon med tanke på videre rekruttering, som 
Kirkerådet og Kirkemøtet bør følge opp. Videre er det uheldig at vigsling av kantorer er så 
uavklart. En kantor er en kirkelig medarbeider, som bør vigsles til tjeneste på linje med prest, 
diakon og kateket. 

 

5. Slutter høringsinstansen seg til forslaget om at ordningen med at Kirkerådet kan 
godkjenne alternativ kompetanse opphører? 
Stavanger bispedømmeråd støtter forslaget om at godkjenning av alternativ 
kompetanse opphører i Kirkerådet, og overføres til utdanningsinstitusjonene.  
 

6. Har høringsinstansen andre kommentarer til innholdet i utredningen? 
Stavanger bispedømmeråd mener det må bli lettere å studere til vigslet stilling mens 
en er tilsatt i kirken. Det kan lages faste ordninger der den tilsatte fullfører studier i 
en del av stillingen, slik at arbeidsgiver også legger til rette for dette gjennom 
økonomisk støtte. 
 
Det vil også være mulig å legge til rette for en ordning der kirkelig fellesråd kan få 
støtte fra bispedømmerådet til å la en ansatt oppnå mastergrad / fullgod kateket- 
eller diakonkompetanse. Siden ansatte uten full kompetanse har mindre lønn, kan 
bispedømmerådet bruke midler som i utgangspunktet er avsatt til lønn for personer 
med godkjent kompetanse.  
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Tillegg: 

Noen del av regelverksteksten må endres for å samsvare med god rettskriving og 
tegnsetting: Dette gjelder tekst i punkt 5, s. 49–51.  
 

5.1 (s. 49): 
Personer som har fylt 35 år på tidspunkt for tilsetting, kan også tilsettes … 
 
… innen de tradisjonelle teologiske hoveddisipliner, hvor områdene Det nye 
testamentet … 
 
I den avsluttende likelydende setningen i 5.2 (s. 50) og 5.3 (s. 51) mangler et 
komma: 
… kan bispedømmerådet for stillinger der rådet yter tilskudd, godkjenne …  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jorunn Kraft Vistnes, e.f.  
stiftsdirektør Geir Skårland 
 avdelingsleder menighetsutvikling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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