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Høring kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger- høringssvar fra  
Sør-Hålogaland biskop 

 
Sør-Hålogaland biskop er glad for muligheten til å gi høringssvar. Dette er en svært viktig 
høring som vil få betydning både for de som søker kirkelige stillinger i Den norske kirke, for 
rekrutteringen og for sammensetningen av den kompetanse kirken trenger for å kunne innfri 
sine oppgaver. 
 
Sør-Hålogaland biskop sammenfatter sine vurderinger slik: 
 

1. Sør-Hålogaland biskop gir tilslutning til at ordninga med kirkelig evalueringsnemnd 
for prester med alternativ kompetanse (Evalueringsnemnda § 5) tar stutt, men  
ønsker å opprettholde en ordning gjennom et nytt kirkelig organ for de som har 
annen aktuell kompetanse (særlige kvalifikasjoner § 6), se punkt 3 under. 

2. Sør-Hålogaland biskop er enig i forslaget om kompetansekrav for prest for personer 
med alternativ utdanning: 

a. Fylte 35 år 

b. Mastergrad 

c. Minimum 120 studiepoeng teologiske emne i tillegg til mastergraden hvis 
denne ikke er teologi. 

d. Praktisk-teologisk utdanning på masternivå, innen eller i tillegg til 
mastergraden. Inntil tre år dokumentert praksis i menighet kan føre til 
unntak for deler av dette. 

3. Sør-Hålogaland biskop ønsker at det fortsatt blir gitt anledning til å gi unntak for 
kompetanse på særskilt grunnlag, slik § 6 i Forskrift om kvalifikasjonskrav for 
prester åpner opp for. Denne ordningen gjør det mulig for personer som har en 
særskilt kirkelig kompetanse å kvalifisere seg til prest uten å måtte begynne på en 
ny lang utdannelse. Ikke minst har dette vært betydningsfullt for kvinner som i sin 
ungdom var i miljø der det var utenkelig at kvinner kunne være prester, og som 
derfor ikke ble oppmuntret til å ta denne utdannelse, selv om de innerst inne ønsket 
det. Selv om denne ordningen kan være krevende å administrere er ikke det et 
argument for å avslutte ordningen. Det er også viktig at denne ordningen er i et 
samspill med biskop og en kirkelig nemnd/ utvalg på kirkerådsnivå. Denne type 
prester vil tilføre kirken verdifull kompetanse som ikke alltid ligger i et normalt 
studieløp. Godkjenningsmyndigheten for denne veien til prestetjeneste bør ikke 
ligge hos utdanningsinstitusjonene, men fortsatt hos Kirkerådet, se pkt 5 
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4. Sør-Hålogaland biskop  er enig i at utdanningsnivået for kateket, diakon og kantor 
skal videreføres på samme nivå som i dag. Likevel vil vi også nevne at det burde 
kunne være en alternativ vei for å oppnå den nødvendige kompetanse også for 
disse stillingsgruppene. Vi vil foreslå at det for disse gruppene arbeides med en 
tilsvarende  ordning som for prest, jmf pkt 3 over. Dette ville gjøre det mulig for 
f.eks. pedagoger med master å kunne kvalifisere seg til kateket ved å ta en kortere 
tilleggsutdanning, eller få godkjent praksis som noe av dette.  

 

5. Sør-Hålogaland biskop gir sin tilslutning til at godkjenning av alternativ kompetanse 
legges til utdanningsinstitusjonene. For de som godkjennes på særskilt grunnlag 
bør godkjenningen fortsatt ligge hos Kirkerådet.  

 

6. Sør-Hålogaland biskop vil videre kommentere:  

a. Ved alternativ kompetanse må all relevant kompetanse som finnes innenfor 
rammen av en eksisterende mastergrad kunne benyttes videre, og 
manglende kompetanse kan legges til i tillegg. En trenger ikke starte på en 
ny mastergrad.  

b. Sør-Hålogaland biskop viser til vedtak pkt 2 ovenfor der vi har redusert 
antall år med dokumentert praksis fra 4 til 3 år. Dette er begrunnet  i at  
etter fire år som ansatt i rettssubjektet Den norske kirke har  man krav på 
fast stilling. 

c. Sør-Hålogaland biskop ber Kirkerådet  om å utrede hvordan Kirken bør 
bestemme eller ha innvirkning  på innholdet i de kirkelige utdanningene.  
Det vil også være nødvendig å presisere hvordan  Bispemøtet skal ha 
anledning til å innvirke på  innholdet i den praktiskteologiske utdanningen. 

d. Sør-Hålogaland biskop ber om at Kirkerådet arbeider videre med å sikre en  
ordning for prestevikarer som kombinerer prestevikartjeneste og studie med 
tanke på fremtidig tjeneste i kirken. Sør-Hålogaland har god erfaring med 
dette, og etterser en fast utviklet ordning. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ann-Helen F. Jusnes  
biskop Omar Aardal 
 rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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