DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet

Oppdatert 22. november 2021
Arkivkode: 21/01347-20

Regler om godkjenning av personer til prestestillinger på
bakgrunn av særlige kvalifikasjoner
Fastsatt av Kirkemøtet 16. november 2021 med hjemmel i kirkeordning 30. mars 2019 for Den norske
kirke §§ 28 annet ledd bokstav c) og 39 fjerde ledd.

§ 1. Virkeområde
Disse reglene gjelder søknad om kvalifisering til å kunne vigsles til prest i Den norske kirke
på grunnlag av særlig kvalifikasjoner.
§ 2. Evalueringsnemnda
Evalueringsnemnda består av følgende fem medlemmer med personlige varamedlemmer
oppnevnt av de respektive instanser:
- to medlemmer med varamedlem fra de utdanningsinstitusjonene som har rett til å tildele
cand.theol.-grad, hvor det ene medlemmet representerer den praktisk-teologiske
utdanningen,
- ett medlem med varamedlem fra den fagorganisasjon som organiserer flest prester i Den
norske kirke,
- to medlemmer med varamedlemmer blant Kirkemøtets leke medlemmer.
Kirkerådet administrerer oppnevningsprosessen og ser til at instansenes oppnevning gir god
kjønnsbalanse.
Oppnevningen skjer for fire år og følger Kirkerådets funksjonsperiode.
Evalueringsnemnda konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Lederen velges for to år av
gangen.
§ 3. Søknad og vilkår
Evalueringsnemnda kan treffe vedtak i henhold til tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for
menighetsprester § 3.
Vilkår for at nemnda kan treffe slikt vedtak er at det foreligger helt særlige grunner fremlagt
i søknad fra vedkommende biskop. Vedkommende må ha fylt 40 år og ha personlige
forutsetninger som gjør at han eller hun utvilsomt er særlig kvalifisert for å utføre slik tjeneste i
Den norske kirke som det er søkt om, og det må også foreligge et særlig kirkelig behov for
vedkommendes tjeneste.
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§ 4. Videre praktisk-teologisk utdanning
Personer som er godkjent etter § 3 for å bli diakon, kateket eller prest,1 må før de er
kvalifisert for vigsling, fullføre praktisk-teologisk utdanning etter regler gitt av Kirkerådet.
Personer som er godkjent som prest må i tillegg ha faglig fordypning i teologi minimum 60
studiepoeng.
§ 5. Saksbehandling og klageregler
Evalueringsnemnda er avgjørelsesmyndighet og vurderer søknader.
Kirkerådets sekretariat er sekretariat for nemnda.
Forvaltningsloven gjelder for nemndas saksbehandling.
Evalueringsnemndas vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser om klage
på enkeltvedtak. Klageretten ligger hos den biskopen som har søkt på vegne av vedkommende
person.
Klageorgan er Kirkerådets arbeidsutvalg. Kirkerådets leder er leder av klageorganet.
Som faglig konsultativt medlem uten stemmerett skal i hver enkelt klagesak fungere det
medlem eller varamedlem av evalueringsnemnda valgt etter § 2 første ledd første strekpunkt som
ikke deltok i behandlingen av den aktuelle saken i nemnda.
Regler for Kirkerådets virksomhet gjelder for klageorganet så langt det passer.
Kirkerådet sørger for at Kirkemøtet årlig orienteres om vedtak i eventuelle klagesaker og om
vedtak som er truffet etter § 3.
Kirkerådet kan gi utfyllende bestemmelser om saksbehandlingen for klageorganet.
§ 6. Ikrafttredelse
Reglene trer i kraft straks. Paragraf 5 i tidligere forskrift 11. april 2016 nr. 1810 om
kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke gjelder til 1. juli 2022.
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Forslaget til regelverk la i utgangspunktet opp til en mulighet for godkjenning på bakgrunn av særlige
kvalifikasjoner for diakon og kateket, i tillegg til prester, men Kirkemøtet vedtok å begrense ordningen til
prestestillinger, jf. sak KM 24/21. Ved en inkurie ble diakon og kateket ikke redigert bort fra vedtaket.
Bestemmelsen gjelder derfor kun personer som er godkjent etter § 3 for å bli prest.
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