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VEDTAK OM FRYS AV STUDENTOPPTAK TIL BACHELOR I TEOLOGI 

Innledningsvis viser vi til vedtaket i universitetsstyret, 24.11.2016, sak 66/16: 
  

        Bachelorprogrammet religionsvitenskap studieretning teologi videreføres. Fakultetet må 
redegjøre for hvordan læringsmiljøet til studentene skal sikres. Programmet må vurderes på 
nytt etter tre år. Søknad om oppretting av teologi som eget program behandles på fullmakt i 
god tid før utlysning av programmet. 

  
Undertegnede er samarbeidspartnere som registrerer universitetets plutselige vedtak om å 
fryse opptaket av studenter i teologi, stikk i strid med ovennevnte føringer og forutsetninger. 
Vi er kjent med at det på kommende møte i universitetsstyret, 28.11.2019, vil bli fremlagt en 
orientering om frysevedtaket. Vi finner det riktig å informere om våre synspunkter i saken.  
  
Anbefaling om videreføring ble gjort under forutsetning av rekrutteringsarbeid. I 2015 gikk vi 
derfor inn i samarbeid med UiT (Nord-Hålogaland bispedømme, Samisk kirkeråd, KUN, 
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi) om å opprettet et 
rekrutteringsprosjekt i forhold til teologi, med en prosjektperiode på tre år, 2016-2018. Vi gikk 
inn med økonomiske midler, samt en betydelig arbeidsinnsats, under den forutsetning at 
effekten av prosjektet, etter endt periode, skulle evalueres, hvorpå en diskusjon om det 
videre forløp skulle finne sted. 
  
Frysevedtaket representerer et klart brudd på forutsetningene for nevnte samarbeid. Vi er 
ikke på forhånd blitt informert om vedtaket, og det har ikke funnet sted en felles evaluering. 
Vi vurderer derfor prosessen som uryddig ved at fakultetet ikke har forholdt seg til egne 
løfter om involvering av berørte parter, og til prosess over to semestre, 2019-2020. To 
eksempler: 
  

        Det ble innkalt til møter både i september og i november 2019. Men begge møtene ble 
avlyst. I innkallingen heter det: «Fra vår side tas de innspill dere kom med på alvor, og vi 
ønsker å involvere dere på en god måte i prosessen». (E-post sendt oss av Lars Aage Rotvoll, 
prodekan utdanning) 

        I januar 2019, ved det årlige kontaktmøtet mellom biskop, domprost og 
universitetsledelsen, ble det lovet fortløpende informasjon om fremtiden til 
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teologiutdanningen. Vi er nå ultimo november, informasjonen har uteblitt, i stedet er et 
frysevedtak på bordet. 
  

Slik frysevedtaket nå foreligger, har det dramatiske konsekvenser, inkludert: 
  

        Frysevedtaket vil være ødeleggende for det videre rekrutteringsarbeidet. 

        Den norske kirke mister et kull, ca. 7 studenter basert på siste to års opptak; dette forverrer 
bemanningssituasjonen i en allerede svært presset rekrutteringssituasjon i Den norske 
kirke.   

        Nord-Hålogaland bispedømme mister universitetets bidrag til kompetanse om samisk 
kirkeliv, om nord-norsk kirkehistorie inkludert samisk og kvensk historie.  

 

        Frysevedtaket om teologistudiet sender et negativt signal i forhold til arbeidet i Sannhets- 
og forsoningskommisjonen. 

  
Vi må derfor be om følgende: 
  

        Frysevedtaket må trekkes tilbake midlertidig. 

        Det foretas en adekvat evaluering av effekten av rekrutteringsprosjektet i tråd med 
forutsetningene. 

        Deretter finner det sted en grundig prosess med alle involverte parter, for å klargjøre 
fremtiden til teologistudiet ved UiT. 
  
  
 
 
 
  

Tromsø, 27. november 2019 
  
   
Risten Turi Aleksandersen                      Olav Øygard                          Kai Krogh 
Generalsekretær Samisk kirkeråd       Biskop Nord-Hålogaland   Leder Nord-Hålogaland         
                                                                                                             bispedømmeråd 
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