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Til  
Nord-Hålogaland bispedømmeråd 
Nord-Hålogaland biskop 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd 
Sør-Hålogaland biskop 
Samisk Kirkeråd 
Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR) ved UiT Norges arktiske universitet ved Espen Dahl 
Kopi til bispedømmerådslederne i Nord- og Sør- Hålogaland bispedømme, samt leder av Samisk Kirkeråd. 
 
Rekrutteringssamarbeid rundt teologistudiet ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT 
Norges arktiske universitet. 
 
Bakgrunn 
Som kjent ble teologistudiet ved UiT nylig reddet fra nedleggelse. En viktig årsak for dette var et stort 
kirkelig engasjement for studiet gjennom kronikker i avisene, møter med rektor Anne Husebekk, direkte 
påvirkning av beslutningstakere mm. Begge biskopene i Nord-Norge, generalsekretær i Samisk Kirkeråd 
og en rekke personer fra kirke- og samfunnsliv i Nord-Norge deltok i dette arbeidet. Helt avgjørende var 
nok et vedtak i AU i Nord-Hålogaland bispedømmeråd 21.12.2015 som ble sendt  til Universitetsstyret og 
Fakultetsstyret ved HSL- fakultetet. En skrev der: 
 
«Arbeidsutvalget vil bidra til at det blir utarbeidet en rekrutteringsplan for studiet. Aktuelle 
samarbeidspartnere kan være Nord- og Sør-Hålogaland bispedømmeråd, Samisk kirkeråd, Institutt for 
historie og religionsvitenskap og KUN. 
Rammer for et slikt samarbeid bør være på ca kr 500.000.- pr år i en prøveperiode på 3 år».  Før vedtaket 
var gjort hadde Nord-Hålogaland konsultert direktør i Sør-Hålogaland bispedømme. 
 
Vedtaket gjorde at KUN kunne sette i gang arbeidet med en rekrutteringsskisse, noe som HSL fakultetet 
hadde bedt om like før jul. HSL fakultetet ønsket  en konkretisering av tiltak.  KUN startet arbeidet i jula, 
og allerede 6. januar sendte KUN ut en mail til  samarbeidspartene hvor en redegjorde for AU vedtaket 
og ba om vedtak i de nye bispedømmerådene «slik at det er forankret også der». Dette for å styrke AU 
vedtaket. Videre kom KUN med et forslag til et notat om saken som skulle sendes HSL fakultetet. Der ble 
AU vedtaket ble fortolket. Notatet inneholdt også en skisse om rekruttering. KUN ba om respons på 
notatet, ikke alt for detaljert, men « at det i notatet ikke er direkte feil eller forslag en overhodet ikke kan 
støtte». KUN ba også om andre forslag til rekruttering . En ba videre om respons på om det var ok at KUN 
tok på seg lederjobben i arbeidet.  
Saken hadde stor hast fordi den skulle opp i Fakultetsstyremøte allerede 29. januar. Papirene måtte 
være fakultetsledelsen i hende 13. januar. Dette gikk også fram av notatet.  
 



KUN fikk noe respons på dette arbeidet, og det ble gjort justeringer i notatet. Det var ingen vesentlige 
innvendinger.  Ingen hadde noe å si til at KUN påtok seg ledelsen i arbeidet. Det ble ikke gjort vedtak i de 
nye bispedømmerådene i de konstituerende møtene.  
 
På bakgrunn av dette gjorde HSL fakultetet et positivt vedtak om å opprettholde teologistudiet under 
forutsetning av at rekrutteringsprosjektet ble iverksatt.  Universitetsstyret fant at vedtaket sto for seg 
selv, en trengte ikke gjøre ytterligere vedtak i saken, og i uke 7 fikk KUN bekreftelse på at studiet ble 
opprettholdt. KUN meldte dette til samarbeidspartnerne, i media og på FB. HSL fakultetet er på 
bakgrunn av dette i gang med å ansette en fagperson i bibelfag – noe som var stilt i bero så lenge det var 
usikkerhet rundt studiet. 
 
Arbeidet videre med rekruttering 
KUN innkalte samarbeidspartnerne til møte 19. februar for å konstituere rekrutteringssamarbeidet. Der 
deltok Nord-Hålogaland bispedømme, Samisk Kirkeråd, IHR og KUN. Referat fra møtet blir sent ut i disse 
dager, også til Sør-Hålogaland bispedømme, som en regner med vil slutte seg til samarbeidet. En fikk 
konstituert en rekrutteringsgruppe. Det ble avgjort at KUN skal koordinere arbeidet. Flere tiltak ble 
bestemt, og en ba KUN om å sende et brev til partene hvor en ber om forpliktende vedtak på økonomi. 
En trengte vedtak for inneværende år, samt prinsippvedtak for deltagelse videre i 2017 og 2018.  KUN 
ble bedt om å komme med forslag på sum som hver enkelt part skal bidra med. Neste møte blir 29.4 kl. 
10.00-13.00 på KUN. Ledelsen ved HSL fakultetet deltar på deler av møtet. 
 
Vedtak om økonomiske bidrag 
Partene trenger nå å gjøre to typer vedtak: Et vedtak om økonomisk tilskudd for 2016, et prinsippvedtak 
om å forplikte seg sammen med de andre partene til å framskaffe de nødvendige midlene i 2017 og 
2018.  
KUNs styre gjorde den 22.2. følgende vedtak som kan være som en mal:. «KUN forplikter seg sammen 
med Nord- og Sør Hålogaland bispedømme, Samisk kirkeråd og Institutt for historie og religionsvitenskap 
(IHR) til å framskaffe kr. 500.000.- pr år i 2017 og 2018 til rekruttering til teologistudiet ved UiT Norges 
arktiske universitet. KUN bevilger kr 200.000.-  til rekrutteringssamarbeidet i 2016».  
Bakgrunnen for det store bidraget fra KUN i 2016 er ekstraordinære bidrag til rekruttering som vi i stor 
grad sender inn i dette samarbeidet. 
 
Før endelige vedtak i besluttende organer i Samisk Kirkeråd, Nord- og Sør- Hålogaland bispedømme om 
sum i 2016, er det nødvendig å få innspill på fordelingen, slik at vi ikke kommer i manko. 
Jeg ber om rask respons på fordeling, for så å komme med et endelig forslag. Jeg ber administrasjonene 
forberede vedtak i besluttende organer. Frist for innspill til fordeling er 1. mars. 2. mars sender jeg ut 
forslag til endelig fordeling. 
 
Forslag for fordeling i 2016. 
KUN kr. 200.000.- kr. 
Nord-Hålogaland bispedømme 135.000.- kr  
Sør-Hålogaland 135.000.- kr 
Samisk Kirkeråd 20.000.- kr 
IHR 10.000.- kr 
 
Vennlig hilsen 
Stig Lægdene 
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