
  

  

 

DEN NORSKE KIRKE 

Nidaros bispedømmeråd 
 

 Nidaros bispedømmeråd  E-post: nidaros.bdr@kirken.no  Telefon: 73 53 91 00 Saksbehandler  

 Erkebispegården  Web: www.kirken.no/nidaros  Telefaks:  Steinar Skomedal  

 7013  TRONDHEIM  Org. nr.: 974 751 585  Bankkontonr: 4209 01 01085   

 

 

 

Kulturdepartementet 
  

 

  

 
 

 

 

Høringssvar om praktisk teologisk utdanning 
Nidaros biskop og bispedømmeråd takker for muligheten til å komme med innspill om  

«Organisering av praktisk-teoligisk utdanning – etter et tydelig skille mellom staten og 

Den norske kirke». 

 

Saken ble behandlet i Nidaros bispedømmeråds møte den 8. juni 2015 og biskop og 

bispedømmeråd står bak følgende felles uttalelse: 

 

1. Biskop og bispedømmeråd støtter høringsnotatets synspunkter på at det hverken 

er mulig eller ønskelig at Det praktisk-teologiske seminar (PTS) fortsetter å være 

underlagt Kulturdepartementet.  

 

2. Vi støtter også notates anliggender med hensyn til at det ikke er andre 

institusjoner som pr. dags dato er aktuelle for å overta «eierskapet» til PTS enn 

Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.  

 

3. Å opprettholde og videreføre Kirkelig Utdanningsssenter i Nord (KUN) er 

viktig. Når Universitetet i Tromsø ikke er aktuell institusjon for videre drift, 

støtter vi notatets forslag om overføring til Den norske kirke ved Kirkerådet. 

 

4. Biskop og bispedømmeråd ser det som viktig at Den norske kirke på et bredt 

grunnlag utreder både prinsippielle og praktiske sider ved utdanning til prest og 

andre kirkelige stillinger.  

 

I dette brede perspektivet må også akademisk kunnskap, praktiske ferdigheter og 

personlig skikkethet inngå. Det vil være naturlig å se på hele bredden av 

institusjoner, program og ordninger som er etablert, også de som eksisterer 

innenfor Dnk som Evalueringsnemda, Veien til prestetjeneste, obligatorisk 

innføringsprogram for nyutdannede prester, arbeidsveiledning etc. Forholdet 

mellom akademia som fri og uavhengig  og kirkens behov og forståelse av 

vigsling av medarbeidere bør også belyses.  

  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Steinar Skomedal  e.f.  

fung. stiftsdirektør Steinar Skomedal  
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 seksjonsleder  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere:    

Kulturdepartementet    
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