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Innføringsprogram for nye prester - høring

HØRINGSSVAR NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMMERÅD

Nord-Hålogaland bispedømmeråd ønsker i all hovedsak å gi sin tilslutning til forslaget
til innføringsprogram for nye prester, som er beskrevet i sluttrapporten til
arbeidsgruppen nedsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Å arbeide med rekruttering i Nord-Hålogaland er både viktig og utfordrende, og vi ser
at dette programmet vil være et viktig bidrag i den sammenheng.
Imidlertid vil vi anføre følgende kommentarer og spørsmål:
Generelt kan vi si at alle tiltak for oss vil være mer tids- og kostnadskrevende enn for
mange andre bispedømmer Ikke alle tiltak vil være like lette eller aktuelle å
gjennomføre. Dette gjelder for eksempel egne ABV-grupper for nye, unge prester. Vårt
mål er å rekruttere flere nye prester fra denne gruppen, men hvis vi ser på de siste års
ansettelser, er det kun få fra denne gruppen som har blitt ansatt hos oss. Derfor kan det
bli en utfordring å få mange nok medlemmer i en slik gruppe til at den vil fungere
optimalt. Vi ser for oss lokale tilpasninger for at den ordningen skal fungere, for
eksempel ved et samarbeid med Sør-Hålogaland bispedømme

Når det gjelder å sette inn vikarer når disse prestene er på kursuker, turer og veiledning,
vil vi måtte finne løsninger lokalt.
Derfor er det positivt at programmet åpner for frihet til å organisere tiltakene slik det
best vil fungere i lokal kontekst (s. 13), slik at ingen blir pålagt tiltak i programmet som
ikke er gjennomførbare.

I beskrivelsen av programmet (s. 27 D. Del 2: Regionale og sentrale tiltak:
Kurssamlinger) beskriver programmet samling ved fakultetene som et av tiltakene. I
første kulepunkt står det: «Denne kursuken organiseres i tre grupper, slik at prestene
inviteres tilbake til det fakultetet hvor de avla eksamen.»
Her spør vi: er Universitet i Tromsø regnet inn som ett av disse fakultetene? Noen av de
som blir ansatt i Nord-Hålogaland bispedømme er utdannet ved Institutt for historie og
religionsvitenskap og har sin praktisk-kirkelige utdanning fra Kirkelig Utdanningssenter
i Nord (KUN). Det er svært viktig at disse studentene får komme tilbake til sitt
studiested. Nord-Hålogaland biskop / bispedømmeråd forutsetter at dette er lagt inn i
programmet.
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Til samme tema, men på s.16, under punktet «A. Refleksjon over studiet i møte med
praksis og omvendt» ønskes siste setning i avsnittet endret til: «Arbeidsgruppen
anbefaler derfor at  biskopen i samråd med  fakultetene hvert år innkaller til en slik
kursuke for prester som har vært i tjeneste ett år. Det er viktig at det er arbeidsgiver som
innkaller sine ansatte til samlinger, selv om fakultetene er arrangører.

Når det gjelder de budsjettmessige forutsetningene som FAD anfører i høringsbrevet, ut
fra punkt 7B. Økonomiske og administrative konsekvenser, vil følgende være
avgjørende for Nord-Hålogaland bispedømme.

• at Nord-Hålogaland bispedømme fortsatt vil få tildelt rekrutteringsmidler fra den
særskilte bevilgningsøkningen på 2 millioner kroner, som er omtalt i
høringsbrevet. De siste årene har tildelingen vært kr 600 000 pr. år. Ved å
opprettholde denne tildelingen vil det være mulig å gjennomføre programmet.

• Dersom denne bevilgningen faller bort, må det tas hensyn til at ordningen vil
yære kostnadskrevende, og midlene må fordeles med tanke på dette
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