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Kirkedepartementet       Oslo, 26.01.2012 

Kirkeavdelingen 

 

HØRINGSSVAR ”Innføringsprogram for nye prester” 

 

Vi takker for tilsendt sluttrapport fra arbeidsgruppen. 

Fagforbundet teoLOgene støtter arbeidsgruppens utkast med følgende kommentarer: 

 

4 C. ABV  

Vi mener at andre veileder- eller mentorutdanninger enn ABV-utdanningen i større grad bør 

kunne brukes til å veilede unge prester. Ofte viser det seg at en ”utenfra-”synsvinkel (med 

basis og / eller erfaring fra det verdslige arbeidsliv) kan være vel så hensiktsmessig som 

veiledningsmetode som ABV med sitt ”innenfra”-fokus. 

Dette utfordrer selvsagt det etablerte ABV-system, noe vi mener kan være sunt. Det antydes 

at bispedømmene må kunne ha frihet ”til å utforme veiledningsgruppene på best mulig måte 

ut fra sin geografi og kontekst” (s.13), og vil foreslå å føye til: og ut fra tilgangen til 

kompetente veiledere, uavhengig av ABV-systemet. 

 

4 D. KURS I REGI AV SEU 

I første avsnitt bør ”Fagforbundet teoLOgene” føyes til. 

 

4 E. DIVERSE EKSISTERENDE INNFØRINGSPROGRAM / OPPFØLGING I 

BISPEDØMMENE 

Angående beredskapsvakt mener vi det er uheldig å tidsbegrense en bakvaktsordning til det 

første halvåret i tjenesten. I beredskapsvakt-områder med mange prester vil det kun være få 

beredskapsuker å ”øve seg” på. I de store byene vil en ha beredskap kanskje 2-3 ganger i året, 

og det er ikke engang sikkert at en blir kalt ut i løpet av den tiden. Vi mener det er mer 

hensiktsmessig å anbefale en bakvaktordning de første 6-8 gangene en ny prest har beredskap, 

eller til en har hatt sine første 2-3 utrykninger for å sikre veiledning. 

 

6 C.  

LOKAL OPPFØLGING, s.24 ”2.del ledes av tillitsvalgte og verneombud” ser ut til å være 

noe sent plassert. Det er lite hensiktsmessig å ta opp hva som er legitimt å bli spurt om i 

intervjusituasjonen når en ny prest allerede er tilsatt. 

Hele dette punktet om vernetjeneste og tillitsvalgtes rolle og myndighet bør finne sin plass før 

kandidatene søker jobb. 

 

Med vennlig hilsen 

for Fagforbundet teoLOgene 

Heinke Foertsch 


