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Del I. Leders beretning
I 2014 har vi vært engasjert i samtaler om fremtidig organisering av Det praktiskteologiske seminar og har levert innspill til ny kirkelov. Vi har også forsøkt å møte den
uavklarte situasjonen som gjelder vår fremtidige organisering med styrket innsats for
rekruttering, kirkekontakt og kompetansebygging.
Rekrutteringsarbeidet har fått en god struktur med velfungerende tiltak og organisering.
I tillegg er de ansatte svært bevisst betydningen av utadrettet virksomhet, med
deltakelse på stiftsdager, prostidager og trosopplæringskonferanse. Satsningen på
rekruttering regner vi som vellykket selv om resultatene ikke kommer med en gang.
Den videreføres. Antallet studenter som søker teologistudiet ved Det teologiske fakultet
er gått opp, mens antallet studenter på våre emner ligger på omtrent samme nivå som i
2013: 33 studenter har deltatt. 9 har fullført avsluttende praktikum.
Kvaliteten på emnene i grunnutdanningen er høy, og har vært jevnlig evaluert gjennom
året, både i staben og sammen med studentene. Vi har samarbeidet med Det teologiske
fakultet om å videreutvikle emnene Teologi i praksis 1 og 2, og vi fikk innspill fra
pedagogikkmiljøet på Universitet til lage et forbedret opplegg for avsluttende praktikum
som prøves ut våren 2015. Arbeidet med å styrke gudstjenestelivet underveis i studiet
har vært svært vellykket og videreføres.
Etter- og videreutdanningsaktiviteten har vært på et godt nivå. Homiletikkurset «Ord
som blir kropp» ble gjennomført med 19 studenter og svært gode evalueringer. Kurset
fikk mye oppmerksomhet og ønskes gjentatt. Videre har seminaret deltatt i TFs kurs i
pastoral ledelse, i arbeidet med «Prest og teolog i praksis» arrangert av MHS, planlagt
kurset «Spiritualitet mellom øst og vest» med utlysning i 2015, samt ferdigstilt plan for
seks kurs som kan tilbys i den kommende treårsperioden. Seminaret har også i år
arrangert etterutdanningstilbudet Jervellseminaret, med 100 deltakere. Året har vist at
samarbeidsarenaen Kompetanserådet igjen vil spille en viktig rolle i planleggingen av
videreutdanningen på vårt felt. Vi har gjenvunnet troen på at det også i fremtiden vil
være mulig å drive langsiktig utvikling av videreutdanningskurs på et høyt faglig nivå.
Når det gjelder forskning og fagutvikling, har også 2014 vært et godt år. To vellykkede
disputaser er gjennomført, boka Gudstjeneste på ny er publisert og har fått god
oppmerksomhet, og vårt felles forskningsprosjekt «Gudstjenester i konfirmasjonstiden»
følger oppsatt plan og møtes med stor interesse fra kirkelige instanser. De ansatte har
også publisert godt i året som er gått, og flere har deltatt på internasjonale konferanser.
De to nytilsettingene i sjelesorg og liturgikk har vært en viktig fornyelse for seminaret.
Vi har brukt tid på å få den nye staben godt samkjørt og på å videreføre vår gode
stabskultur. Til sammen er seminaret nå i besittelse av høy kompetanse innenfor alle de
praktisk-teologiske fagdisiplinene. I den uavklarte situasjonen vi befinner oss i med
tanke på fremtidig organisering, ser vi det som avgjørende at vi greier å utnytte vårt
kompetansefortrinn. Det vil vi gjøre ved å fortsette arbeidet med stadig å videreutvikle
emnene i grunnutdanningen, drive effektivt, og bidra med relevante forskningsprosjekt,
publikasjoner og kurs.
Solveig Fiske
Styreleder

Sivert Angel
Rektor
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Del II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Det praktisk-teologiske seminar er organisert som en enhet under Kirkeavdelingen i
Kulturdepartementet. Seminaret består av PTS i Oslo og KUN, Kirkelig utdanningssenter Nord, i Tromsø. KUN leverer egen årsrapport.
Seminarets hovedmål er:
Det praktisk-teologiske seminar skal gi prestekandidater, prester og andre
teoretisk og praktisk utdanning, samt drive forskning og utviklingsarbeid.
Seminaret skal gi studentene kunnskap, ferdigheter og holdninger som kreves
for å utøve prestetjeneste i Den norske kirke. Seminaret skal samarbeide om
dette med biskopene, andre kirkelige organer, universitetssektoren og andre
institusjoner som driver praktisk kirkelig utdanning.
Tildelingsbrevet formulerte følgende resultatmålsetninger for 2014:
1) Styrke rekrutteringen til prestetjenesten i Den norske kirke og til andre kirkelige
stillinger gjennom å tilby grunnutdanning som sikrer at kandidatene har motivasjon og
kompetanse for å arbeide i kirken.
2) Styrke kompetansen blant ansatte i Den norske kirke gjennom å tilby etter- og
videreutdanning som tar sikte på å gi deltakerne kunnskaper som er av særlig betydning
for kirkelig arbeid.
3) KUN skal styrke den samiske bevisstheten og vektlegge stedegen kultur og tverrfaglig
samarbeid.
PTS prioriterer i følge langtidsplanen 2014-2017 å:
-Rekruttere studenter til grunnutdanningen
-Utvide virksomheten innenfor EVU
-Holde konstruktive samtaler i gang med ulike organer i Den norske kirke, andre
utdanningsinstitusjoner og Det teologiske fakultet for å sikre høy kvalitet på den
praktisk-teologiske utdanningen i Norge i tida framover
-Sikre implementering og videreføring av intensjonen fra revisjonen av cand.theol.programmet ved TF/PTS
Hovedtall PTS 2008-2014
Hovedtall
PTS
År
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Regnskapstall tildeling og forbruk
Netto til
disposisjon
Inntekt
Forbruk
6.400.000 1.177.622 7.348.717
6.502.000
584.439 6.873.163
6.288.700
751.835 6.635.254
6.231.200 1.060.649 7.363.124
6.034.000 2.105.730 7.870.242
6.072.000 1.903.047 7.655.723
5.657.000 1.563.470 7.061.900

Årsverk
PTS
Årsverk
7,96
8,71
9,13
9,77
9,65
9,05
9,60

Studenter
grunnutdanning
Fullførte
Måltall* avsluttende
21 (22)**
9 (10)**
23
8
19
10
35,5
22
24(25)**
12 (13)**
26
9
23
12

*Måltallet fra 2008 til 2010 viser til summen av studenter som har fullført integrert praktikum +
avsluttende praktikum. Fra 2011 blir studenter som fullfører (men ikke nødvendigvis består)
menighetspraksis eller institusjonspraksis tellet som ½ og avsluttende stiftspraksis som 1/1.
**En dansk kandidat
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Del III. Årets aktiviteter og resultater
Rapporten er satt opp slik at det i dette kapittelet rapporteres ihht tiltakene som ble
beskrevet i årsplanen for 2014 under «Grunnutdanning», «EVU», og «Forskning, faglig
samarbeid og formidling». Mål og tiltak er referert slik de var formulert i planen.

Grunnutdanning
Mål: Styrke rekrutteringen til prestetjenesten i Den norske kirke gjennom å tilby
grunnutdanning som sikrer at kandidatene har motivasjon og kompetanse for å
arbeide i kirken.
Tiltak: Evaluering av undervisningstiltak som gjennomføres våren 2014.
Resultat: Evalueringen av TEOL2010 våren 2014 ble gjennomført i maimøtet i
samarbeidsutvalget. Emnet fikk god evaluering av studenter og lærere, spesielt for
integreringen mellom PT-fag og kirkehistorie. Noen forbedringsforslag er tatt inn, så
som enda mer fokus på religionspedagogikk.
TEOL4010 er evaluert sammen med studenter og av de involverte lærere.
Endringsforslag drøftes og implementeres i løpet av 2015.
TEOL4020 er evaluert sammen med studenter og i staben. Nytt opplegg for emnet er
planlagt i samarbeid med Unipedmiljøet og forsøkes våren 2015.
Tiltak: Systematisk oppfølging av alle studentene på programmet. Møtepunkt med
cand.theol.-studentene i 2. i vårsemesteret og 7. semester i høstsemesteret videreføres.
Resultat: Det ble arrangert møte med 2. semesterstudentene 20. mars. Høstens møte
med 7. semester (eller studenter mellom «Teologi i praksis 1» og «Teologi i praksis 2»)
ble slått sammen med faglig sosialt tiltak med fokus på dåpssamtale den 13.11.
Tiltak: Faglig sosiale tiltak videreføres innenfor fastlagte rammer. Programleder for
profesjonsstudiet samarbeider med rekrutteringsansvarlig fra PTS om program hvert
semester.
Resultat: I 2014 har det vært gjennomført sju faglig-sosiale samlinger. Fokus har vært
på å knytte sammen den teoretiske utdanningen med spørsmål fra kirkelig praksis og
dagsaktuelle tema gjennom et teaterbesøk og tre faglige diskusjoner med henholdsvis
prost Trond Bakkevig, sokneprest Margunn Sandal og prostiprest Ingvild Osberg, et
forberedelsesmøte for sommerens vikarprester, en oppstartslunsj med nye studenter, en
samling med rapport fra sommerens vikarer og en julelunsj. På hver samling har det
kommet ca. 20 engasjerte teologistudenter. De fleste samlingene har begynt med
deltagelsen i torsdagsgudstjenestene.
Tiltak: Undervisningsrommene i Domus Theologica omorganiseres for å få bedre
tilpassede rom til undervisningen. Forberedelsesarbeidet ble gjort i 2013.
Omorganiseringen fullføres nå. Ansvar: TF. (Følges opp av kontorsjef/rektor)
Resultat: Gjennomført. Rom U202 er fornyet og et fradelt areal er blitt til nytt kontor.
202 er blitt mindre, men har fått svært velfungerende AV-system. Rom U206 er fornyet.
Tiltak: Seminaret arrangerer morgenbønner og gudstjenester i TF-kapellet. Ansvar:
Kontorsjef.
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Resultat: Tiltaket er gjennomført med stor forutsigbarhet, godt oppmøte og god
evaluering. Studenter på TEOL2010 og TEOL4010 har hatt bidrag på disse
gudstjenestene som del av sitt opplegg.
Tiltak: Seminarets engasjement i eksterne rekrutteringstiltak videreføres og styrkes.
Fokus settes på andaktsskole, deltakelse på Ungdomsting og Ungdommens kirkemøte
(studenter) og enkelte andre tiltak. Det samarbeides med TF om rekruttering gjennom
en styringsgruppe og et AU og felles brosjyremateriale og annonsering. Ansvar: Ledelse
og stipendiat.
Resultat: PTS har jobbet sammen med TF i koordineringen og gjennomføringen av
rekrutteringstiltak. PTS-stipendiaten deltok i TFs prosjektgruppe og rektor har deltatt i
styringsgruppen for rekruttering. TFs rekrutteringsprosjekt ble avviklet i desember
2014. Styringsgruppen ble nedlagt, men prosjektgruppen fortsetter med koordinering av
TFs og PTS’ tiltak for rekruttering gjennom et AU. I 2014 ansatte PTS to studenter i
rekrutteringsstillinger, én med hovedansvar for andaktskurs, én med hovedansvar for
Ungdomstingene og deltakelse i AU-møtene med TF.
I løpet av 2014 gjennomførte PTS følgende tiltak:
- 3 besøk med stand, på henholdsvis Rønningen folkehøyskole, Skjærgårds
vinterfestival i Ål og på Trosopplæringskonferansen.
- 4 besøk i Majorstua unge voksne kirke
- 10 besøk på Ungdomsting og Ungdommens kirkemøte
- andaktskurs i menigheter og KFUK-KFUM
- I tillegg lønnet PTS TF-stipendiatene Ole Jakob Løland for to skolebesøk og Petter
Skippervold for 7 kirkelige oppdrag.
På Ungdomstingene bidro studentene enten bare med stand eller også med faglige
bidrag og informasjon om kirkelig utdanning og andakter. Alt i alt har våre
medarbeidere møtt ca. 1500 unge, interesserte mennesker med faglige bidrag eller
standsamtaler.
PTS har gitt opplæring i andaktskurs og rekruttering til 10 studenter og feiret dem med
takkemiddag sammen med TF, da de nye opptakstallene kom i april 2014.
Vurdering: Arbeidet med ekstern rekruttering ble sterkt oppjustert med mange
gjennomførte tiltak. Rekruttering er et langsiktig arbeid, men det ser ut til å ha gitt gode
resultater allerede i 2014. PTS/TF har blitt mer synlige som lærested og har fått en
tydelig høyere søkning til profesjonsstudiet i forhold til 2013. Fokuset på å holde
kvaliteten på undervisningen på PTS på topp, er fortsatt meget høyt.
Tiltak: Det utarbeides gode timeplaner for alle emnene hvert semester og studieplanen
holdes oppdatert. Gjennomføring av emnene evalueres midtveis og nødvendige
forbedringer implementeres umiddelbart. Ansvar: Staben ved rektor.
Resultat: Evaluering av TEOL4020 resulterte i en endret semesterplan som prøves ut
våren 2015. Foreslåtte endringer fra evalueringen av TEOL2010 implementeres våren
2015. Foreløpig evaluering av TEOL4010 er gjennomført. Grundigere evaluering og
oppfølging av denne finner sted våren 2015.
Emnene har høy studenttilfredshet og studentene følges tett opp gjennom samtaler og
lærermøter. Justeringer gjøres fortløpende for å holde kvaliteten oppe.
Tiltak: Det rekrutteres gode praksisveiledere som følges opp med opplæring og
informasjon så de kan gi studentene en relevant og lærerik praksis. Ansvar: Praksisleder
og kontorsjef.
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Resultat: Veiledere til menighetspraksis samles regelmessig til opplæring før
praksisperiodene. PTS har hatt god tilgang på veiledere. Veiledere som ikke fungerer
helt optimalt kan dermed byttes ut om det er ønskelig. Seminaret legger stor vekt på å
matche studenter og veiledere godt og lykkes ofte med dette.
Tiltak: PTS er med i utviklingen av bachelor for trosopplærere Kristendom, kultur og
læring. 4. semester, TEOL2010 tilrettelegges også for KKL-studenter. Ansvar:
Elisabeth Tveito Johnsen.
Resultat: Høsten 2014 ble det første emnet i bacheloren Kristendom, kultur og læring
(KKL) gjennomført. Emnet har tittelen Kristendom, oppvekst og læring, og har Den
norske kirkes trosopplæring som hovedfokus. Emnet var samlingsbasert (to samlinger
over tre dager). Før, mellom og etter samlingene hadde studentene kontakt med
hverandre og lærerne gjennom en egen Facebook-gruppe. Under samlingene vekslet
undervisningen mellom forelesninger, veiledning av den enkelte students fremføring av
trosopplæringssamlinger og samtalebasert undervisning om pensum i forhold til
praktisk trosopplæringsarbeid. Det meste av undervisningen ble gjennomført av
Elisabeth Tveito Johnsen og Birgitte Lerheim (TF). Eksamensformen på emnet var
mappeevaluering. For å bestå emnet måtte hver student levere tre faglige tekster med
læringsteoretiske analyser av trosopplæringssamlinger og lokale planer for
trosopplæring. Totalt 14 studenter var oppmeldt på emnet. 5 studenter avla eksamen.
Tiltak: PTS leder og er sekretær for samarbeidsutvalg for utdanning hvor PTS, TF og
studentene (TSU) samarbeider om cand.theol.-utdanningen og EVU innenfor
teologifaget. Ansvar: Kontorsjef.
Resultat: Samarbeidsutvalget hadde fem møter i løpet av året. Løpende saker var
planlegging og evaluering av fellessemesterne i cand.theol-graden, dvs. TEOL2010 og
TEOL4010, og kapellgudstjenestene. Utvalget behandlet også rekruttering og EVU i
hvert møte. Utvalget har diskutert KKL. Et forslag om å tilby avsluttende praktikum
bare på våren ble frarådet i maimøtet.
Indikasjon på resultatoppnåelse: Tiltak gjennomføres. Minst 18 studenter som starter
på 1. semester, minst 16 studenter på 4. semester om våren, minst 15 på 9. semester
høsten og minst 14 uteksaminert fra 12. semester i løpet av 2014.
Vurdering:
Studenter ved PTS 2014 (2013, 2012) (praksis gjennomført)
PTS
2014 (2013, 2012)
TEOL2010 (4. semester), vår
Menighetspraksis i spesialemner
TEOL4010 (9. semester), høst
Institusjonspraksis i spesialemner
Totalt 4. og 9. semester + spes.emner
Måltall integrerte emner
TEOL4020, avsluttende, vår
TEOL4020, avsluttende, høst
Totalt avsluttende = måltall
Måltall totalt

Menn

Kvinner

Totalt

6, (5, 4)
0, (2, 1)
3, (7*, 2)
0, (2, 1)
9, (16, 8)
4,5 (8, 4)
3, (0, 3)
0, (4, 3*)
3 (4, 6)
7,5 (12, 10)

3, (9*, 5)
2, (1, 2)
6, (3, 2)
4, (1, 1)
15, (14, 10)
7,5 (7, 5)
2, (3, 2)
4, (1, 2)
6 (4, 4)
13,5 (11, 9)

9, (14, 9)
2, (3, 3)
9, (10, 4)
4, (3, 2)
24, (30, 19)
12 (15, 9)
(3, 5)
(5, 5)
9 (8, 10)
21 (23, 19)
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*En student bestod ikke emnet

Nye studenter: 22 personer ble skrevet inn på cand.theol.-programmet i løpet av 2014.
Fire av disse gikk over fra andre program eller kom med emner utenfra og har fått
emner innpasset. De gikk dermed ikke inn som 1. semesterstudenter da de startet og vil
være ferdige tidligere enn våren 2020 dersom de følger vanlig progresjon. Andre
studenter «blir borte» underveis i det første året. Målet er å få aktive studenter som
fullfører teologiprogrammet på normert tid.
4. semester (eller spesialordninger med menighetspraksis): 11 studenter var i
menighetspraksis i 2014. Det er fem mindre enn målet på 16.
9. semester (eller spesialordninger med institusjonspraksis): 14 studenter har vært i
institusjonspraksis i 2013. En av disse fullførte ikke 9. semester. To studenter færre enn
målet på 15 fullførte 9. semester.
Avsluttende: Ni studenter fullførte avsluttende praktikum i 2014. (En student til vil
fullføre tidlig i 2015.) Det er 5 færre enn målet på 14.
Alt i alt ble måltallet 21, mot 23 i 2013. Det ønskede måltallet er totalt 29,5. På de
integrerte emnene er måltallet 12 (dvs. 24 praksiser gjennomført). For avsluttende var
det litt bedre enn i fjor med 9 mot 8. Ønsket måltall er 14. Vi er dermed ikke tilfredse
med antallet som er uteksaminert i 2014. Positivt er at det tallene inkluderer en døv
student som fullførte 12. semester i år og som med det ble den første døve som tok full
cand.theol. utdanning i Norge.
PTS og KUN har til sammen uteksaminert 17 studenter fra avsluttende praktikum i
2014 (9 + 8). Fra MF kom14 studenter og fra MHS har ni tatt avsluttende praktikum,
men bare 8 er ferdige med hele studiet. Det betyr at PTS står for 23,1 % av kandidatene
i 2015. PTS og KUN har til sammen uteksaminert 44,6 % i år.
8 av de 48 studentene som gjennomførte avsluttende praktikum i 2013, kom fra PTS, 3
fra KUN, dvs. 16,7 % /22,9 %. I 2012 var 9 av 40 fra PTS, 3 fra KUN = 22,5 % /30 %. I
2011 var 22 av 52 fra PTS, 6 fra KUN = 42,3 % /53,9 %.
Totalt i fireårsperioden har PTS uteksaminert 48 av 180 kandidater = 26,7 %. PTS og
KUN har til sammen stått for 68 kandidater i denne perioden. Det er 37,8 %. (Hvis vi
ser på de tre siste årene, er resultatet 26/40 av 128 = 20,3 % /31,3 %.)
Er resultatmålene oppnådd? Tiltakene er gjennomført med god kvalitet, ut fra de
rammene og forutsetningene vi er gitt. Evaluering fra studenter tilsier at vårt arbeid med
kvalitet i grunnutdanningen er godt.
Arbeidet med kirkekontakt og kirkelig dannelse går også i riktig retning. Gudstjenestelivet på huset har fått et oppsving og involverer mange studenter. Kirkekontakten som
ligger i de eksterne rekrutteringstiltakene har positiv effekt på studiemiljøet, og viser en
positiv side ved vårt studiemiljø til ungdommer i kirkelige miljø.
Gjennomføringen av tiltakene for ekstern rekruttering er vi svært godt fornøyd med:
Mange er involvert i arbeidet og har møtt mange mennesker i målgruppen. Tiltakene har
holdt høy kvalitet og vært spisset inn mot målgruppen både i innhold og nå det gjelder
hvem man har møtt.
Når det gjelder rekruttering og tall, ser vi en forsiktig bedring når det gjelder søkning til
studiet, selv om dette ennå ikke har gitt tydelige utslag når det gjelder antallet studenter
på våre emner.
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Hvorvidt de gode tallene har sammenheng med vår satsning på studiekvalitet og ekstern
rekruttering er det for tidlig å konkludere sikkert om, men respons på tiltakene sammen
med tallene, tilsier at vi fortsetter langs samme spor.

Etter- og videreutdanning
Mål: Styrke kompetansen blant ansatte i Den norske kirke gjennom å tilby etterog videreutdanning som tar sikte på å gi deltakerne kunnskaper som er av
særlig betydning for kirkelig arbeid.
Tiltak: Oppdatere og videreutvikle treårs EVU-plan.
Resultat: Kurset «Spiritualitet mellom Øst og Vest» http://www.praktikumpts.no/videreutdannning/spiritualitetskurs/ er utviklet og tilbys som nasjonalt kurs med
oppstart høsten 2015. PTS har dessuten utarbeidet en brosjyre med oversikt over seks
kurs seminaret kan tilby i perioden 2016-2018, se http://www.praktikumpts.no/videreutdannning/etter-ogvidereutdanningpts2016-18.pdf.
Tiltak: PTS er hovedarrangør for homiletikkurset «Ord som blir kropp» med andre
samling i mars 2014. Kurset har 19 deltakere. Kurset er et samarbeid med TF og PFs
fagråd for homiletikk.
Resultat: Kurset ble gjennomført og alle deltakere bestod. Evalueringen var meget god.
I forbindelse med andre kursuke i Oslo ble det arrangert en åpen dag hvor andre enn
kursdeltakerne kunne være med (ca. 50 deltakere). Det ble også holdt «prekenslam» prekenkonkurranse - i Cafeteateret hvor deltakere på kurset konkurrerte med andre
prester og studenter fra TF og MF i kortpreken (ca. 100 kom på arrangementet). Vi
satser på å gjøre dette tiltaket årvisst.
Tiltak: PTS deltar i gjennomføringen av kurset «Pastoral leiarrutvikling» (PLU) som
TF har hovedansvar fra våren 2014. http://www.prest.no/2013/06/17/pastoralleiarutvikling-30-stp/.
Resultat: Angela Timmann-Mjaaland har deltatt i kurset på vegne av PTS.
Tiltak: PTS deltar i planlegging og gjennomføring av kurset «Prest og teolog i praksis»
(PTP) (obligatorisk kurs i mastergraden i praktisk teologi) som MHS har ansvar for 21.23.10. 2014 og 14.-17.4.2015: http://www.mhs.no/studies?68.
Resultat: Merete Thomassen har overtatt som kontaktperson til PTP fra PTS. Det var
likevel Halvard Johannessen som var til stede på første kursuke på Sola. Kurset har 20
deltakere.
Tiltak: PTS bidrar til gjennomføring av etterutdanningstiltaket Jervell-seminaret
21.5.2014. Det forventes 100-120 deltakere.
Resultat: Seminaret hadde døden som tema og samlet ca. 100 deltaker.
Indikasjon på resultatoppnåelse: EVU-plan er oppdatert. Gjennomføring av, forventet
oppslutning om og god evaluering av planlagte tiltak.
Er resultatmålene oppnådd?
Vurdering: PTS vurderer at resultatene innenfor EVU er oppnådd.
EVU-plan for 2016-2018 ble utarbeidet og distribuert fra høsten 2014, blant annet på
bispemøtetets EVU-konferanse. Brosjyre om tilbudet ligger lenket opp fra nettsida
9

ÅRSRAPPORT 2014 - DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR
http://www.praktikum-pts.no/videreutdannning/. Seminaret kan tilby seks ulike EVUkurs i litt ulike format i perioden, avhengig av etterspørsel. Det er vi tilfreds med.
19 studenter (alle deltakerne) fullførte videreutdanningskurset «Ord som blir kropp».
Kurset fikk meget god evaluering. Kurset vil antakelig bli gitt på nytt fra våren 2016.
Jervellseminaret samlet litt færre deltakere enn i 2013. Oppmøtet er fortsatt godt, men
gjennomsnittsalderen er høy. Videre planer for seminaret diskuteres blant annet med
fokus på hvordan samarbeidet med TFs alumnisatsning bør være.

Forskning, faglig samarbeid og formidling
Forskning
Mål: Faglig ansatte ved PTS skal ha førstekompetanse og drive med relevant
forskning innenfor de praktisk-teologiske deldisiplinene som er definert som
seminarets undervisningsfag.
Tiltak: Gjennomføring av feltarbeid og oppstart av analysen i fellesprosjektet
Gudstjenester i konfirmasjonstiden (GIKT). Ansvar: Elisabeth Tveito Johnsen.
Resultat: Prosjektarbeidet er gjennomført etter planen. Feltarbeidet er gjennomført. I
løpet av 2014 ble det avholdt seminarer for henholdsvis referansegruppen for prosjektet,
og for seksjon barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet og Nemd for gudstjenesteliv. På
disse seminarene har forskergruppen lagt frem foreløpige skisser til analyse. Det å
analysere et felles empirisk materiale fra forskernes ulike teoretiske perspektiver er
spennende og krevende. Interessen for prosjektet er stor.
Tiltak: Liturgikkbok med 9 bidragsytere (nåværende og tidligere PTS-ansatte) blir
utgitt på Universitetsforlaget. Ansvar: Geir Hellemo.
Resultat: Gudstjeneste på ny ble lansert på Jervellseminaret 21.5.2014.
http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/gudstjeneste-pa-ny.html. Den har fått god
mottakelse og ser ut til å bli en viktig bok blant annet innenfor liturgikkundervisningen.
Det er kommet flere forespørsel fra prostier om fagdager i forlengelsen av boka.
Tiltak: Doktorgradsavhandlingene til Elisabeth Tveito Johnsen og Halvard Johannessen
ferdigstilles.
Resultat: Elisabeth Tveito Johnsen leverte doktorgradsavhandlingen Religiøs læring i
sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring den 4.9.2014. Prøveforelesning og disputas
ble gjennomført 4. og 5. desember. http://www.praktikum-pts.no/aktuelt/2014/elisabethtveito-johnsen-disputerer.html. Halvard Johannessen leverer avhandlingen i 2015.

Tiltak: Forskning og faglig arbeid for de enkelte vitenskapelig ansatte
Resultat:
Sivert Angel publiserte boka The Confessionalist Homiletics of Lucas Osiander 1534 –
1604 (306 s.) på Mohr Siebecks serie Spätmittelalter, Humanismus, Reformation.
artikkelen “Ordet og prekenen” i boka Gudstjeneste på ny, red. Geir Hellemo, på
Universitetsforlaget. Artikkelen “Preachers as Paul” er under utgivelse i boka Preparing
for Death – Remembering the Dead, red. Tarald Rasmussen, på Vandenhoek &
Ruprechts serie RefoRC. Angel har artikkelen “The Sound of God’s Word” under
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ÅRSRAPPORT 2014 - DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR
publisering i boka Teaching Preaching. Methods in Homiletical Training, utgitt av
Zentrum für Predigtkultur, Wittenberg, i tillegg til diverse artikler i Nytt norsk
kirkeblad, samt kronikken “Børre Knudsen som predikant” i avisa Dagen.
Videre har han deltatt på konferansene “Preaching Vulnerability” (Madurai, India, i regi
av Societas Homiletica), American Academy of Holiletics og American Academy of
Religion i San Diego, California. Han har også deltatt i forskningsprosjektet
Gudstjenester i konfirmasjonstiden, og holdt foredraget “Kirkens rolle i teologistudiet”
på TFs seminar for Trond Skard Dokka.
Han hadde også det faglige ansvaret for homiletikkurset «Ord som blir kropp» som ble
fullført våren 2014.
Eivind Berthelsen sluttet ved PTS 31.1.2014. I januar ble artikkelen "Eksistensielle
samtaler og religiøs betjening i helseinstitusjoner - sykehusprestens rolle og legitimitet"
publisert sammen med tidligere PTS-lærer Hans Stifoss-Hanssen i boka
Religionspsykologi - Hvilken betydning har tro og livssyn for mennesker i dag?.
Anne Hege Grung (100 % fra 15.8.) Anne Hege Grung gjennomførte høsten 2014 en
omfattende faglig evaluering av arbeidet ved Centrum for Religionsdialog i Stockholms
stift. Hun oppholdt seg en uke i Beirut i forbindelse med forskningsprosjekt om hvordan
kristne og muslimske religiøse ledere i Norge og Libanon tolker og møter vold mot
kvinner i nære relasjoner. Grung er medlem av Kontaktgruppa for DnK og Islamsk Råd
Norge, og medlem av styret i det europeiske forskningsnettverket European Society for
Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS). Ved UiO er hun med i
forskergruppene interreligiøse studier, kristne i Midt-Østen og Religion og
utenrikspolitikk (alle tilknyttet forskningsnettverket PluRel). Hun har også sittet i en
ekspertgruppe for CPCE (Community of Prostestant Churches in Europe) som
utarbeider et teologisk ressursdokument om de protestantiske kirkenes møte med et
religionspluralistisk Europa. Grung deltok på American Academy of Religion (AAR)
med paper, på forkonferanse arrangert av ESITIS, og med et paper om feminisme og
kristen-muslimsk dialog på konferansen ‘Dialogue beyond dialogue’ arrangert av
KAICIID-senteret i Wien. Hun bidro med et kapittel i ‘Gender and Muslim-Christian
Dialogue’ i boka Contemporary Christian-Muslim Encounters (kommer på Routledge
forlag i 2015) og leverte manus til forlaget Rodopi basert på PhD-avhandlingen med
tittelen Gender Justice in Muslim-Christian Readings: Christian and Muslim Women in
Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith. Grung var
også knyttet til arbeid med faglig utvikling av sjelesorgfeltet i Norge sammen med
kolleger ved MF og Diakonhjemmet i en liten arbeidsgruppe som planlegger ulike
aktiviteter. Grung kom i gang som veileder for to masterstudenter fra RESAprogrammet på TF og en PhD-student fra TF.
Geir Hellemo hadde 50 % forskningstermin fram til 31. juli, da tilsettingsforholdet ved
PTS opphørte. Til faglig arbeid, se publikasjoner fra PTS 2014.
Hilde Kulset Guttormsen (logoped 10 %) har hatt ansvar for stemmebruksundervisningen ved seminaret.
Halvard Johannessens forskningstid har primært vært brukt til å jobbe mot en
ferdigstilling av PhD-avhandlingen Sekulariseringens spiritualitet. Avhandlingen
undersøker visjonen for en ny kristen spiritualitet i kirkemøtedokumentet «Kirken i
møte med den åndelige lengsel i vår tid» (1999), i lys av nyreligiøsitet og sekularisering
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som kulturelle strømninger. Han har deltatt i PTS’ forskningsprosjekt Guds-tjenester i
konfirmasjonstiden. Johannessen har vært vararepresentant for PTS i fakultetsstyret for
TF. Johannessen har representert PTS i VTP og leder AU i Nasjonalt fagråd for praktisk
teologi.
Elisabeth Tveito Johnsen sluttførte arbeidet med sin doktoravhandling og disputerte i
desember 2014. Avhandlingen er den første avhandlingen i Norge som analyserer et
empirisk materiale fra Den norske kirkes trosopplæring. Den sakkyndige komiteen
vurderte avhandlingen som et teoretisk grundig og nyskapende arbeid. I tillegg har
Johnsen ledet gjennomføringen av feltarbeidsfasen i seminarets tverrfaglige
trosopplæringsprosjekt Gudstjenester i konfirmasjonstiden. Johnsen har vært sentral i
oppstarten av Det teologiske fakultets bachelorprogram Kristendom, kultur og læring
høsten 2014. Johnsen har i løpet av året holdt en del foredrag for kirkelig ansatte, blant
annet på Trosopplæringskonferansen på Lillestrøm. Johnsen har vært representant i
Kirkerådets faglige referansegruppe for trosopplæringsreformen og sitter i
Kompetanserådet for PTS.
Angela Timmann-Mjaaland har jobbet videre med avhandlingen Endring og ledelse i
kirken. Pastoral ledelse og organisasjonsledelse på ulike nivåer i Den norske kirke bl.a.
ved å avslutte intervjurunden. Hun har delta på forskningskurs med fremlegg. I løpet av
2014 har hun gjennomført planlagte rekrutteringstiltak, utført noen undervisningsoppgaver og vært veileder i PLU (EVU-kurs i pastoral lederutdanning) i samarbeid med
TF.
Merete Thomassen (50 % i vårsemesteret (vikar) 100 % fra 1.4. fast ansatt fra 1.8), har
deltatt i forskningsprosjektet Gudstjenester i konfirmasjonstiden. Hun tok over som
redaktør for NNK fra 1.8. Hun sitter som medlem i Nemnd for gudstjenesteliv og leder
Jervellseminaret. Hun har skrevet ledere og en artikkel for NNK om den emosjonelle
vendinga i nyere prekenspråk. Hun ble fast spaltist i Vårt Land i spalta «Hellighet og
hverdag» og har skrevet tre kronikker høsten 2014. Hun har også forelest i prostier,
kirkeakademier og bispedømmer om i liturgisk språk i tilknytning til boka Når dere ber.
Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten.
Thomassen fikk i mars Norsk kvinnelig teologforenings pris for fremragende forskning
og formidling.
Henrik Ødegaard (kantor 20 %) har hatt ansvar for undervisning i praktisk liturgikk og
messesang.

Publikasjoner fra PTS
Angel, Sivert: The Confessionalist Homiletics of Lucas Osiander (1534-1604) A Study
of a South-German Lutheran Preacher in the Age of Confessionalization, Mohr,
Siebeck http://www.mohr.de/nc/theologie/neue-buecher/buch/the-confessionalisthomiletics-of-lucas-osiander-15341604.html?tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=0&cHash=58915ac424596eddee76aafe8
cb87cd7
Berthelsen, Eivind og Hans Stifoss-Hanssen: "Eksistensielle samtaler og religiøs
betjening i helseinstitusjoner - sykehusprestens rolle og legitimitet" i Danbolt, Lars
Johan; Leif Gunnar Engedal; Hans Stifoss-Hanssen; Knut Hestad og Lars Lien:
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Religionspsykologi - Hvilken betydning har tro og livssyn for mennesker i dag?
Gyldendal norsk forlag. http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Psykologi/Generellpsykologi/Religionspsykologi
Hellemo, Geir (red.): Gudstjeneste på ny. Oslo: Universitetsforlaget. 243 s. Artikler av
Angel, Hellemo (2), Thomassen og Tveito Johnsen i boka.
Hellemo, Geir: Mine tre liv. Tekster om religiøs hverdagserfaring, Oslo: Verbum, 167 s.
http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Tro__og__livshjelp/Livshjelp/Mine-tre-liv
Hellemo, Geir: «Gudstjenesten og folket. Om deltakelse i gudstjenestefeiring». I Vor
kristne og humanistiske arv – betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven,
Trondheim: Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, s. 194-216
Hellemo, Geir: Det ånder himmelsk over støvet. Artikler om gudstro i møte med natur
og samfunn. (Det praktisk-teologiske seminars skriftserie 18) Oslo: Det praktiskteologiske seminar, 274s. (Ferdig fra trykkeri januar 2015)
Thomassen, Merete: «I lengselens, håpets, undringens, sårbarhetens og hudløshetens tid.
Noen refleksjoner over den emosjonelle vendinga i nyere prekener», NNK 8/14
Nytt norsk kirkeblad nr 1-8 2104, http://www.praktikum-pts.no/publikasjonar/nyttnorsk-kirkeblad/NNK%20i%20pdf/ .
Indikasjon på resultatoppnåelse: Feltarbeid gjennomføres og analysearbeid starter i
prosjektet Gudstjenester i konfirmasjonstiden, liturgikkboka Gudstjeneste på ny
utkommer, avhandlinger leveres.
Vurdering: Resultatoppnåelsen innenfor forskning har vært meget god. Fellesprosjektet
Gudstjenester i konfirmasjonstiden er i rute. Liturgikkboka Gudstjeneste på ny har blitt
godt mottatt. Hellemo har også ferdigstilt en bok i PTS sin skriftserie. Angel har gitt ut
omarbeidet versjon av doktoravhandlingen sin på et velrennomert tysk forlag. En
avhandling er levert (E.T. Johnsen) og to forsvart: Margunn Sandal 5. september og
Elisabeth Tveito Johnsen 5. desember.

Faglig samarbeid
Mål: PTS skal samarbeide med andre kirkelige aktører for å fremme praktiskteologisk kunnskap og ferdigheter.
Tiltak: PTS opprettholder tett samarbeid med TF gjennom nivå 1-møtet (ledermøtet) og
samarbeidsutvalg for utdanning (undervisningssaker) samt representanten i TFs styre.
Resultat: Det ble holdt ett nivå 1 møte mellom TF og PTS i løpet av 2014.
Tiltak: PTS deltar 12.-13. mai 2014 på Nasjonalt fagråd for praktisk teologi i
Stavanger.
Resultat: Seks ansatte fra PTS (og en student fra TF) deltok på et vel gjennomført
fagrådsmøte på Sola.

13

ÅRSRAPPORT 2014 - DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR
Tiltak: Halvard Johannessen sitter for PTS i styringsgruppa for Veien til prestetjeneste,
og samarbeider med VTP i bispedømmene om stiftspraksis.
Resultat: Gjennomført.
Tiltak: Sivert Angel sitter for PTS i KIFOs representantskap, og deltar på relevante
KIFO-arrangementer.
Resultat: Gjennomført.
Tiltak: Elisabeth Tveito Jonsen representerer PTS i Kompetanserådet.
Resultat: Gjennomført
Tiltak: PTS deltar på Trosopplæringskonferansen i november med stand og eventuelt
faglige innlegg.
Resultat: PTS deltok både med stand og faglig bidrag. Seminaret «Gudstjeneste, læring
og deltagelse» med Elisabeth Tveito Johnsen og Andreas Hilmo Grandy-Teig var
fulltegnet. Det var mange som ville delta som ikke fikk plass. Deltagerne som evaluerte
seminaret, ga det en veldig bra tilbakemelding (karakter 5 av 6).
Indikasjon på resultatoppnåelse: Godt samarbeidsklima, gode tiltak for å fremme
praktisk-teologisk kunnskap og ferdigheter.
Vurdering: Vi opplever samtalene i de foraene vi tar del i som jevnt over gode.
Samtidig har det vært et utfordrende år å føre slike samtaler i, i og med uavklartheten
rundt vår fremtidige organisering.

Formidling
Mål: PTS skal bidra til aktuell kirkedebatt innad i kirken og utad i en videre
offentlighet. NNK, som også gir homiletisk prekenhjelp, spiller her en sentral
rolle. PTS’ nettsider skal være en viktig arena for utadrettet virksomhet.
Forskningen ved seminaret skal formidles på relevante måter.
Tiltak: PTS utgir 8 nummer av Nytt norsk kirkeblad. Lay out-en til bladet fornyes. Det
innhentes mer hjelp til korrekturlesing og sikres at det skrives prekenveiledning til alle
søndagens tekster. Ansvar: Redaktøren.
Resultat: NNK har gitt innspill til viktige debatter i 2014. Blant sakene som særlig
engasjerte, var homiletiske debatter. Bladet har vært en kanal for artikler og debatt om
religionsdialog og økumenikk, abort, spiritualitet, bønn og gudstjenestlig retorikk. Et
nummer var viet Jervellseminaret med tema "Døden". Flaggskipet er tekstgjennomgangene. Homiletiske og liturgiske problemstillinger er særlig prioritert. Bladet har
sikret tekstgjennomganger til hver søndag i kirkeåret, også for kommende år.
Redaksjonen er stabil, men ble supplert med Lars Martin Dahl, sokneprest i Grønland, i
2014. Den visuelle profilen ble fornyet mot slutten av året. Med ny layout og økt bruk
av debattinnlegg framstår bladet som mer profesjonelt og tidsaktuelt, og fungerer som
en god profilering av PTS.
Tiltak: PTS forsetter å bruke nettsida aktivt til formidling av nyheter fra seminaret/om
arbeidet/medieopptredner til de ansatte. Arrangementer (som gudstjenester og samlinger
for studenter) annonseres løpende. Ansvar: Rigmor Smith-Gahrsen.
Resultat: PTS sin nettside har blitt mer dynamisk i løpet av 2014. Aktuelt-spalten på
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forsida hadde 29 ulike oppslag, mot 14 i 2013. Av disse var fem henvisninger til innlegg
ansatte hadde i pressen.
Tiltak: PTS-ansatte «melder seg på» relevante debatter i aktuelle medier.
Resultat: Merete Thomassen har deltatt i debatter om feministteologi,
gudstjenestereform og modernitet gjennom sine faste spalte «Hverdag og hellighet» i
Vårt Land: 16.12 "Sex, singel- og samliv i kirken", 4.11 "Kjønn meg her og kjønn meg
der", 23.09 "Børre Knudsen og jeg", 12.08 "Kirkens krampaktige entusiasme".
Elisabeth Tveito Johnsen ble intervjuet i Vårt Land og av www.kirkeaktuelt.no i
forbindelse med disputasen.
Sivert Angel fikk oppslag i NRK, Aftenposten og Vårt land om Prekenslam på
Cafeteateret i forbindelse med homiletikkurset og hadde kronikken «Børre Knudsen
som predikant» på trykk i Dagen (tidligere trykt som artikkel i NNK).
Geir Hellemo ble intervjuet av Vårt Land i forbindelse med boka Mine tre liv. Boka ble
også anmeldt samme sted og ble av avisa kåret til årets beste bok om tro.
Besøk på prosti- og stiftsdager
Resultat: I løpet av 2014 har flere PTS-ansatte bidratt faglig på prostisamlinger og
stiftsdager.
Høringsuttalelser 2014
http://www.praktikum-pts.no/om/horingsuttalelser/
 The Church: Towards a Common Vision
 Staten og Den norske kirke - et tydelig skille.
 Lik og likskap - Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav.
 Høring om kirkebygg
 Undervisningstjenesten i Den norske kirke
 Høring om vigsling og liturgisk drakt for kantorer
 Høring om kompetanseplaner for presteskapet".
Indikasjon på resultatoppnåelse: Virksomheten i NNK er videreført i samme omfang
som tidligere og med fornyet profil. Seminaret sender høringsuttalelser og medvirker i
den offentlige debatt. Dette følges opp på seminarets nettsider, som holdes oppdatert
med aktuell informasjon.
Er resultatmålene oppnådd?
Vurdering: Formidlingsvirksomheten har vært betydelig i 2014. NNK er rustet opp.
Det er sendt hele sju høringsuttalelser fra seminaret. Nettsidene får gode tilbakemeldinger. Tilfanget av aktuelle saker har vært god. Flere ansatte har vært synlige i
media. I forhold til våre ressurser vurderer vi at formidlingsaktiviteten i 2014 vært på et
godt nivå.

Del IV. Styring og kontroll i virksomheten
Organisasjon, administrasjon og økonomi
Mål: Seminaret skal arbeide for å forbli en selvstendig, kirkelig og akademisk
virksomhet med fokus på å sikre en faglig sterk utdanning i praktisk teologi, og
organisere og administrere sin virksomhet på en effektiv og etisk forsvarlig
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måte.
Organisasjon
Tiltak: Det gjennomføres styringssamtale med departementet den 26. mai.
Resultat: Styringssamtalen hadde fokus på regnskap og årsrapporter for 2013. Arbeidet
med rekruttering og situasjonen på EVU-feltet ble særlig vektlagt. –PTS’ og KUN sin
framtid. –Muligheten for å tilby avsluttende praktikum bare om våren ble også diskutert.
Tiltak: Det holdes fire styremøter i 2014: 20.2., 15.5., 8.9. og 28.11.
Tiltak: Samtaler i styret om PTS sin framtid.
Resultat: Styremøtene som var oppsatt er gjennomført. Styret har gjennom året samtalt
om PTS sin framtid. I og med at høringen om seminaret er ikke kommet har dette vært
innledende samtaler.
Tiltak: Samtaler med BM, KR og de tre teologiske fakultetene om overordnet kirkelig
tilknytning for profesjonsutdanningen i teologi innenfor ny kirkeordning videreføres.
Resultat: PTS har deltatt på to møter i mellom fakultetslederne og kirkeledelsen og hatt
flere samtaler med Bispemøtesekreteriatet.
Tiltak: Samtaler med TF om framtidig organisasjonsmessig samarbeid mellom de to
virksomhetene.
Resultat: Ett nivå-1 møte ble gjennomført i løpet av 2014. PTS har en fast representant
i TFs styre og har deltatt på styremøtene i 2014.
Tiltak: Arbeid sammen med TF og KUN med mål om endelig godkjenning av
prestestudiet i Tromsø innen utgangen av 2014.
Resultat: Presteutdanningen ved Norges arktiske universitet, UiT har fått permanent
godkjenning, i og med at bemanningen på feltet ved UiT er sikret. PTS og KUN har
som intensjon å samarbeide tettere om undervisning. Nye fasiliteter for fjernundervisning fra undervisningsrommet er med på å gjøre dette enklere.
Indikasjon på resultatoppnåelse: Arbeidet med sikre framtida for PTS og praktisk
teologi i Norge har gått framover.
Er målene oppnådd? Vurdering: Prosessen med å finne en avklaring på dette
spørsmålet har tatt lengre tid enn ventet og det er vanskelig å si noe om i hvilken grad
arbeidet er gått fremover.

Administrasjon/personale
Mål: Trivelig stabsmiljø, høy tilstedeværelse og effektiv og korrekt
administrasjon.
Ansatte - årsverk
PTS

2014
Total

Sivert Angel

1,00

Eivind Berthelsen

0,08

Anne Hege Grung (fom 15.8.)
Hilde Kulseth Guttormsen (10 %)
Geir Hellemo (100 % i januar, 50 % tom 31.7.)

0,38
0,10
0,33

Kvinner

Menn
1,00
0,08

0,38
0,10
0,33
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Halvard Johannessen (barselspermisjon tom 24.1.)
Elisabeth Tveito Johnsen
Bjørg Michaelsen, ADM.
Rigmor Smith-Gahrsen ADM
Merete Thomassen (vikar 50 % tom 30.3., 100 % fom 1.4.)
Angela Timmann-Mjaaland
Henrik Ødegaard (20 %)

1,00
1,00
1,00
1,00
0,87
1,00
0,20

1,00
1,00
1,00
0,87
1,00

SUM PTS

7,96

5,35

KUN

1,00

0,20

Bjørg Abrahamsen, ADM
Bernd Krupka
Stig Lægdene
Line Skum
Ragnhild Strauman
SUM KUN

Total
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00

Kvinner
1,00

Antall årsverk
Totalt PT +KUN

Total
12,96

Kvinner
8,35

2,61
Menn
1,00
1,00

1,00
1,00
3,00

2,00
Menn
4,61

Tiltak: Arbeid gjennom samtaler i stabsmøter og stabsdager for å opprettholde en god
stabskultur og sikre innflytelse.
Resultat: Det er gjennomført stabsmøter jevnlig. I vårsemesteret vekslet stabsmøter
med lærermøter eller faglige framlegg. I høstsemesteret var det igjen ukentlige
stabsmøter. Det ble arrangert stabsdager 13.-14. mars (på PTS) og 30.-31. oktober (på
Lysebu).
Tiltak: Gjennomføre ansettelsesprosess for nyansatte med ansvar for sjelesorg og
liturgikk.
Resultat: Søknadsfrist for stillingene var 7.2. Det kom 9 søkere til sjelesorg- og 3
søkere til liturgikkstillingen. Komiteene var ferdig med arbeidet innen styremøtet i mai
og to førsteamanuenser var på plass innen medio august.
Tiltak: Gjennomføre medarbeidersamtaler.
Resultat: Individuelle medarbeidersamtaler ble utsatt fra høsten 2014 til våren 2015.
Det er imidlertid brukt mye tid på samtaler i staben om PTS sin framtid (jfr. punktet
Organisasjon).
Tiltak: Tilbud om arbeidsplassgjennomgang med fysioterapeut og oppgradering ihht
anbefalinger om tiltak.
Resultat: Ingen ansatte har hatt behov for arbeidsplassgjennomgang med fysioterapeut.
To ansatte har byttet kontor. Kontorinnredningen er fornyet i den forbindelse. Det er
også kjøpt inn sofa til ett kontor.
Tiltak: Det setter fokus på miljøarbeid; HMS; anskaffelsesregelverk; likestilling og
ambisjonen om klart språk med jevne mellomrom (i stabsmøtene). Det blir også jevnlig
minnet om etiske retningslinjer for statstjenesten samt at beredskap og sikkerhet
tematiseres.
Resultat: PTS har inngått ny IA-avtale i løpet av 2014. PTS har samlet informasjon om
IA, HMS, varsling, beredskap, etiske retningslinjer, offentlige anskaffelse, klart språk
og pensjon på en egen nettside.
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Indikasjon på resultatoppnåelse: Sjelesorglærer og liturgikklærer er ansatt. Lavt
sykefravær og god trivsel.
Vurdering: I løpet av august var nyansatte i sjelesorg og liturgikk på plass. Stabsdagene i oktober fokuserte spesielt på samkjøring av alle i den nye, fullstendige staben.
Trivselen ved seminaret er god. Det arbeides aktivt for at «ventetiden» vi er i ikke skal
skape for stor usikkerhet og avlede fra fokuset på undervisning på grunnivå og i EVU,
på forskning og formidling.

Økonomi
Mål: Seminaret sørger for en god og velordnet økonomiforvaltning og setter opp
budsjett som gjør at seminaret kan utføre sine oppgaver innenfor de
tildelingsrammene som er gitt.
Seminaret følger Reglementet for økonomistyring i staten og følger og
oppdaterer intern økonomiinstruks og rutinebeskrivelser.
Tiltak: Realistisk budsjett settes opp og regnskap føres ihht standard kontoplan innført
fra1.1.2013.
Resultat: Se årsregnskapet under. Kontoplanen fra 2013 er nå vel innarbeidet.
Tiltak: Administrasjonen ved seminaret holder seg oppdatert i forhold til regler og
rutiner, får med seg relevante opplærings- og utviklingstiltak og holder løpende god
kontakt med DFØ.
Resultat: Administrasjonen var i 2014 ikke på DFØs hovedkundesamling, men vi har
deltatt på opplæring i nye e-skjema. Vi følger ellers godt med på kundenotater og andre
meldinger fra DFØ, personalmeldinger og meddelelser fra for eksempel SPK. Vi har
god kontakt med kontaktpersonene våre i DFØ.
Tiltak: Gjennomgang av driften av PTS med sikte på å identifisere, redusere og fjerne
«tidstyver». Kan noe effektiviseres, regler eller prosedyrer forenkles?
Resultat: Det er brukt lite tid på dette. Administrasjonen har hatt saken fremme noen
ganger i løpet av året, men det er ikke identifisert vesentlige tidstyver i systemene og
rutinene våre. Seminaret ønsker seg litt andre oppsett i regnskapssystemet Agresso, så
det blir enklere/mindre tidkrevende å sjekke s-rapport mot regnskapet her. Det er også
ønskelig med klikkmulighet helt ned på bilagsnivå, slik det var til og med 2012.
Indikasjon på resultatoppnåelse: Seminarets økonomi er i god skikk og driften er
effektiv.
Er målene oppnådd? Vurdering.
Seminaret vurderer at målet om velordnet økonomi og god styring er nådd i 2014. Se
regnskap i del VI. Jamfør også Riksrevisjonens tilbakemelding. Det arbeides effektivt
og korrekt.

Annet
Jobbstrategi for unge personer med nedsatt funksjonsevne
PTS har i 2014 ikke hatt anledning til å ta inn personer under 30 år til praksis.
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Lærlinger/læreplasser
PTS har ikke hatt mulighet for å ta inn læringer i 2014.
Likestilling
Kjønn, etnisitet, religion og nedsatt funksjonsevne.
PTS-KUN har i deler av 2014 hatt en ansatt med nedsatt bevegelsesevne. En ansatt har
tysk bakgrunn. Alle ansatte tilhører Den norske kirke.
Kjønn og lønn 2014 (2013 i parentes)
PTS – tilsatte årsverk (personer)
KUN tilsatte årsverk/personer
TOTAL tilsatte årsverk (personer)

Lederstillinger

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

5,35 (4,51)

2,53 (4,20)

1

1

4,35 (3,41)

1,53 (4,20)

3 (3)

2 (2)

0

1

3 (3)

1 (1)

(1)

(2)

7,35 (6,51)

2,53 (5,20)

8,35 (7,51)

4,53 (6,20)

Totalt
Kjønnsfordeling i %
Gj.snitts årslønn, full stilling (i 1000 kr)
Kvinners lønn i prosent av menns

Øvrige stillinger

Lederstillinger

Øvrige stillinger

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

65 %

35 %

33 %

67 %

74 %

26 %

525

588

570

642

520

553

89,3 %

100 %

88,8 %

100 %

94,1 %

100 %

Risiko
Risikovurdering og tiltak for å redusere risiko: Nedenfor gjengis årsplanens
formuleringer om risiko og strategier for å møte dem. Det gis en vurdering av hvordan
situasjonen er ved utgangen av 2014.
Grunnutdanning
Risikovurdering: Rekrutteringen til profesjonsstudiet er for lav. PTS kan ikke nå sine
mål dersom det ikke rekrutteres tilstrekkelig antall studenter til den utdanningen som
tilbys.
Prioriterte strategier: Fortsette arbeidet som ble starter i 2013 med større fokus enn
tidligere på ekstern rekruttering. Utvikle samarbeidet med TF om rekrutteringsaktiviteter.
Vurdering: PTS sin eksplisitte satsning på ekstern rekruttering startet høsten 2013 og
ble fulgt opp og forsterket i 2014. Arbeidet har funnet en form som studentene som er
engasjert synes å trives veldig godt med. Arbeidet medvirker dermed også til et godt
studiemiljø på cand.theol.-programmet. Møtet med ungdommer i ulike kirkelige fora og
i kristne organisasjoner gjør TF/PTS mer synlig i kirkelandskapet og ser ut til allerede
nå å føre til høyere søkning til prestestudiet.
EVU
Risikovurdering: Organiseringen av videreutdanningen er under omlegging. Dette har
skapt uro ifht hvordan PTS sin faglige kompetanse kan utnyttes i den nye
organiseringen.
Prioriterte strategier: Føre samtaler med Departementet, Bispemøtet, arbeidstakerne
og de andre utdanningsinstitusjonene for å utvikle framtidige rammer for videreutdanningsvirksomheten som sikrer høy kvalitet på utdanningen, god oppslutning og
faglig oppfølging.
Vurdering: I løpet av 2014 har det skjedd omfattende strukturelle endringer innen
EVU-feltet. Bispemøtet og arbeidsgiversiden har fått et tydeligere ansvar, og det er
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vedtatt en nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke. Hensikten
med planen er å samordne og utvikle innsatsen med kompetanseheving mellom
bispedømmene og Bispemøtet sentralt, og å legge til rette for en kursutvikling som skjer
i samarbeid med de teologiske utdanningsinstitusjonene. Erfaringene fra 2014 er at det
har vært utfordrende å samordne aktører på dette feltet. Det har blitt utlyst færre kurs
enn tidligere og de kursene som har blitt utlyst har fått få deltagere. Det kan se ut til at
Bispemøtet er på vei bort fra å bruke anbudskonkurranser som normalordning og at
kompetanserådet vil få en sentral posisjon som et samordnende organ. PTS vil fortsatt
delta i Kompetanserådet og være en aktiv aktør på EVU feltet de kommende årene. I
løpet av 2014 har PTS utarbeidet ideer og planer for hvilke videreutdanningskurs det er
aktuelt for oss å arrangere.
Kompetanse/faglighet
Risikovurdering: Seminaret har et mål om at alle faglig ansatte skal ha førstekompetanse. To ansatte er i ferd med å fullføre doktorgrader. På grunn av sykdom og avgang
fra stillinger er personalet i 2014 noe redusert. Dette truer med å ta tid fra ferdigstilling
av forskning.
Prioriterte strategier: God oppfølging av ansatte for å sikre tid til forskning. God
planlegging og gjennomføring i forbindelse med fellesprosjektet Gudstjenester i
konfirmasjonstiden.
Vurdering: I løpet av 2014 har alle fagansatte unntatt én førstekompetanse. To med
førstekompetanse er gått av, men begge nytilsatte hadde førstekompetanse. Målet er
derfor på det nærmeste oppnådd. Når Halvard Johannessen leverer doktorgraden i løpet
av første halvår i 2015, vil alle fagansatte ved PTS har førstekompetanse (bortsett fra
stipendiaten).
Organisasjon
Risikovurdering: PTS sitt forhold til en framtidig ny kirkestruktur og til fakultetet er en
avgjørende for hvordan seminarets virksomhet kan videreføres.
Seminaret er avhengig av en god intern samarbeidskultur og en ryddig administrasjon
og økonomifunksjon for å kunne nå sine hovedmål. Kultur tematiseres jevnlig og fokus
holdes kontinuerlig på å ha en effektiv, vennlig og oppdatert organisering av
administrative hjelpefunksjoner og økonomi.
Prioriterte strategier: 1) Samtaler med Kirkeavdelingen, Kirkerådet, Bispemøtet og
TF/UiO om seminarets organisering og finansiering.
2) Arbeide kontinuerlig med god intern stabskultur og forsvarlig forvaltning ved PTS.
Vurdering: (Se avsnittene også «Organisasjon, administrasjon og økonomi under».)
1) Mye tid og engasjement er blitt brukt på slike samtaler i 2014, men prosessen som
legger premissene for PTS og organiseringen av praktisk teologi i Norge fremover er
fremdeles åpne og til dels uoversiktlige.
2) Det å ivareta og videreutvikle en god stabskultur er stadig et sentralt anliggende ved
seminaret. Åpne og ærlige samtaler er viktige for å beholde den gode stabskulturen som
har preget PTS inn i endringene som nå står foran oss, både i forhold til nyansettelser og
i forhold til fremtidig organisering. Dette har vært ivaretatt med hyppige stabsmøte og
stabsdager hvert semester.
Riksrevisjonen skrev om PTS sitt regnskap for 2013: «Etter Riksrevisjonens mening er
Det Praktisk-Teologiske seminars samlede årsregnskap for regnskapsåret som ble
avsluttet 31. desember 2013 i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med regelverk for
statlig økonomistyring i Norge.»
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Rapport om sikkerhetstilstanden ved PTS
Oversikt over virksomhetens viktigste verdier/aktiva, herunder skjermingsverdig
informasjon og objekter:
Rapporteringen på dette punktet har ikke endret seg nevneverdig siden 2013: PTS har få
materielle verdier. Lokalene vi disponerer tilhører UiO. Inventar og datamaskiner og
AV-utstyr oppbevares bak låste dører, arkivmateriale i låst arkiv. Sensitivt
forskningsmateriale (jfr. særlig prosjektet Gudstjenester i konfirmasjonstiden)
oppbevares på eksterne, nedlåste harddiscer.
Oversikt over de viktigste sårbarhetene, manglene og avvikene basert på:
- rapporter om uønskede hendelser (avvik): Ingen avvikshendelser i 2014.
- interne og eksterne sikkerhetsrevisjoner: Revidert intern økonomiinstruks ble vedtatt
på første styremøte 2014.
- ledelsens evaluering av sikkerhetsarbeidet: Ansatte blir stadig minnet om
sikkerhetsrutiner. I undervisningen arbeides det med krisecase, også med fokus på hva
som kan skje når vi selv blir utsatt for noe, ikke bare når vi skal hjelpe og trøste andre
- øvelser: PTS er del av UiOs brannvarslings- og øvelsesregime. Kontorsjefen på PTS er
såkalt etasjeansvarlig i etasjen hvor vi har våre kontorer og undervisningsrom.
Etasjeansvarlig kontrollerer brannapparater og rømningsveier en gang i måneden og
melder eventuelle uregelmessigheter til UiO.
- kontroll med ev. underlagte virksomheter og leverandører: KUN følger selv opp på
dette feltet. Jfr. KUNs årsrapport.
- andre forbedringsforslag: PTS er godt ivaretatt på sikkerhetssiden i og med at vi er en
integrert del av UiOs system. Vi holder oss løpende kjent med informasjon om sikkerhet
og beredskap fra UiO og har en egen nettside med henvisninger til informasjon fra UiO
og andre relevante steder, http://www.praktikum-pts.no/om/ressurser/statlige-sider/. Det
anses heller ikke i 2014 som nødvendig å gjøre vesentlige endringer på dette feltet.

Del V. Vurdering av framtidsutsikter
Med de rammene PTS i dag har for virksomheten, er framtidsutsiktene gode. Disse
rammene gjør det mulig å bygge høy kompetanse og adressere
rekrutteringsutfordringene. Samtidig gjør usikkerheten rundt de framtidige rammene for
virksomhetene at mye likevel er usikkert nå det gjelder årene som kommer. Seminarets
faglige og pedagogiske styrke er forhåpentligvis med på å sikre det viktige oppgaver
også i fremtiden.

Del VI. Årsregnskap
Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014
Praktisk-teologisk seminar får sin bevilgning fra Kirkeavdelingen i Kulturdepartementet
og fører regnskap etter kontantprinsippet. Seminaret, dvs. PTS og KUN, skal gi
grunnutdanning og tilby etter- og videreutdanning til prester og andre kirkelig ansatte.
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelsene om økonomistyring i staten,
rundskriv R‐115 fra Finansdepartementet og instruks i tildelingsbrev, og i samsvar med
den interne økonomiinstruksen for seminaret. Vi mener seminarets regnskap er
oversiktlig og gir et dekkende bilde av bevilgninger, utgifter og inntekter.
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Samlet bevilgning til utgifter for 2014 var på 12.686.000. Mindreutgiften ble på
855.771. Samtidig ble det innhentet 376.047 mindre i inntekter enn inntektskravet på
1.863.000. Samlet mindreutgift, som det er søkt om overføring til 2015 for, ble dermed
578.721.
Utbetalingen til lønn og sosiale avgifter var på 9.010.084 (refusjoner 107.897) mot
8.891.693 i 2013 (refusjoner 337.039). Den beskjedne økningen henger sammen med at
det ble utført færre årsverk i 2014 (12,96) enn i 2013 (13,61). Vi regner med et større
hopp i lønnsutgiftene i 2015 når alle stillinger ved PTS er besatt. Lønnsandelen av
driftsutgiftene er på 76 %. Dette er tilfredsstillende. I driftsutgiftene inngår også
honorarer til eksterne forelesere og veiledere. Disse utbetalingene varierer med antall
studenter.
Inntekten var på til sammen 1.486,953 i 2014. Ca 71 % av inntektene kommer fra
tilskudd og overføringer til forskning og videreutdanning (hovedsakelig fra NFR og
statlige virksomheter). Resten er salg av utredninger og undervisning, og leieinntekter.
Seminaret arbeider for å innhente mer støtte via forskningsprosjekter og videreutdanning og regner også med å kunne selge mer etterutdanning i tida framover.
Se under for mer detaljert forklaring angående virksomhetsregnskapet.
Riksrevisjonen var på revisjonsbesøk hos seminaret for å se på 2014 regnskapet medio
desember. Revisjonsrapport er ennå ikke mottatt, men revisjonen hadde ikke
umiddelbare kommentarer etter besøket.
Solveig Fiske
Styreleder

Sivert Angel
Rektor

Oppstilling av bevilgningsrapportering
UtgiftsKapittelnavn
kapittel
0340
Driftsutgifter
Sum utgiftsført

Post

Posttekst

Note

01

Driftsutgifter

A, B

Inntekstkapittel
3340

Post

Posttekst

Kapittelnavn

Driftsinntekter
Refusjon av
3340
fødselspenger
Refusjon av
3340
sykepenger
Tilfeldige
5309
inntekter
5700
Arbeidsg.avg.
Sum inntektsført

01

18

Driftsinntekt
Refusjon av
fødselspenger
Refusjon av
sykepenger

29
72

Ymse (gr.liv)
AGA

16

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet
Kapitalkontoer
600750
Norges Bank KK/innbetalinger
600750
Norges Bank KK/utbetalinger
703885
Endringer i mellomv. m statskassen
Sum rapportert

Samlet
tildeling
12 686 000
12 686 000

Regnskap
2014
11 830 129
11 830 129

Merutgift (-),
mindreutgift

Samlet
tildeling
1 863 000

Regnskap
2014
1 486 953

Merintekt og
mindreinnt.(-)

27 630

27 630

80 267

80 267

1 863 000

855 771

-376 047

18 402
924 715
2 537 967
9 292 162
1 516 303
-10 890 367
81 902
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Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12.)
Konto
Tekst
6260
Aksjer
703885
Mellomværende med statskassen

2014

2013

0
-2 340 965

Endring

0
-2 422 867

0
81 902

Note A
Forklaring av samlet tildeling
Kapittel og post
03140
334 001

Overført fra i fjor
83 000

Årets tildelinger
12 603 000
-1 863 000

Samlet tildeling
12 686 000
-1 863 000

Note B
Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste
år
Kapittel og
post

Merutgift(-)/
mindre utgift

034001

Merutgift(-)/
mindreutgift
etter avgitte
belastningsfullmakter

Sum grunnlag
for overføring

578 721

578 721

Maks.
overførbart
beløp *

630 150

Mulig
overførbart
beløp beregnet
av
virksomheten
578 721

Oppstilling av artskontorapporteringen for 2015
201412

201312

1

0

0

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer

1

1 060 932

353 231

Salgs- og leieinnbetalinger

1

426 021

672 464

Andre innbetalinger

1

0

0

Innbetaling av finansinntekter

1

0

1

1 486 953

1 025 696

Note
Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetalinger fra gebyrer

Sum innbetalinger
Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter

2

9 010 084

8 891 693

Offentlige refusjoner vedrørende lønn

2

-107 897

-337 039

Utbetalt til investeringer

3

0

0

0

0

Utbetalt til kjøp av aksjer
Andre utbetalinger til drift

4

2 820 045

3 188 170

Utbetaling av finansutgifter

4

0

0

Sum utbetalinger

11 722 232 11 742 824

Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer

10 235 279 10 717 128

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

0

0

0

0
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Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader

0

0

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer til andre

0

0

924 715

890 022

18 402

18 447

943 117

908 469

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift
5309 Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m)
Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler

Oversikt over mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld
Fordringer (legg til linjer og vis på konto)

13.12.2015 01.01.2015
0
0

7

0

0

0

0

7

-434 980

-426 459

Skyldige offentlige avgifter (legg til linjer og vis på konto)

7

0

0

Annen gjeld (legg til linjer og vis på konto)

7

Kasse (legg til linjer og vis på konto)
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank (legg
til linjer og vis på konto)

7

Skyldig skattetrekk

7

-1 905 985 -1 996 408
-2 340 965 -2 422 867

Sum mellomværende med statskassen
Kontrollsum:
9 292 162
9 292 162
0

Note 1
Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet 2015
201412
Innbetalinger fra gebyrer
Gebyrer
Tilsynsavgift elsikkerhet
Gebyrer / avgift omsetning produksjon sprengstoff
første omsetningsledd
Sum innbetalinger fra gebyrer
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Tilskudd fra Norges forskningsråd
Tilskudd fra andre statlige virksomheter
Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser
Gaver og gaveforsterkninger
Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinnbetalinger
Salgsinntekt varer, avgiftsfri
Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel
bidragsforskning)
Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg
Sum salgs- og leieinnbetalinger

201312
0
0

0
0

0

0

0

0

278 923
692 002
32 500
57 507

18 268
0
257 810
77 153

1 060 932

353 231

125 012

193 311

266 009
35 000

449 153
30 000

426 021

672 464
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Andre innbetalinger
Sum andre innbetalinger

0

0

Innbetaling av finansinntekter
Renteinntekter
Valutagevinst (agio)
Annen finansinntekt

0
0
0

0
1
0

Sum innbetaling av finansinntekter

0

1

Sum inntekter rapportert til
bevilgningsregnskapet

1 486 953

1 025 696

Note 2 Utbetaling til lønn og sosiale utgifter og innbetalinger av offentlige
refusjoner vedrørende lønn
201412

201312

7 115 787

7 074 061

924 715

890 022

Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonsutgifter*

0

0

969 582

927 610

9 010 084

8 891 693

Sykepenger og andre refusjoner

107 897

337 039

Sum offentlige refusjoner vedrørende lønn

107 897

337 039

12,96

x

Andre ytelser
Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
Offentlige refusjoner vedrørende lønn

Antall årsverk:

Note 4 Andre utbetalinger til drift
201412

201312

615 619

564 846

Vedlikehold egne bygg og anlegg

0

0

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler
Andre utgifter til drift av eiendom og
lokaler

0

0

0

0

Andre utbetalinger til drift
Husleie

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.

6 875

15 412

165 965

64 639

0

0

Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne

690 854

479 787

Reiser og diett

590 346

1 156 191

Øvrige driftsutgifter (*)

750 387

907 295

2 820 045

3 188 170

Mindre utstyrsanskaffelser
Leie av maskiner, inventar og lignende

Sum andre utbetalinger til drift
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Note 7 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende
med statskassen 2015
Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
201412
201412
Spesifisering av Spesifisering av
Forskjell
bokført
rapportert
avregning med
mellomværende
statskassen
med statskassen
Finansielle anleggsmidler
Finansielle
anleggsmidler*
0
0
0
Sum
0
0
0
Omløpsmidler
Kundefordringer
0
0
0
Andre fordringer
2 818
0
2 818
Kasse og bank
0
0
0
Sum
2 818
0
2 818
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
0
0
0
Skyldig skattetrekk
-434 980
-434 980
0
Skyldige offentlige
avgifter
0
0
0
Annen kortsiktig gjeld
0
-1 905 985
1 905 985
Sum
-434 980
-2 340 965
1 905 985
Langsiktige forpliktelser
Annen langsiktig
gjeld
0
0
0
Sum
0
0
0
Sum
-432 162
-2 340 965
1 908 804
* Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og
selskapsandeler fyller også ut note 7 B

Rammer og resultater 2014
2014
Kap. 0340, post 01 Driftsutgifter
Kap. 3340, post 01 Driftsinnt.
Netto
Totalt mindreforbruk 2014

Kap. 0340, post 01 Driftsutgifter
Kap. 3340, post 01 Driftsinnt.
Netto
Totalt mindreforbruk 2014

Kap. 0340, post 01 Driftsutgifter
Kap. 3340, post 01 Driftsinnt.
Netto
Totalt mindreforbruk 2014

Budsjettrammer Kontantregnskap
2014
2014
12 686 000
11 722 232,44
-1 863 000
-1 486 952,96
10 823 000
10 235 279,48

Rammer PTS
7 863 000
-1 463 000
6 400 000

Regnskap PTS
7 348 716,69
-1.177 621,53
6 171 095,16

Rammer KUN
4 823 000
-400 000
4 423 000

Regnskap KUN
4 373 615,75
-309 331,43
4 064 284,32

963 767,56
-376 047,04
587 720,52
587 720,52

514 283,31
-285.378,47
228 904,84
228 904,84

449 384,25
-90 668,57
358.715,68
358.715,68
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Artsregnskap
Art
3
31
32
34
36
5
50
51
53
54
58
59
6
63
65
66
67
68
69
7
71
73
74
75

Salgs- og driftsinntekter
Salgsinntekter, avgiftsfri
Salgsinntekter, utenfor avgiftsomr.
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Leieinntekt og annen driftsinntekt
Lønn og godtgjørelser
Lønn fast ansatte
Lønn midlertidig ansatte
Annen oppgavepliktig godtgj.
Arbeidsgiveravgift
Offentlige ref. vedr arbeidskraft
Annen personalkostnad
Annen driftskostnad
Kostnader lokaler
Verktøy, inventar og driftsmat.
Reparasjon og vedlikehold
Kjøp av fremmede tjenester
Kontorrekv., bøker, møter og kurs
Telefon, porto o.l.
Annen driftskostnad fortsatt
Kostn. og godtgj. reiser, diett bil ol.
Slag, reklame, representasjon
Kontingent og gave
Forsikring, garanti, service

77

Annen kostnad

SUM SUM

Kontant PTS
-1 177 621,53
-124 172,35
-224 524,18
-828 925,00
5 837 583,66
4 255 123,07
209 784,76
684 322,17
701 703,76
-38 902,00
25 551,90
1 065 740,08
45 800,00
160 482,65
3 750,00
406 435,83
431 019,06
18 261,54
445 392,95

Kontant KUN
-309 331,43
-840,00
-41 484,83
-232 006,60
-35 000,00
3 064 603,45
2 650 879,05
0,00
245 211,29
223 011,27
-68 995,00
14 496,84
1 014 533,57
569 818,50
5 481,90

3 125,00
284 418,13
89 163,02
62 527,02
294 378,73

Samlesummer
-1 486 952,96
-125 012,35
-266 009,01
-1 060 931,60
-35 000,00
8 902 187,11
6 906 002,12
209 784,76
929 533,46
924 715,03
-107 897,00
40 048,74
2 080 273,65
615 618,50
165 964,55
6 875,00
690 853,96
520 182,08
80 788,56
739 771,68

380 032,00
21 924,60
38 915,73
2 875,59

261 434,68
30 297,28
840,00

641 466,68
52 221,88
39 725,73
3 715,59

1 645,95

996,77

2 642,72

6 171 095,16

4 064 184,32

10 235 279,48

810,00

Seminaret (PTS + KUN) har i 2013 disponert kr. 12.686.000 under kap. 0340 Post
01 Driftsutgifter. Seminaret fikk et inntektskrav knyttet til virksomheten under
kap. 3340, post 01 Ymse inntekter pålydende 1.863.000.
Opprinnelig basistildeling under kap 0340 var i følge departementets foreløpige
tildelingsbrev på kr. 12.422.000. I brev av 11. april 2014 ble overførte midler fra
2013 tildelt (83.000). Tildelingen ble da totalt 12.505.000 kroner. 5. november 2014
ble tildelingen korrigert på grunnlag av lønnsøkninger og økt med 181.000 til
12.686.000. Inntektskravet under kap. 3340, post 01 på kr. 1.863.000 ble ikke
endret gjennom året. Nettobeløpet til disposisjon har dermed vært totalt 10.823.000.
Seminaret ble gitt anledning til merforbruk på post 01 mot tilsvarende merinntekt på
kap. 3340.
Opprinnelig fordeling mellom PTS og KUN ga PTS en budsjettramme på post 0340
på kr 7.663.000 og et inntektskrav på 1.463.000. KUN fikk en budsjettramme på
4.759.000 og et inntektskrav på 400.000. Etter sist korrigerte tildeling fikk PTS en
tildeling på 7.863.000 og KUN 4.823.000. Inntektskravene for det to enhetene ble
ikke endret gjennom året.
I budsjettet for 2014 la PTS opp til et forbruk på 7.134.586 og en inntekt på
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1.052.742 PTS-budsjettet ble ikke formelt revidert i løpet av året. KUN budsjetterte
med et forbruk på 4.500.000 og en inntekt på 141.000. KUN reviderte heller ikke
budsjettet i 2014. I regnskapsrapporten til departementet per august 2014 ble det
rapportert et forventa forbruk for PTS og KUN på 11.695 tusen totalt og inntekter
på totalt 1.193 tusen.
Resultatet for 2014 viser et samlet forbruk på kap. 0340 post 01 på kr.
11.722.232,44 (7.348.716,69 hos PTS og 4.373.615,75 hos KUN) noe som totalt
sett ligger tett opp til det som var forventa.
Inntektene på kap. 3340 (ekskl. refusjon av syke- og foreldrepenger) var per 31.12.14 på
kr. 1.486.952,96 hvorav kr. 1.177.621,53 er ført som inntekter ved PTS, og kr.
309.331,43 ved KUN. (Refusjon av syke- og foreldrepenger, var på 107.897 (hvorav
38.902 hos PTS og 68.995 hos KUN.)
Av forbruket pr. 31.12.14 (11.722.232,44) var kr. 5.837.583,66 lønn og godtgjørelser
for PTS og 3.064.603,45 lønn og godtgjørelser for KUN. (Samlet kr. 8.902.187,11 inkl.
aga.) Det ble benyttet kr. 1.511.103,03 på varer og tjenester ved PTS og kr.1.308.912,30
ved KUN. (Samlet kr. 2.820.045,33.)
Inntekter ved Det praktisk-teologiske seminar (til sammen 1.177 621,53) er: Inntekter i
forbindelse med evalueringsoppdrag for Stockholm stift 72.966,-; inntekter for
deltakelse i innføringskurs for nye prester 6.595,29; overføring fra interimskonto
(tidligere brukt i prosjekt 411) 214.123,-; støtte fra Det teologiske fakultet til ekskursjon
4. semester 16.723,50; inntekter fra TF til dekning av utgifter til kapellet 26.819,39,-;
inntekter i forbindelse med deltakelse i videreutdanningskurset «Prest og teolog i
praksis» 31.040,-; inntekter i forbindelse med videreutdanningskurset «Ord som blir
kropp» 254.671,44; deltakeravgift Jervellseminaret 26.600; støtte fra Bergensfondet til
Jervellseminaret 16.000; overføring fra interimskonto (penger fra NFR) til prosjektet
«Sanselighet og trancendens» 64.800; inntekter i prosjektet «Gudstjenester i
konfirmasjonstiden» 284.000,-; inntekter for deltakelse i utvikling og undervisning på
programmet «Kristendom, kultur og læring» 42.000,-; inntekter ifb med Nytt norsk
kirkeblad 110.659,35 og salg av bøker i skriftserien 13.513.
Ved KUN fordeler inntektene (totalt 309 331,43) seg slik: Inntekter fra undervisning:
23.666,83; kontorutleie: 35.000; offergaver: 57.506,50; fra KIFO til prosjektet "Tiden
etter konfirmasjonen 23.000,-; fra KIFO til "Konfirmasjon 2013 i et internasjonalt
perspektiv" 16.500,-; fra Kulturdepartementet til seminaret "Religion, dialog og
ytringsfrihet" i forbindelse med innsettelse av ny biskop i Nord-Hålogaland, 135.000,-;
salgsinntekter 840,-; og tilfeldige inntekter i ulike prosjekt 17.818.
Totalt er det altså benyttet kr. 11.722.232,44 (inkl. aga.) ved PTS og KUN i 2014 og
ymse inntekter i 2014 ekskl. refusjon av sykepenger er på kr. 1.486.952,96.
Seminaret kan dermed vise til et samlet mindreforbruk på kr. 587.720,52 kroner
(hvorav mindreforbruk 228.904,84 hos PTS og mindreforbruk 358.715,68 hos
KUN).
Vi ber departementet om overføring av det underforbrukte beløpet til neste
budsjettermin.
Det er ut over dette ikke registrert store uregelmessigheter i driften av Det praktisk28
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teologiske seminar eller Kirkelig utdanningssenter i nord pr. 31.12.14. Det er heller
ikke registrert behov for ompostering av feilaktige posteringer ved utgangen av
2014, da nødvendige omposteringer er gjort fortløpende.
Regnskapet for Kap 0340 og Kap 3340 post 01 viser da som følger:
Tildelt basisbevilgning 2014 (opprinnelig)
kr.
12.422.000
+ overført på bakgrunn av regnskapsresultatene i 2013
kr.
83.000
+ lønnskorrigering
kr.
181.000
Totalt tildelt 2014 under Kap 0340 post 01
kr.
12.686.000
Inntektskrav 2014 under Kap 3340 post 01
kr.
-1.863.000
10.823.000
Regnskap 2014 under Kap 0340 post 01
Inntekter under Kap 33401 post 01

kr.
kr.
kr.

11.722.232,44
-1.486.952,96
10.235.279,48

Mindreforbruk

kr.

587.720,52
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