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Det kongelige kultur- og kirkedepartement
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelse fra Misjonshøgskolen:
Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest

Vi viser til departementets brev av 9. juni 2006 (ref.: 2006/01378 KIA MTB), med
anmodning om å avgi en høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om kvalifikasjonskrav for
tilsetting som menighetsprest. Misjonshøgskolen vil gi følgende kommentarer:

1) Generelt

Misjonshøgskolen opplever forslaget som grundig og balansert, og gir sin tilslutning til de
hovedlinjer som trekkes opp.

2) Paragrafene 1, 2 og 3

Misjonshøgskolen finner å kunne gi sin tilslutning til forslagets nyformulering av paragrafene
1,2 og 3.

3) Spørsmålet om egnethet og erfaring

Misjonshøgskolen erfarer at institusjonens treleddete gradsstruktur (Bachelor, Master og
Praktisk-teologisk seminar) åpner for at andre institusjoner kan legge sine studieplaner tett
opp mot Misjonshøgskolen for derved å gjøre overgang til Misjonshøgskolens praktikum så
enkel som mulig. Skikkethetsvurdering finner så sted på Praktisk-teologisk seminar (to
semestre, tils. 60 studiepoeng).

I forbindelse med Misjonshøgskolens normale studieløp begynner skikkethetsvurdering på
første semesters praktikum (Integrert semester i PT), som følger endt bachelorgrad.
Studentene gjennomfører deretter et to-årig mastergradsutdannelse for så å avslutte
skikkethetsvurdering på andre semester praktikum (Avsluttende semester i PT). I praksis
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følges studentene over tre år, noe som erfaringsmessig har gitt et godt grunnlag for
skikkethetsvurdering.

På grunnlag av gode erfaringer med skikkethetsvurdering over en periode på tre år, vil vi be
departementet vurdere om denne tidsramme bør nedfelles i forskrift.

Misjonshøgskolens erfaringer på Praktisk-teologisk seminar, med kandidater som av
"Evalueringsnemnda anses å inneha tilsvarende kompetanse som candidata/us theologiae"
(Høringsdokumentet s. 17), tilsier at det er hensiktsmessig at Evalueringsmmnda foretar en
begrenset skikkethetsvurdering også innenfor  kategori A.  Misjonshøgskolen gir derfor sin
tilslutning til forslag  §3, pkt. 3.

4) Veien til  prestetjeneste

Vedrørende synspunkter på om "Veien til prestetjeneste" bør hjemles i kvalifikasjonskravene,
vil Misjonshøgskolen uttrykke at det bør være tilstrekkelig at denne ordning forankres i
tjenesteordning for biskop. Tilbakemelding fra studenter som har deltatt i ordningen viser at
nåværende ordning fungerer godt.

En av målsettingene for "Veien til prestetjeneste" er "å gi biskop som skal forestå ordinasjon,
grunnlag for å prøve deltakernes skikkethet". En hjemling av "Veien til prestetjeneste" i
kvalifikasjonskravene vil etter vår vurdering ikke gi biskopene et bredere grunnlag for
skikkethetsvurdering, men vil føre til et mer omfattende byråkrati og føre ordningen i retning
av et "mini-praktikum."

Med referanse til forrige punkt mener Misjonshøgskolen at skikkethetsvurdering fortsatt må
ivaretas innen rammen av profesjonsutdanningen, men at den der far et utvidet
vurderingsgrunnlag på tre år forankret i forskrift.

Vennlig hilsen

4  7-V

Knut Holter
Rektor

lti .

ind M. Eide
P aktikumsrektor


