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K DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg biskop

Kultur -  og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

Dato: 04.07.2006 Vår ref: 06/332-3 RSA

Høring: Kvalifikasjonskrav for tilsetting av menighetsprest -
høringssvar fra Tunsberg biskop

Vi viser til brev fra departementet av 09.06.2006 der biskopen utfordres til å komme
med kommentarer til "Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som
menighetsprest." Tunsberg biskop vil uttale følgende:

Ad forslagets kapittel 2: Konsekvenser av nye grader og gradsformer.

En ny beskrivelse av utdanningskravene i tilsettingsforskriften er helt nødvendig sett på
bakgrunn av kvalitetsreformen. De mange muligheter for kombinasjon av mindre og
ulike enheter/fordypninger innen bachelor - og mastergradsstudier gjør det til en
utfordring til å kvalitetssikre og stille krav til innhold og kompetansenivå relatert til
forskriftens § § 2 og 3.

Tunsberg biskop vil utrykke tilfredshet med den løsning som arbeidsgruppen foreslår
ved at kompetansevurderingen i denne sammenheng foreslås lagt til  fakultet med rett til
å tildele cand. theol. -graden  - med en nedre grense fastlagt til minst 80 studiepoeng
fordypning i kristendomskunnskap. Dette vil gi den nødvendige kvalitetssikring som
nevnt over. Forskriftens ordlyd tar dermed også høyde for den evt. videreutvikling
innenfor kvalitetsreformen som nødvendigvis vil komme etter en tid med
forsøksordninger og nysatsninger ved de ulike godkjente studiesteder.

Ad forslagets kapittel 4 :  Biskopen som "søker "  ved fravik  (kategori B).

Tunsberg biskop ønsker å understreke at ordningen med at biskopen står som søker i
tilfelle fravik (kategori B), er med på å kvalitetssikre vurderingen av de saker som
legges fram for evalueringsnemda. Det vil være viktig å beholde den prosedyre  - selv
om det viser seg at klageadgangen også gjelder andre enn biskopen.

Det bør også komme klart fram av forskriften at biskopen ved å søke evalueringsnemda
for en aktuell kandidat -  ikke er ensbetydende med løfte om ordinasjon ved den aktuelle
biskop - eller evt. tilsetting i det aktuelle bispedømme.
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Ad forslagets kapittel 8 :  Veien til prestetjeneste

Ordningen "Veien til prestetjeneste" (VTP) har nå funnet sin form i kirken.
Retningslinjer er utarbeidet, ordningen er kjent gjennom studiesteder og bispemøtets
spesielt designede hjemmeside for dette formål. Man har nå også 7 års erfaring med
ordinasjonssamlingene 0 1, 02 og 03 samt stiftspraksis. Ordningen bør ansees som
obligatorisk, og spørsmålet er om en hjemmel i Tjenesteordning for biskoper § 8 er
tilstrekkelig, eller om man også burde inkludere VTP i tilsettingsforskriftene
kvalifikasjonskrav.

Tunsberg biskop er av den oppfatning at gjennomføringen av programmet "Veien til
prestetjeneste" har karakter av å være et  kvalifikasjonskrav.  Det hører da også naturlig
hjemme i kategorien  tilsettingskrav,  og bør naturlig inkorporeres i forskriftens § 2.

Ad forslagets kapittel 9 :  Klageordning og saksbehandlingsregler  -  spesielt til
punktet  " Innhenting av politiattest".

Tunsberg biskop har merket seg at Barne- og familiedepartementet har nedsatt et utvalg
som skal vurdere hvilke områder i samfunnslivet der det bør være ordninger med
innhenting av politiattest for personer som utfører arbeid blant barn og unge - samt å
vurdere omfanget av innholdet i slike politiattester.

Siden Kultur - og kirkedepartementet deltar i dette utvalg, vil Tunsberg biskop
understreke viktigheten av at  det blir gitt en lovhjemmel for innhenting av politiattest
for kirkelige  ansatte som har arbeid  knyttet til  barn og unge.  Dette vil bl .a. gjelde
samtlige menighetsprester ,  og dette bør derfor nedfelles i tilsettingsforskriftens
kvalifikasjonskrav.

Tunsberg biskop ønsker til slutt å gi honnør til arbeidsgruppen som nå har lagt fram sitt
forslag.

Med vennlig hilsen

Laila Riksaasen Dahl
biskop Ø-'
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