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Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest - høringsuttalelse

Agder og Telemark vil innledningsvis uttrykke stor takk for et gjennomarbeidet
høringsdokument. Det er informativt og sakssvarende i forhold til tematikken som skal
utredes.

Jeg vil i all korthet  gi mine synspunkter til de springende punkter i høringsnotatet.

Til kapittel 2: Konsekvenser av nye grader og gradsreformer
Kvalitetsreformen av høyere utdannelse har åpnet mange veier, med ulike
kombinasjonsmuligheter, til prestetjenesten. Kravene til faglighet (og personlig
egnethet) må sikres så langt som mulig.

Jeg støtter at kompetansevurderinger legges til fakulteter med rett til å tildele
cand.theol.-graden, og at 80 studiepoeng fordypning i kristendomskunnskap må være
nedre grense.

Til kapittel 3: Spørsmålet om egnethet og erfaring
Selv om det er biskopen som til sist tar avgjørelsen om ordinasjon, er embetet ikke
desto mindre kirkens embete. Ut fra dette hovedperspektiv finner jeg det naturlig at
Evalueringsnemnda som ett element i en videre kirkelig prosedyre evaluerer egnethet
for kandidater både etter kategori A og B.

Til kapittel 4: Biskopen som "søker" ved fravik (kategori B)
For kategori B er det viktig at biskopen er den som fremmer søknaden, for det
innebærer en kvalitetssikring av kandidatene. Gjeldende prosedyre her bør føres videre,
også om klageadgang skulle tilkjennes andre enn biskopen.

Ellers er jeg enig i påpekningen (s. 18) av at en søknad fra biskop til nemnd ikke
innebærer et forhåndsløfte om ordinasjon.

Til kapittel 8: Veien til prestetjeneste (WP)
Etter en noe vaklende start har VTP nå blitt etablert som en del av den totale
forberedelse til prestetjenesten, jf. regelverk fastsatt i Bispemøtet 28. oktober 2004.
VTP har vist seg som et svært nyttig element, med høy evaluering både fra studenter og
biskoper.
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Man kan vel med en viss rett hevde at krav om obligatorisk VTP har en hjemmel i
Tjenesteordning for biskoper § 8, men det er min klare oppfatning at et så viktig og
nyttig element bør få en udiskutabel forankring i kvalifikasjonskravene for tilsetting i
prestestilling. Som tilsettingskrav bør gjennomført VTP innføres i forskriftens § 2.

Til kapittel 9: Klageordning oR saksbehandlingsregler
Her vil jeg kort berøre underpunktet "innhenting av politiattest". Her støtter jeg
arbeidsgruppens anbefaling om at departementet fastsetter en hjemmel for å kunne
kreve slik attest i forbindelse med ansettelse av prester (og andre yrkesgrupper i kirken).
I den offentlige debatt om saken, har det særlig vært fokus på yrkesutøvere som har en
vesentlig del av sitt arbeid direkte knyttet opp mot barn og unge. Prester er avgjort i en
slik kategori.

Agder og Telemark biskop støtter at det blir gitt lovhjemmel for å hente inn politiattest
for kirkelig ansatte som har en vesentlig del av sin tjeneste knyttet til barn og unge.

Med vennlig hilsen

i
Olav Skjev land
Agder og Telemark biskop
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