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Deres ref:

Tiden er inne for å få to ulike regelsett ved tilsetting av menighetsprester: en forskrift om
kvalifikasjonskrav for tilsetting av menighetsprest og et personalreglement som fastsettes
etter forutgående forhandlinger med berørte fagforeninger. Nidaros biskop er glad for det
initiativ departementet har tatt i denne forbindelse.

Kvalitetsreformen har gjort det nødvendig med en grundig gjennomgang av
utdanningskravene og medført et behov for å nyformulere reglene. Nidaros biskop takker
for et godt gjennomarbeid høringsdokument om kvalifikasjonskrav for tilsetting som
menighetsprest i Den norske kirke. Det er opplysende og grundig i forhold til tematikken
som skal utredes. Nidaros biskop gir sin tilslutning til de nye reglene.

1. Nidaros biskop støtter forslaget om fullført  "VTP" i  § 1 med referanse til det samme krav
i § § 2, 3, 4,  og 5 slik det er nedfelt i høringsdokumentet.

Det er imidlertid gode argumenter også for at § 8 i tjeneordning for biskoper inntil videre
kunne være en tilstrekkelig hjemmel for ordningen. Det gjelder særlig i forhold til at
VTP har - i forhold til å innføres som et hjemlet kvalifikasjonskrav - har fungert i relativ
kort tid. Det er ikke overbevisende når argumentene på side 26 kan forståes slik at det er
hensynet til VTP i seg selv og at ordningen skal tilføres økonomiske ressurser, som
anføres som bakgrunn for ønsket om å hjemle ordningen.
Det er ordningens betydning for studenters vei til prestetjenesten som må være
grunnlaget for å innføre den i regelverket - og som sådann har ordningen så positiv
betydning at dette bør skje.

Ordningen VTP har funnet en god form i det regelverk som Bispemøtet har fastsatt
28.oktober 2004 .  Studentene gir opplegget gode evalueringer og biskopene far verdifull
kontakt med den enkelte student over flere år. §  3 fastslår at gjennomført  VTP er et
nøvendig vilkår for å bli ordinert til prest i Den norske kirke.  Ordinerende biskop kan
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bare i helt spesielle tilfelle gjøre unntak fra denne regelen. Siden gjennomført VTP så
tydelig er nedfelt som et kvalifikasjonskrav for prestetjenesten, er den naturlige
konsekvens av dette at VTP formelt inngår som kvalifikasjonskrav ved tilsetting som
menighetsprest.

2. Kvalitetsreformen av høyere utdannelse har gjort det mulig å kvalifisere seg for
prestetjeneste på flere måter og åpnet for nye kombinasjoner i utdannelsen. Dette stiller
store krav til kvalitetssikring av presteutdannelsen og til faglig innhold og
kompetansenivå relatert til forskriftens §§ 2 og 3.

Nidaros biskop støtter at kompetansevurderingen legges til et fakultet som har rett til å
tildele cand. theol.-graden. Videre støtter vi forslaget om at 80 studiepoeng fordypning i
kristendomskunnskap er den nedre grensen.

3. Utredningens pkt 4 om "Biskopen som 'søker' ved fravik (kategori B)" inneholder
viktige overveielser. Spørsmålet gjelder om biskopen eller kandidaten skal være 'søker' i
forhold til godkjenning i Evalueringsnemnda og om begge skal ha klageadgang på
nemndas vedtak. Utredningen konkluderer at en eventuell omlegging av dagens ordning
bør avvente Kirkemøtet gjennomgang av ordningen i 2008. Nidaros biskop vil støtte
dette synspunkt, men samtidig anføre til saken at det er momenter som også taler for en
omlegging - dvs. at kandidaten står som søker, at en videresending av søknaden er
avhengig av biskopens anbefaling og at både søker og biskop bør ha klagerett. Men inntil
Kirkemøtet har foretatt sin gjennomgang, fortsetter nåværende ordning.
Forvaltningslovens bestemmelser innebærer antagelig at kandidaten allerede i dag vil ha
klagerett.

Nidaros biskop støttet forslaget i § 3. pkt. 5 om at Evalueringsnemnda i særlige tilfelle
kan gjøre unntak fra kravet om at kandidaten skal ha innehatt graden i minst 5 år når
kandidaten har oppnådd graden etter fylte 50 år.

4. Nidaros biskop merker seg at høringsdokumentet anbefaler departementet å fastsette en
hjemmel for å innhente politiattest for alle kirkelige ansatte som har en vesentlig del av
sitt arbeid direkte knyttet opp mot barn og unge. I sitt høringsbrev datert  09.06. 2006
opplyser departementet at det skal delta i et utvalg nedsatt av Barne- og
likestillingsdepartementet. Utvalget skal på generelt grunnlag vurdere på hvilke områder
det bør være ordninger med politiattest for personer som utfører oppgaver overfor barn
og unge. Departementet opplyser i sitt brev at det vil avvente resultatet av utvalgets
arbeid.

Nidaros biskop vil støtte høringsdokumentets anmoding til departementet om å utrede
nærmere spørsmålet om hjemmel for innhenting av politiattest for kirkelig ansatt som har
arbeid knyttet til barn og unge. Et slikt utredningsarbeid vil understreke at kirken
erkjenner at overgrep mot barn og unge kan skje også i kirken og det er maktpåliggende
for kirken å forebygge slike overgrep så langt som mulig.

Nidaros biskop er enig i at det gis nye bestemmelser om oppnevning av
Evalueringsnemnda - slik at nemnda blir et selvstendig organ og ikke et organ oppnevnt
av Kirkerådet. Kirkerådets funksjon som klageorgan blir dermed i samsvar med
Forvaltningsloven. Nidaros biskop er enig i at det bør legges inn en delegasjonsperre slik
at Kirkerådets myndighet ikke kan delegeres til direktøren, men kun til Kirkerådets
arbeidsutvalg. Denne type avgjørelse bør skje av folkevalgte organer og ikke skje
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administrativt.  Det samme bør gjelde autorisasjonsmyndigheten , jfr side 36- 37.

Med vennlig hilsen

Knut Andresen
Fung. biskop

Saksbehandler :  Seniorrådgiver  Harald Otto Aalvik


