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HØRING - FORSLAG TIL  FORSKRIFT  OM KVALIFIKASJONSKRAV FOR
TILSETTING  SOM MENIGHETSPREST

Det teologiske Menighetsfakultet finner at arbeidsgruppen har gjort et godt arbeid med å gjennomgå §
2 i tilsettingsforskriften for menighetsprest.

Vi vil kommentere følgende momenter i forskriften:

- Det er viktig fortsatt å fasthold at eventuelle tiltak for å avhjelpe mangel på kirkelig betjening må
gjennomføres uavhengig av ordningen med ordinasjon av ikke-teologer (s.7)

- Innstillingen drøfter hvordan man skal vurdere hvorvidt en master i teologi kan sies å ha "teologiske
kvalifikasjoner på linje med /den teoretiske del av cand.theol.-studiet/". (s. 10, siste avsnitt, vår
uthevn.). Denne formuleringen kan vitne om en bakenforliggende manglende forståelse for at det må
legges et profesjonsperspektiv på hele studiet. Etter MFs mening bør det vurderes å treffe tiltak som
sikrer at dette perspektivet ivaretas. Et slikt tiltak kan eksempelvis være å bestemme at en viss andel
av utdanningen må være tatt ved et lærested som gir profesjonsutdannelse til prestetjeneste.

- Det er etter MI's mening ikke opplagt at institusjonene bør kunne vurdere "om en søker har en
fordypningsenhet innen teologilkristendomsstudier som ......... tilfredsstiller forskriftens minstekrav
om kristendomsfaglig kompetanse for denne kategorien søkere". (s. 12, 4. avsn.). En slik praksis kan
føre til at ulike læresteder anvender ulike standarder på en lite heldig måte. Alternativt bør man
vurdere å opprette et nasjonalt, faglig organ for å foreta denne type vurderinger.

- MF er enig i at "Veien til prestetjeneste" (VTP) bør gjennomføres av samtlige som utdanner seg til
prestetjeneste, og vi er enige med dem i utvalget som mener at dette bør regelfestes med de
unntaksbestemmelser tilsvarende dem som nå finnes i Bispemøtets grunnregler for VTP. (jfr. s. 27.
3.avsn).

- MF støtter innføring av en ordning der det kreves framlagt politiattest av dem som søker
prestetjeneste. (jfr. s. 31)

- MF deler utvalgets vurdering av at det bør innføres ordninger som gjør det lettere for prester fra
kirkesamfunn som Den norske kirke har inngått økumeniske avtaler med, å kunne bli prester i Den
norske kirke. (s. 32-33).
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