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Høring  -  forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som
menighetsprest

Vi viser til departementets høringsinvitasjon av 9. juni 2006. Det teologiske fakultet og Det
praktisk-teologiske seminar avgir felles høringsuttalelse.

Vi har noen kommentarer til det utsendte forslag til forskrift.

Kompetanse til å foreta vurdering av utdanninger og grader
Forslaget til forskrift skiller mellom utdanning som kvalifiserer til tittelen cand.theol. og
masterutdanninger. Masterutdanningene deles igjen i to kategorier; de teologiske og
kristendomsfaglige mastergrader og annen tilsvarende kompetanse. Når det gjelder
formuleringen "minst femårig gradsutdanning ved høyere lærested" legger vi til grunn at det
her refereres til utdanning på masternivå. Dette kunne vært presisert i forskriften. Vi finner
det meget rimelig, som angitt i forslaget til forskrift, at det er de lærestedene som har
kompetanse til å tildele cand.theol.-graden som skal benyttes som faginstans i forhold til
vurdering av søkernes utdanning, både i forhold til å vurdere om en mastergrad i innhold og
omfang tilsvarer en cand.theol.-grad (§ 2) og om utdanningen tilsvarer opptaksgrunnlag til
teologistudier på høyere nivå (§ 3). Det vil også være rimelig at det er disse institusjonene
som foretar vurderingen av om en utdannelse er en femårig gradsutdanning, her forstått som
en masterutdanning (§ 3, pkt 1), fordi disse institusjonene allerede har kompetanse til og
erfaring med å vurdere ulike utdanninger. I tillegg vil dette kunne lette nemndas arbeid og
avlaste Kirkerådets administrasjon. Vurderingen av om denne utdanningens innholdsprofil er
relevant for prestetjenesten vil så allikevel måtte vurderes av nemnda.

I tillegg til de tre lærestedene som i dag utdanner prester til Den norske kirke,  vil Kirkelig
utdanningssenter i nord  (KUN) i  samarbeid med Universitetet i Tromsø, Religions-
vitenskapelig institutt  (UiTø),  ha kompetanse til å kunne tilby en utdanning som tilsvarer de
krav som stilles til cand.theol .-graden,  selv om UiTø ikke har anledning til å tildele denne
graden.
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Egnethetsvurdering
Dagens regelverk hjemler ikke adgang for utdanningsinstitusjonene til å foreta skikkethets-
vurdering .  I høringen til forskriftsutkast om utvidelse av området for skikkethetsvurdering
avga Universitetet i Oslo ,  Det teologiske Menighetsfakultet og Misjonshøgskolen uttalelser
som foreslo at denne forskriften ble utvidet til også å omfatte kirkelige utdanninger.
Kunnskapsdepartementet valgte ved fastsettelse av forskriften allikevel å ikke ta med de
kirkelige utdanninger. På denne bakgrunn bør derfor nemnda være meget tilbakeholdne med å
skulle foreta egnethets -/skikkethetsvurderinger av søkere .  Etter vår oppfatning vil vurderingen
bli godt nok ivaretatt gjennom den praktisk -teologiske utdanningen og biskopenes rolle før
ordinasj on.

Veien  til prestetjeneste
Vi kan forstå ønsket om at VTP skal synliggjøres tydeligere som en forutsetning for
prestetjeneste og vi ser at en måte dette kunne gjøres på er å sette gjennomført VTP som et
kvalifikasjonskrav .  Og fra vår side er særlig Det praktisk -teologiske seminar en aktiv og
positiv deltaker i utviklingen av VTP .  Vi vil likevel slutte oss til de i utvalget som er i tvil i
forhold til om tiden er moden for å hjemle ordningen i tilsettingsforskriften .  Vi tror ordningen
bør videreutvikles og kvalitetssikres videre før den endelig fastsettes som del av krav som
oppfylles ved tilsetting .  VTP trenger også større tillit blant potensielle prester før den gjøres
uttrykkelig obligatorisk.

Vi gir ellers vår tilslutning til det fremlagte forslag til forskrift.
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