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Høring - forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som
menighetsprest

Det vises til brev fra departementet, datert 09.06.2006 der biskop og bispedømmeråd blir
bedt om å komme med kommentarer til "Forslag til forskrift for tilsetting som
menighetsprest".

Oslo biskop  og Oslo bispedømmeråd vil uttale følgende:

Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd uttrykker tilfredshet med arbeidsgruppens grundige
gjennomgang av Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest. Vi er
enige i at en endring av forskriften er nødvendig, ikke minst på bakgrunn av endringene i
gradsystemet innenfor høyere utdanning. Arbeidsgruppen konstaterer at en grundig
gjennomgang av ordningen med ordinasjon av ikke-teologer vil skje i Kirkemøtet 2008.
Selv om denne viktige gjennomgangen utsettes til da, synes det fornuftig å gjøre arbeidet
med å revidere tilsettingsforskriften allerede nå, så kan evt. nye endringer skje etter
Kirkemøtets evaluering i 2008.

Vi slutter oss til arbeidsgruppens vurderinger når det gjelder vurdering og godkjenning
av master i teologi, kristendomskunnskap og lignende som ekvivalert med cand. theol.-
graden. Innholdet i slike grader kan variere svært mye. Slik individuell vurdering bør
ikke legges til andre enn de lærestedene som har rett til å tildele cand.theol.-graden.

Vi slutter oss til flertallet i arbeidsgruppen som anbefaler at Evalueringsnemnda skal
gjøre en mer beskjeden  egnethetsvurdering  for kategori A enn for kategori B.

Vi er  også enige i at  5-årsregelen  for kandidater som har passert 50 bør ha en
unntaksbestemmelse for ikke å utelukke denne gruppen fra prestetjeneste.

Vi er imidlertid noe mer i tvil om Veien til prestetjeneste bør hjemles som obligatorisk
ved å tas med i forskriftens § I bokstav d eller om det foreløpig er tilstrekkelig å hjemle
ordingen i TOB § 8. En grundig evaluering av programmet er nødvendig, men en slik
evaluering bør ikke rokke ved det faktum at VTP er kommet for å bli. Evalueringen bør
særlig gjelde progresjon og faglig innhold i programmet. Slik vi kjenner programmet er
dette fortsatt under utvikling. Samtidig er det nødvendig å gjøre en prinsipiell avklaring
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av hva utdanningsinstitusjonenes  selvstendige rett  til å kreve gjennomført praksis betyr
for dette programmet, der flere instanser samarbeider og er likeverdige parter.

På den andre side vil en formalisering av gjennomført VTP som et kvalifikasjonskrav
nedfelt i forskriften gi ordningen et  klarere og tydeligere kirkerettslig grunnlag  enn i
dag. TOB § 8 nevner jo ikke ordningen eksplisitt.

Oslo biskop konkluderer med at VTP bør hjemles i forskriften nå, noe som ikke er til
hinder for at ordningen gjennomgår en grundig evaluering, innholdsmessig avklaring og
videreutvikling.

Oslo bispedømmeråd konkluderer med at VTP ikke bør hjemles i forskriften før
ordningen har gjennomgått en grundig evaluering, innholdsmessig avklaring og
videreutvikling.

Vi tror ikke at den prinsipielle muligheten som finnes for at prester fra andre EØS-land
med lavere teologisk kompetanse kan autoriseres til prestetjeneste i Norge, vil skape
særlig stor forringelse av den teologiske standarden i presteskapet. Tilførsel av kulturelt
mangfold vil oppveie en evt. ulempe med enkeltes noe lavere teologisk kompetanse. På
dette punktet vil vi imidlertid mene at Evalueringsnemnda er det beste organet for å
autorisere slike prester.

Vi støtter arbeidsgruppens forslag om at departementet arbeider videre med spørsmålet
om politiattest skal framlegges ved tilsetting i kirkelige stillinger.

Vi takker for arbeidsgruppens arbeid og ønsker departementet lykke til med det videre
arbeid.

Med vennl '  hilsen

Ole Chr.  M. Kvarme
biskop
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