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Deres ref:

Høringssvar  -  Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting
som menighetsprest

Kirkerådet viser til brev av 9.juni -06 der vi blir bedt om å komme med synspunkter på
forslag til ny forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest.

Kirkerådet behandlet saken i sitt møte 13.-15. september -06 og vedtok enstemmig
følgende hørringssvar.

Kirkerådet knytter sine kommentarer til arbeidsgruppens forslag til §§ der det hører
hjemme. Veien til prestetjenesten vil kommenteres særskilt.

Veien til prestetjeneste
Kirkerådet mener det inntil videre fortsatt vil være best å se "veien til
prestetjeneste"(VTP) som et ordinasjonsforberedende tiltak som bør være hjemlet i
Tjenesteordning for biskop og ikke tas inn som del av kvalifikasjonskravene for
tilsetting som menighetsprest. VTP er et viktig ordinasjonsforberedende tiltak både for
studentene og biskopene i forberedelse til ordinasjon. Kirkerådet mener at en fortsatt
bør holde atskilt verktøy biskopene bruker i sin forberedelse til ordinasjon og de krav
som stilles for tilsetting som menighetsprest.

VTP har  som formål å
- rekruttere og forberede til ordinasjon og prestetjeneste
- utvide deltakernes kjennskap til Dnk
- gi deltaker og veiledningsbiskop anledning til å bli kjent med hverandre
- gi biskop som skal forestå ordinasjon,  grunnlag for å prøve deltakernes

skikkethet (fra regelverk for veien til prestetjeneste).

Kirkerådet ser at VTP vil få større tyngde dersom det inngår i kvalifikasjonskravene for
tilsetting som menighetsprest, men mener at om det er behov for en tydeligere hjemmel
for VTP bør det gjøres som en presisering i eller kommentar til Tjenesteordning for
biskop § 8.
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Om en likevel velger å ta krav om WP inn i forskriften bør det vurderes en
tilleggsformulering i forskriften som sier at ordinerte prester er kvalifiserte.

Kommentarer til andre deler av arbeidsgruppens utredning kommer under de enkelte
paragrafer saker gjelder:

§ 2 Teologiske og kristendomsfaglige mastergrader
Kirkerådet støtter i hovedsak formuleringen .."av et fakultet med rett til å tildele
cand.theolgraden".

§ 3 Annen tilsvarende  kompetanse
Kirkerådet  vil kommentere Evalueringsnemndas rolle under § 6.

Kirkerådet støtter komiteens flertall om at pkt 3 om egnethet bør komme inn i
forskriften. Kirkerådet begrunner dette med at selv om personer formelt fyller kravene
til formell utdanning, kan det være kandidater som ikke har de personlige forutsetninger
som prestetjenesten krever. Kirkerådet mener personlig egnethet handler om
"personlige forutsetninger" som er noe annet enn realkompetanse.

Pkt 5: Kirkerådet vil foreslå at siste punktum endres til "det kan gjøres unntak fra dette
vilkåret når søker har fylt 50 år". Argumentet for endringen er at det vesentlige er
søkerens alder og ikke når graden ble avlagt. En slik endring gir heller ikke åpning for å
spekulere i eksamenstidspunkt.

Kirkerådet vil bemerke at passusen om at det skulle åpnes adgang "for et begrenset
antall personer" (arbeidsgruppens utredning s. 7) med henvisning til Kirkemøtet i 1998
er feil. Denne passus var med i Kirkemøtets vedtak fra 1989, men ble ikke tatt inn i
vedtaket i 1998.

§ 4 Særlige kvalifikasjoner
Når det  gjelder klageadgang for søknader behandlet under dagens  § 2, 2.ledd,  behandlet
av komiteen på side 29, har Kirkerådet merket seg de innvendinger komiteen kommer
med og vil i forbindelse med evaluering av ordningen se på disse problemstillingene.

§ 5  Autoriserte prester
Kirkerådet kan ikke se at det er hjemmel i følge EØS-regelverket for å stille de
tilleggskrav som komiteen her foreslår. Kirkerådet var i sitt høringssvar av 9.11.04
angående autorisasjon opptatt av de samme elementer, men kan ikke se at de kan løses
på denne måten.

Kirkerådet vil også understreke at en forstår dagens regelverk for autorisasjon av prester
som en forvaltningsmessig sak der Kirkerådet bruker den fagkompetanse som er
nødvendig for å vurdere søknadene. Dette gjelder også bruk av
utdanningsinstitusjonenes fagkompetanse på feltet. Kirkerådet ser ikke at
saksbehandlingen vil bli kvalitativt bedre om den flyttes til Evalueringsnemnda. Det er
ikke sagt at Evalueringsnemnda nødvendigvis vil inneha den kompetanse som er
nødvendig for disse vurderinger.  En slik løsning  vil by  på problemer med de
saksbehandlingsfrister som er satt for denne type saker og Evalueringsnemndas
møtefrekvens.
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§ 6 Saksbehandling
Komiteen drøfter i pkt 9 (s. 28f) hvorfor de foreslår en løsriving av evalueringsnemnda
fra Kirkerådet begrunnet i forvaltningslovens § 28. Kirkerådet kan ikke se at det er
grunnlag for å si at Evalueringsnemnda etter dagens ordning ikke er et annet
forvaltningsorgan enn Kirkerådet. Dette selv om Kirkerådet oppnevner nemnda.
Medlemmene oppnevnes etter forslag fra de organer som skal være representert i
nemnda og det fastsatte regelverk for nemnda sier at nemnda selv fastsetter reglene for
sin virksomhet(Nærmere regler om ordinasjon og tilsetting av personer som ikke er
cand.theol § 2). Kirkerådet legger ikke føringer for nemndas arbeid og er heller ikke
representert i nemnda. Kirkerådets sekretariat stiller i dag med sekretær i nemnda. Dette
vil de fortsatt gjøre etter komiteens forslag.

En eventuell anke behandles i dag av det valgte Kirkeråd.

Kirkerådet mener forslaget vil løsrive behandlingen av søknader om godkjenning etter
§§ 3 og 4 fra Kirkerådets ansvarsområde og er en radikal endring av dagens forskrift.
Kirkerådet mener at godkjenning av slike søknader fortsatt bør ligge under Kirkerådets
ansvarsområde. "Evalueringsnemnda" bør derfor byttes ut med "Kirkerådet" i §§ 3 og
4. Samtidig kan en vise til "nærmere regler om ordinasjon og tilsetting av personer som
ikke er cand.theol, fastsatt av kirkerådets direktør 31.01.2000. Komiteens forslag vil her
opprette et nytt organ løsrevet fra den ordinære kirkelige struktur. Kirkerådet tror ikke
det er tjenlig og vil advare mot det.

Med vennlig hilsen
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