Utenlandske
prester
Regelverk og rollefordeling
ved tilsetting

Bispemøtet

Problemstillinger
ved tilsetting

Det er flere utfordringer knyttet til tilsettingsprosedyrene for
utenlandske prester:

Stadig flere utenlandske kandidater søker prestestilling i Norge. Utenlandske prester bidrar til
å styrke rekrutteringen, og de bringer med seg
erfaringer og tradisjoner fra andre kirker og land
som beriker og utfordrer vår egen kultur og vårt
menighetsliv.
Samtidig er det noen utfordringer knyttet til
dette, blant annet relatert til språk og kulturforskjeller. Også tilsettingsprosedyrene utfordres.
Denne brosjyren er ment å være en hjelp til å
avklare problemer knyttet til tilsetting.

For det første finnes det ikke ett fastlagt regelverk som kan
anvendes ved slike tilsettinger. Mange regler og forskrifter må
holdes sammen for å danne et helhetlig grunnlag for avgjørelser.
For det andre er mange organer involvert (de teologiske fakultetene, Kirkerådet, bispedømmerådene og biskopene), noe som
kan gjøre det vanskelig å avklare ansvar og roller mellom dem.
Målet med denne brosjyren er å samle de aktuelle forskrifter og
regler og å tydeliggjøre hvilke ansvar og oppgaver som ligger til
hvert enkelt organ.
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Regler og
forskrifter

Alminnelige vilkår
• Tjenesteordning for menighetsprester § 3.
Bare person som fyller de kvalifikasjonskrav som er fastsatt av Kongen
eller departementet for tilsetting som menighetsprest kan være fast
tilsatt prest i Den norske kirke. Person som er vigslet til prest i annet
kirkesamfunn, kan etter godkjenning i samsvar med tjenesteordning
for biskoper § 8 femte ledd likevel tilsettes midlertidig i prestestilling
når tjenestemannsloven tillater det, selv om vedkommende ikke fyller
kvalifikasjonskravene.

Ved tilsetting av utenlandske statsborgere som prester,
gjelder ordinære regler og forskrifter for tilsetting av
menighetsprester:
• Forskrift om tilsetting av menighetsprest § 2.
Alminnelige vilkår for tilsetting
Som menighetsprest kan tilsettes person som:
a) er medlem av Den norske kirke og
b) har rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og
c) innenfor eller utenfor denne graden har fullført praktisk-teologisk
utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet og
d) behersker norsk språk slik det kreves etter lov 11. april 1980
nr. 5 om målbruk i offentleg teneste.

UTENLANDSKE PRESTER

• Norsk språk
Det er viktig å merke seg at det ved tilsetting ikke er hjemlet
unntak fra kravet om å beherske norsk språk. Bispemøtet har
fastsatt at utenlandske kandidater skal ha gjennomført og
bestått test i norsk språk, høyere nivå, ved Folkeuniversitet eller
annen læreinstitusjon, for å kunne tilsettes som prest i Norge.
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Andre teologiske utdanninger

EØS-kandidater

Dersom en søker har teologisk eller kristendomsfaglig
mastergrad, men ikke cand.theol.-grad, gjelder følgende
forskrift:

Dersom en søker kommer fra et annet EØS-land, gjelder
avtalen for det europeisk-økonomisk samarbeid om gjensidig
godkjenning av kvalifikasjoner for yrkesutøvelse. Kirkerådet
autoriserer prester (ordinerte) fra EØS-land etter følgende
forskrift:

• Forskrift om tilsetting av menighetsprest § 3.
Teologiske og kristendomsfaglige mastergrader.
Som menighetsprest kan også tilsettes person som oppfyller kravene
i forskriften § 2 bokstavene a), c) og d), som har rett til å bruke
tittelen master eller en av de tidligere høyere gradstitler og som av
et fakultet med rett til å tildele cand.theol.-graden, er vurdert å
inneha en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.
theol.-graden.

• Forskrift om tilsetting av menighetsprest § 6.
Autoriserte prester.
Som menighetsprest kan også tilsettes statsborger fra annet
EØS-land som er autorisert av Kirkerådet etter forskrift 21.
desember 2004 nr. 1832 om autorisasjon av prester i henhold til
avtalen om det europeiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), og
som oppfyller kravene i forskriften § 2 bokstavene a) og d).
• Ved søknad til Kirkerådet om autorisasjon til prestetjeneste i
Norge forutsettes følgende:
a) at søkeren har minst treårig utdannelse (EØS-direktiv 2005/36),
b) at søkeren fremlegger dokumentasjon for at vedkommende
er ordinert til prestetjeneste i en evangelisk-luthersk kirke,
c) at det ikke foreligger slike omstendigheter som ville gitt
grunnlag for tilbakekall av ordinasjonsrettighetene,
d) at søkeren fremlegger eksamenspapirer.
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Prøving av skikkethet
før tilsetting

• Før tilsetting forutsettes det at biskopen har funnet
søkeren personlig skikket for prestetjeneste. Her gjelder
personalreglementet § 10.3:
Før bispedømmerådet treffer vedtak om tilsetting av person som har
blitt autorisert til prestetjeneste i medhold av forskrift 21. desember
2004 nr. 1832 om autorisasjon av prester i henhold til avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen),
skal biskopen etter samtale med søkeren ha funnet vedkommende
personlig skikket for prestetjeneste i Den norske kirke og mottatt
vedkommendes løfte om å utføre denne tjeneste i overensstemmelse
med Den norske kirkes ordninger.
• Dersom en søker har presteordinasjon fra et annet kirkesamfunn, skal biskopen vurdere om vedkommendes ordinasjon
er gyldig for prestetjeneste i Den norske kirke:
Tjenesteordning for biskoper § 8:
Etter søknad og med anbefaling fra vedkommendes kirkesamfunn
kan biskopen treffe vedtak om at en persons presteordinasjon i et
annet kristent kirkesamfunn skal anses som gyldig grunnlag for å
utøve prestetjeneste i Den norske kirke uten ny ordinasjon (…)
Vedtak som nevnt her, medfører ikke dispensasjon fra kvalifikasjonskravene for tilsetting av prest.
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Rollefordeling

• Veien til prestetjeneste
Veien til prestetjeneste (VTP) er en del av det normale løpet forut
for ordinasjon og er obligatorisk for alle som skal ordineres til
prestetjeneste i Den norske kirke. Av naturlige grunner vil det
være vanskelig for utenlandske statsborgere å delta i VTP-programmet på samme grunnlag som norske studenter fordi
ordningen løper parallelt med teologistudiet. Biskopen kan
vurdere individuelt tilpassede ordninger i henhold til Grunnreglene for VTP § 3.

Kirkerådet, biskopene, bispedømmerådene og de teologiske
fakultetene har ulikt ansvar ved tilsetting av utenlandske prester.
Ansvarsfordelingen ser slik ut
• Kirkerådet
Autoriserer prester (ordinerte) fra annet EØS-land. (Jf. Forskrift
om tilsetting av menighetsprest § 6.)
• De teologiske fakultetene
Søkere som ikke omfattes av EØS-avtalen og som ikke har cand.
theol.-grad eller som ikke er ordinerte, skal innom et av de
teologiske fakultetene for å få sin utdannelse vurdert der.
Fakultetene ekvivalerer søkerens utdannelse på grunnlag av
fag, nivå og innhold.

• Biskopen
a) vurderer om prester som er autorisert av Kirkerådet er skikket
til prestetjeneste (jf. personalreglementet § 10.3),
b) vurderer om ordinasjon fra annet kirkesamfunn er gyldig
grunnlag for prestetjeneste i Den norske kirke (jf. tjenesteordning
for biskop § 8),
c) kontrollerer at språktest er bestått,
d) beslutter om ordinasjon til prestetjeneste for ikke-ordinerte
søkere, etter i samtale å ha funnet vedkommende skikket for
tjeneste.
• Bispedømmerådet
tilsetter i henhold til personalreglement § 10.1.
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Prosedyre ved tilsetting
FØR DET KAN TREFFES VEDTAK OM TILSET TING AV UTENLANDSKE PRESTER,
GJELDER FØLGENDE PROSEDYRER:

FOR ORDINERTE PRESTER
FRA EØS-LAND

FOR IKKE-ORDINERTE
PERSONER FRA EØS-LAND

FOR ORDINERTE PRESTER
FRA LAND UTENOM EØS

FOR IKKE-ORDINERTE
PERSONER FRA LAND
UTENOM EØS

Autoriseres først av Kirkerådet
til prestetjeneste. (Forskrift om
tilsetting av menighetsprest § 6).

Søkeren må kontakte et av de
teologiske fakultetene og få sin
utdannelse ekvivalert der.
Fakultetene kan pålegge tilleggsutdanning. (Forskrift om tilsetting
av menighetsprest § 3).

Søkeren må kontakte et av de
teologiske fakultetene og få sin
utdannelse ekvivalert der.
Fakultetene kan pålegge tilleggsutdanning. (Forskrift om tilsetting
av menighetsprest § 3).

Søkeren må kontakte et av de
teologiske fakultetene og få sin
utdannelse ekvivalert der.
Fakultetene kan pålegge tilleggsutdanning. (Forskrift om tilsetting
av menighetsprest § 3).
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Ved søknad om stilling til prest i Dnk
legges ved nødvendig dokumentasjon fra Kirkerådet.

Søkeren må bestå språktest.

Søkeren må bestå språktest.

Søkeren må bestå språktest.

Søkeren må bestå språktest.

Etter å ha fullført nødvendig
utdannelse, samt gjennomført VTPprogrammet, kan vedkommende
søke stilling.

Ved søknad om stilling til prest i Dnk
legges ved nødvendig dokumentasjon fra fakultet og attest fra biskop
om skikkethet. (Godkjent VTP).

Etter å ha fullført nødvendig
utdannelse, kan vedkommende
søke stilling.

Ved søknad om stilling til prest i Dnk
legges ved nødvendig dokumentasjon fra fakultet.

Etter å ha fullført nødvendig
utdannelse, samt gjennomført VTPprogrammet, kan vedkommende
søke stilling.

Ved søknad om stilling til prest i Dnk
legges ved nødvendig dokumentasjon fra fakultet og attest fra biskop
om skikkethet. (Godkjent VTP).
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Biskop vurderer, etter samtale
med søkeren, om vedkommende
er skikket til prestetjeneste i Dnk.
(Personalreglement § 10.3).

Etter tilsettingsvedtak beslutter
biskop om ordinasjon til prestetjeneste, etter i samtale å ha funnet
søkeren skikket for tjeneste i Dnk.
(Tjenesteordning for biskoper § 8).

Biskop vurderer om søkerens
ordinasjon er gyldig for prestetjeneste i Dnk. (Tjenesteordning for
biskoper § 8).

Etter tilsettingsvedtak beslutter
biskop om ordinasjon til prestetjeneste, etter i samtale å ha funnet
søkeren skikket for tjeneste i Dnk.
(Tjenesteordning for biskoper § 8).

Egne notater
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