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Høring om regler for Kirkelig utdanningssenter i nord 
 

Nye regler for KUN er skrevet med utgangspunkt i forskrift for Det praktisk-teologiske 

seminar (PTS), med de nødvendige tilpasninger. Dette er begrunnet med at man ikke i 

forbindelse med forvaltningsreformen skal gjøre flere endringer enn nødvendig. Sett i lys av 

dette og at PTS har fungert godt i rammen av sin forskrift, støtter Presteforeningen dette 

valget. Vi ser ingen store problemer ved reglene slik de foreligger, men har likevel noen 

kommentarer. 

 

I tillegg til forskrift om PTS har PTS et eksamensreglement. Eksamensreglementet for PTS 

regulerer en rekke viktige områder i et praktikumsstudium. Det er mulig man bør tenke 

igjennom om noe av dette bør reguleres fra Kirkerådet, eller i det minste at det stilles krav til 

hvilke tema eksamensreglementet må berøre. 

 

Det foreslås i § 3, 2. ledd en videreføring av dagens ordning ved PTS: Styret vedtar 

studieplaner og eksamensreglement for de ulike deler av senterets virksomhet. Tilsvarende 

også i § 4, 3. ledd: Rektor treffer vedtak om opptak og sensur, i samsvar med studieplan og 

eksamensreglement fastsatt av styret. Dette gir stor faglig frihet til institusjonen, en frihet den 

så langt ikke har hatt fullstendig. KUN har vært faglig støttet av PTS, TF og UiT, og en mer 

selvstendig stilling forutsetter dermed høy faglighet blant ansatte og i styret. PTSs virksomhet 

har gjennom samarbeidet om profesjonsstudiet vært faglig integrert i virksomheten ved 

Teologisk fakultet, og dermed i tett kontakt med de krav et universitetsmiljø stiller til sine 

virksomheter, faglig, juridisk og praktisk. KUN har levd noe mer frikoblet fra dette, og vil bli 

ytterligere frikoblet fra 2017. Man må sikre seg at virksomheten bevarer den faglige 

kvaliteten som er nødvendig. 

 

Cand.theol-lærestedene kan i dag kreve politiattest ved opptak, mens verken KUN eller PTS 

har hatt hjemmel til å be om dette. KUN må sikre seg mot å bli et sted for å slippe unna å 

framlegge slik attest.  

 

Fra 1.7.2016 er profesjonsstudiet i teologi del av skikkethetsforskriften. Man bør se på 

hvordan KUNs virksomhet skal forholdes til dette. 
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Med vennlig hilsen 

DEN NORSKE KIRKES PRESTEFORENING 
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