1. Presters profesjonsetikk
Prester i Den norske kirke er forpliktet på ordinasjonsløftet, lover og avtaler som regulerer
prestetjenesten (her skal det ligge lenke til ressurssamling på nettsidene, blant annet reglene
for taushetsplikt).
Prester arbeider i møte med den andre og verden. Mennesket er skapt og villet av Gud, til
fellesskap med Gud og medmennesker. Mennesket deler betingelser med alt det skapte.
Prester har både et kirkelig oppdrag og et samfunnsoppdrag. Presten arbeider i et samfunn
med mangfold av religioner og livssyn, og i en kirke med mangfold av trosuttrykk.
Dette dokumentet holder fram to verdier er som særlig viktige for presters profesjonsetikk i
møte med den andre: Åpenhet og integritet.
2. Møtet med den andre
Presters praksis er særlig preget av møter med mennesker. Det enkelte menneske har
ukrenkelig verdi uavhengig av handlinger og hendelser, funksjonsnivå, religion, kjønn,
seksuell orientering, status eller andre egenskaper.
I møte med den andre har mennesker alltid noe av den andres liv i sine hender. Presters
møter med mennesker skjer i ulike rom og livssituasjoner: i individuelle samtaler, i grupper
og på møter, gjennom media eller elektronisk kontakt. Prester har i møte med andre
muligheten til å gjøre godt, og til å krenke mennesker. Som profesjonell part i relasjonen har
presten et særlig ansvar for ivaretakelse av den andre. Prester søker i sin profesjonsutøvelse
alltid det som gagner andre.
En prest







møter mennesker med respekt for deres erfaringer, fortellinger og oppfatninger,
og lar sine egne forestillinger om hva som gagner andre utfordres i møtet
bekrefter mangfold og variasjon som en gudvillet og hensiktsmessig
nødvendighet
holder fram ansvar, kjærlighet, og forsoning i møte med likegyldighet, ondskap og
urett
søker - i bevissthet om egen autoritet og makt - å la mennesket beholde ansvaret
for eget liv
reflekterer over sin egen rolle i møte med den andre
bidrar til livstolkning ved forkynnelse og ritualer i alle livets faser

3. Verdier
a. Åpenhet
Et troverdig møte mellom prest og andre mennesker i et samfunn preget av mangfold,
forutsetter åpenhet fra prestens side. Åpenhet er anerkjennelse av medmenneskers
erfaring, tro, tanker og følelser.

Åpenhet handler også om hva presten deler med andre. Prestetjenesten trenger allmenn
tillit. Dette kan få konsekvenser for den enkelte prests samfunnsengasjement, bruk av
sosiale medier og personlige relasjoner.
En prest
 møter den andre med interesse og med vilje til å dele egne meninger og tanker
 ser verdien av det kollegiale mangfoldet i vår kirke
 tenker nytt i dialog med tradisjon og samfunnsendringer
 bruker sin ytringsfrihet og deltar i offentlig samtale om kirkelige, menneskelige og
politiske spørsmål
 varsler om kritikkverdige forhold for å beskytte utsatte enkeltmennesker og grupper i
kirke og samfunn
 er åpen for kritikk, og møter faglig kritikk med gjennomarbeidede argumenter
b. Integritet
Integritet brukes gjerne om en persons uavhengighet og ukrenkelighet, men peker også mot
kvaliteter ved en person, som rettskaffenhet og at en ikke lar seg påvirke urettmessig i sin
yrkesutøvelse. Et menneske med integritet oppfattes som en man kan stole på, og som ikke
handler ut fra skjulte motiver. Et menneske med integritet er bevisst sine egne verdier og
holdninger, og tro mot og åpen på eget ståsted. Integritet i profesjonell sammenheng
innebærer også bevissthet om sin faglige uavhengighet og mot til å stå for den.
En prest







arbeider med kjennskapen til egne styrker og begrensninger
har respekt for egne og andres grenser – både fysisk og verbalt.
reflekterer over hvilken mental, fysisk og religiøs nærhet som er tjenlig for den
andre og en selv.
arbeider med hvor man har sin primære lojalitet i forholdet mellom kirke,
kolleger, enkeltmennesker og egen overbevisning, og er beredt til å håndtere
lojalitetskonflikter åpent og saklig.
søker sin signatur rituelt, relasjonelt og politisk i møte med store politiske og
menneskelige utfordringer som miljøspørsmål, fattigdom og rettferdighet og det
livssynsåpne samfunn
arbeider i faglig frihet med teologiske spørsmål

