Veiledning for søknader fra og for personer som ikke er
cand.theol.
Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke ble fastsatt av
Kirkemøtet 11. april 2016 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke
(kirkeloven) § 31 første ledd
For personer som ikke er cand.theol. opererer forskriften med to veier til prestetjeneste:
Etter forskriften § 5 er de som søker om tilkjenning av kompetanse tilsvarende
en cand.theol.-grad.
Etter forskriften § 6 er de som biskopen søker om fravik fra kompetansekravene for.
Søknader etter disse paragrafene behandles av Evalueringsnemnda, som er hjemlet i § 4 i
forskriften. Evalueringsnemnda har ordinært to møter i året. Det er søknadsfrist 15.
januar og 15. august til henholdsvis møtet om våren og møtet om høsten. Datoer for
evalueringsnemndas møter kunngjøres på Den norske kirkes nettsted.
Kirkerådet er sekretariat for Evalueringsnemnda. Søknader sendes Kirkerådet, Postboks
799 Sentrum, 0106 Oslo.
Evalueringsnemnda innkaller søkeren eller den det søkes for til samtale. Utgiftene
dekkes av søkeren.
Søkere som godkjennes av evalueringsnemnda anses som kvalifisert til å søke om
opptak ved et av de praktisk-teologiske seminarene, men det er det seminarene selv
som på fritt grunnlag fatter vedtak om eventuelt opptak. Den enkelte søker må også
selv undersøke hvilke søknadsfrister som gjelder for de ulike institusjonene.
Det vil være tilsettingsorganet og ikke Evalueringsnemnda som tar stilling til om
kravene for tilsetting er til stede, for eksempel medlemskap i Den norske kirke og om
vedkommende behersker norsk språk (forskriftens § 2 a og d).
Det vil være biskopen og ikke Evalueringsnemnda som etter samtale med vedkommende
beslutter om vedkommende kan ordineres til prestetjeneste, jf. Tjenesteordning for biskop
§ 8. Søkere bør så tidlig som mulig kontakte sin biskop angående «Veien til
prestetjeneste».
Veiledning for søkere etter forskriften § 5:
Som grunnlag for Evalueringsnemndas behandling må søkeren selv legge frem
følgende:
1. En begrunnelse for ønsket om å gå inn i prestetjeneste og en egenvurdering av
egnethet for denne tjeneste. Herunder beskrives egen motivasjon for
prestetjenesten i forhold til de utfordringer søkeren finner særlig viktige for en
prest i Den norske kirke i dag.
2. En komplett CV med bekreftelse av alder samt oversikt over tidligere utdannelse,
arbeidserfaring og andre relevante opplysninger.
3. Dokumentasjon på at søkeren er tildelt en grad på samme nivå som cand.theol.,
dvs. minst femårig gradsutdanning på masternivå eller tilsvarende ved et høyere

lærested med en innholdsprofil som er, eller som søkeren gjennom praksis har utviklet
til å være, relevant for prestetjenesten (§ 5,1).
4. En egenvurdering av utdanningsgradens relevans for prestetjenesten.
5. Dokumentasjon på avlagt eksamen i faglig fordypning som, av et fakultet med rett
til å tildele cand.theol.-graden, er vurdert som tilstrekkelig opptaksgrunnlag til
teologistudier på høyere nivå, minst 80 studiepoeng, eller har dokumentert
kunnskaper innen teologiens hoveddisipliner som tilsvarer dette (§ 5,2).
6. Dokumentasjon på annen relevant utdanning og/eller arbeidserfaring.
7. Uttalelse om søkerens egnethet fra to personer som kjenner søkeren godt, hvorav
minst en må være prest. Nemnda vil dersom det er behov for det dessuten
innhente referanser fra andre personer/instanser.
8. Eventuelle oppgaver, artikler og/eller andakter/prekener som søkeren har
forfattet.

Veiledning for søkere etter forskriftens § 6:
Som grunnlag for Evalueringsnemndas behandling må biskopens søknad inneholde
følgende:
1. Biskopens anbefaling og en redegjørelse for hvilke kriterier som ligger til grunn for
biskopens søknad. Biskopen må særlig vektlegge og gjøre rede for hvordan
forskriftens krav om at «det foreligger helt særlige grunner» (§ 6 andre punktum) og
at vedkommende har «personlige forutsetninger som gjør at vedkommende utvilsomt
er særlig kvalifisert for å utføre prestetjeneste i Den norske kirke, og at det er særlig
kirkelig behov for vedkommendes tjeneste».1
Biskopen bes uttale seg om vedkommendes forutsetning for å gjennomføre
praktisk-teologisk utdanning.
2. En begrunnelse for ønsket om å gå inn i prestetjeneste fra den person det søkes
for, samt en egenvurdering av egnethet for denne tjenesten. Herunder beskrive
egen motivasjon for prestetjeneste i forhold til de utfordringer vedkommende
finner særlig viktige for en prest i Den norske kirke i dag.
3. Dokumentert oversikt over relevant utdanning og yrkeserfaring, praksis og erfaring
fra kirkelig virksomhet.
4. Vitnemål, attester og anbefalinger som viser at den person det søkes for har
personlige forutsetninger som gjør vedkommende særlig kvalifisert. Dette
omfatter også vedkommendes reelle teologiske kunnskap og innsikt.
5. Uttalelser om søkerens egnethet fra minimum to personer som kjenner den person
det søkes for godt, minst en må være prest. Nemnda vil dersom det er behov for det
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Evalueringsnemnda har i sin praksis lagt vekt på at punktet «utvilsomt særlig kvalifisert» vil si at
vedkommende har erfaring og personlige egenskaper som oppveier mangelen på utdanning. Biskopen må i sin
søknad vise dette. Videre at kravet om et «særlig kirkelig behov» betyr at det er kirkelige behov som den
omsøkte har helt spesielle forutsetninger for å løse. Det er lagt vekt på at begrepet «kirkelige behov» rekker
videre enn tjeneste i en enkelt menighet.

dessuten innhente referanser fra andre personer/instanser.
6. Andre vedlegg: Eventuelle oppgaver, artikler, andakter som vedkommende har
forfattet.
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