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Høringsuttalelse - Regler for Kirkelig utdanningssenter nord  

VID takker for muligheten til å avgi en høringsuttalelse i forbindelse med forslag til nye 

regler for KUN i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen til Den norske kirke.  

 

Generelt 

VID har forståelse for det kortsiktige behovet for å gjøre få og små endringer i 

reglementet for KUN i forbindelse med endring av eierskapet til KUN. VID er også 

opptatt av hvordan det kan etableres et godt utdanningstilbud i Nord-Norge som er 

kontekstuelt relevant, har en god kvalitetssikring og som er konstruert for god og 

langsiktig bærekraft.  

I den forbindelse vil VID argumentere for at det er flere problematiske forhold knyttet til 

den foreslåtte «konstruksjonen» og det foreslåtte reglementet for KUN, noe som gjør 

at VID anbefaler Den norske kirke å undersøke og forberede andre løsninger.  

Slike undersøkelser og forberedelser bør i første omgang forankres i direkte kontakt 

med NOKUT, som vil kunne veilede i hva som er mulig og ikke mulig for den type 

virksomhet KUN er tenkt å utføre, særlig i lys av universitets- og høgskoleloven (UH-

loven) og gjeldende og nye forskrifter fra hhv. Kunnskapsdepartementet 

(studiekvalitetsforskrift) og NOKUT (studietilsynsforskrift).  

 

KUN som ekstern tilbyder av studier med faglig forankring i akkrediterte 

høgskoler 

I følge UH-loven forutsetter de studietilbud KUN har tilbudt, at institusjonen har en 

institusjonsakkreditering som gir egne akkrediteringsfullmakter for de aktuelle 

studiene, eller at studiene enkeltvis er akkreditert av NOKUT. KUN er som kjent 

verken akkreditert som institusjon, eller har akkrediterte studietilbud, og vil følgelig 

måtte ha status som en ekstern aktør og samarbeidspartner for én eller flere 

akkrediterte institusjoner. Dette har vært situasjonen frem til nå, og det legges i 

høringsbrevet opp til dette i fortsettelsen, om enn med nye relasjoner som erstatter 

relasjonen til PTS (og dermed Teologisk fakultet/UiO).  
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Dette betyr for det første at KUN ikke kan tilby studier, men bare fungere som en 

operatør og samarbeidspartner for de institusjoner som velger å bruke KUN-ansatte til 

å undervise og veilede i de aktuelle studiene som tilbys. Studiene må i så fall være 

akkreditert ved den institusjonen som er faglig ansvarlig for studiene, og 

kvalitetssikringen må også foretas av de ansvarlige institusjonene. Med bakgrunn i en 

slik forståelse vil det ikke være anledning for et styre for KUN å «vedta[]  studieplaner 

og eksamensreglement for de ulike deler av senterets virksomhet» (forslag til § 4), i 

alle fall ikke dersom disse skal være å forstå som studieplaner og eksamensreglement 

som gir grunnlag for godkjente studier i tråd med UH-loven. 

KUN vil derfor bare kunne ha et indirekte ansvar for studiene som man utfører i 

samarbeid med andre institusjoner. Med en slik ansvarsfordeling vil det dermed være 

misvisende å si at KUN tilbyr studier. En konsekvens av dette er at det i all 

markedsføring fra KUN må opplyses om at studiene tilbys på vegne av de 

institusjonene som er ansvarlige for akkreditering og daglig kvalitetssikring av alt fra 

studiemiljø, til opptak, gjennomføring av undervisning, til infrastruktur innen forskning, 

bibliotekstjenester, mm. 

Vi viser her til den gjennomgangen NOKUT de siste to årene har foretatt av samarbeid 

med eksterne aktører. NOKUT, som i utgangspunktet er positiv til samarbeid med 

eksterne aktører, er imidlertid tydelig på at studiene som tilbys må være tydelig 

forankret i fagmiljøet ved den aktuelle institusjonen som er ansvarlig for studiene, og 

at dette fagmiljøet i tillegg bidrar faglig inn i studiene med undervisning, forskning og 

veiledning. Videre må kvalitetssikringen av de aktuelle studiene inngå i det ordinære 

kvalitetssikringssystemet ved den institusjon som innehar akkrediteringen for studiene.  

På bakgrunn av NOKUTs gjennomgang har en rekke utdanningsinstitusjoner med 

bakgrunn i egenrapportering av bl.a. beskrivelse av arbeidsfordeling og eget fagmiljøs 

innsats, samt kvalitetssikring av studiene, blitt bedt om å avvikle studietilbud hvor man 

har en for svak eller for indirekte kvalitetssikring og oppfølging av samarbeidspartnere, 

eller motsatt: å øke innsatsen og nærværet ved slike studietilbud for at disse reelt sett 

skal fremstå som institusjonens egne studietilbud.  

For VIDs del, har både Diakonhjemmet høgskole og Misjonshøgskolen på bakgrunn 

av egen rapportering til NOKUT i 2015 fått beskjed i 2016 om å redegjøre for hvordan 

faglig forankring, fagmiljø, kvalitetssikring og opptak til studier i samarbeid med 

eksterne aktører skjer på en måte som tilfredsstiller kravene fra KD og NOKUT. I våre 

tilfeller vil noen studietilbud bli lagt ned, mens andre vil måtte styrkes for å sikre faglig 

forankring ved VID.  

VIDs oppfatning er at KUN som tilbyder av studier ikke bør etableres som egen enhet 

med eget styre under Kirkerådet, men bør sikres en sterkere integrasjon med en 

annen akkreditert utdanningsinstitusjon, og da fortrinnsvis med den type kirkelig 

utdanningsportefølje som KUN til nå har tilbudt.  En slik overdragelse er imidlertid 

avhengig av at det etableres modeller for å tilby studier i Nord-Norge som sikrer 

følgende: 

 et forsvarlig studiemiljø,  

 et forsvarlig fagmiljø, og  

 en reell kvalitetssikring av studiene fra opptak til uteksaminering av 
kandidater.  

VID har allerede i sin høringsuttalelse i fjor (fra MHS) tilbudt seg å delta i samtaler om 

dette.  

Dersom KUN alternativt etableres som en egen faglig enhet under Kirkerådet, vil 

styret ikke kunne ha den myndighet utkast til § 4 foreslår, men i faglige spørsmål fullt 
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og helt være underlagt styret for de institusjoner man er samarbeidspartner for. 

Alternativt vil KUN måtte bygges opp som UH-institusjon med utvikling av egne 

akkrediterte studietilbud og tilhørende fag- og læringsmiljø, samt administrasjon, 

ledelse og styre som har kompetanse til å utvikle og forvalte studietilbud på det nivået. 

Det fordrer etter vårt syn også et kompetansebasert styre.      

Ettersom disse synspunktene er grunnleggende for hvordan KUNs virksomhet 

videreføres, har det liten hensikt å kommentere andre enkeltheter i utkastet til 

reglement.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ingunn Moser (sign.) 

rektor 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 


