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Høringssvar – Organisering av Veien til vigslet tjeneste (VTVT)

Vi takker for tilsendt høringsnotat om organiseringen av det vigslingsforberedende programmet
Veien til vigslet tjeneste (VTVT). MF har følgende kommentarer til det vedlagte forslaget:
Generelle overveielser
Vi er positive til at Bispemøtet utvikler et vigslingsforberedende program for alle som skal vigsles til
kantor, kateket eller diakon i kirken. MF har i tidligere uttalelser påpekt behovet for et slikt program
og er glade for at Bispemøtet nå planlegger å realisere tiltaket. Vi følger rapporten fra arbeidsgruppa
for VTVT i at det ikke er noen prinsipielle grunner for at det bare er prestene som har et
vigslingsforberedende program. Det vil være av stor verdi at også de andre vigslede tjenestegruppene
følges opp på tilsvarende måte.
VTVT vil, slik vi ser det, styrke tilknytningen mellom vigslingskandidatene og biskopene. På den ene
siden vil VTVT kunne gi aktuelle studenter økt innsikt i den tjenesten de er på vei mot. Dette tror vi i
seg selv kan virke motiverende og rekrutterende. På den andre siden vil VTVT gjøre biskopene bedre
kjent med denne gruppen vigslingskandidater – også forut for en eventuell vigslingssamtale. Dermed
vil VTVT være med på å utvikle biskopenes tilsynsrolle overfor disse tjenestegruppene.
Vi mener også at innføringen av VTVT vil bidra til en tydeligere oppgavefordeling mellom kirken og
oss som utdanner til kirkelig tjeneste. Selv om kirkens kvalifikasjonskrav og lærestedenes
læingsutbyttebeskrivelser henger nært sammen, hører de til innenfor institusjoner som har atskilte
oppgaver og ansvarsområder. Dette gjelder ikke minst biskopenes ansvar for å vurdere «liv og lære»
frem mot vigsling. Vi ser det som viktig at den nye ordningen tydeliggjør biskopenes ansvar for dette.
Det vil ikke minst bidra til å kvalitetssikre arbeidet ved å muliggjøre en mer langvarig og nær relasjon
mellom vigsler og studentene. Vi vil bemerke at bruken av «skikkhethet» i høringsdokumentet er
problematisk fordi dette begrepet i Forskrift for skikkethetsvurdering i høyere utdanning brukes i en
bestemt kontekst og med bestemte kriterier.
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MF støtter intensjonen om tverrfaglighet som et av formålene med VTVT. Vi legger selv vekt på dette
i våre utdanningsløp til kirkelig tjeneste og tror det er fruktbart at dette anliggende følges opp i det
vigslingsforberedende programmet. Samtidig mener vi det er viktig å understreke den felles
identiteten vigslede medarbeidere i kirken har eller bør ha. Hva det innebærer å være en vigslet
medarbeider, og hva biskopens tilsyn nærmere bestemt går ut på, bør derfor stå sentralt i
utformingen av programmet.
Hensynet til tverrfaglighet og felles tjenesteforståelse tilsier likevel ikke at behovene er like for alle
gruppene når det gjelder samlingenes innhold og mengde. Dette kommer også frem av utredningen.
MF mener derfor at en intensjon om at VTVT og VTP på lang sikt skal slås sammen, jf forslagets punkt
3, må vurderes i lys av dette.

Innspill til organiseringen
MF støtter den foreslåtte organiseringen av programmet. Det synes å være et godt grep å samle
VTVT-løpet i én region og la VTVT-samlingen sammenfalle med ordinasjonssamling 2 (O2).
Vi vil understreke behovet for god kommunikasjon med studenter som er aktuelle for VTVT. For det
første er det ikke gitt at alle i denne studentgruppen er like motivert for å delta i et slikt program.
Ofte er det uavklart for den enkelte om hun/han kan tenke seg å gå inn i en vigslet tjeneste etter endt
utdanningsløp. For det andre er en stor del av de potensielle deltagerne deltidsstudenter med mange
forpliktelser ved siden av studiene. Det kan derfor bli utfordrende for dem å rydde plass til en VTVTsamling i tillegg til de studiesamlingene utdanningsinstitusjonene ellers legger opp til. På bakgrunn
av dette vil vi foreslå at Bispemøtet tar initiativ til et årlig informasjonsmøte for aktuelle kandidater til
VTVT og VTP ved de ulike utdanningsinstitusjonene. Et slikt møte bør legges tidlig på høsten slik at
også studenter som følger kortere studieløp (som for eksempel et toårig masterstudium) får den
nødvendige informasjonen i tide. MF bistår gjerne med å legge til rette for et slikt informasjonsmøte.
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