
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet  

Oppdatert 3. juni 2022 

1 

 

 

Arkivkode: 21/01347-30 

Regler for godkjenning av prest som er ordinert i annet 

kirkesamfunn 
 

Fastsatt av Kirkerådet 30. mai 2022 med hjemmel tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for 

menighetsprester § 3 annet ledd. 

 

§ 1. Grunnlag for regelverket 

Disse reglene er gitt i samsvar med tjenesteordning for biskoper § 8 femte ledd som gir 

biskopen fullmakt til å treffe vedtak om at en persons presteordinasjon i et annet kirkesamfunn 

skal anses som gyldig grunnlag for å utøve prestetjeneste i Den norske kirke uten ny ordinasjon. 

Godkjenning skjer etter søknad og med anbefaling fra vedkommendes kirkesamfunn.  

 

Biskopens vedtak etter disse reglene er å regne på lik linje med vedtak om ordinasjon til 

prestetjeneste. Vedtak om godkjenning kan ikke påklages. 

 

§ 2. Midlertidig prestetjeneste 

Person som er ordinert til prest i annet kirkesamfunn, kan tilsettes midlertidig i prestestilling 

når arbeidsmiljøloven tillater det, selv om vedkommende ikke fyller kvalifikasjonskravene i 

tjenesteordning for menighetsprester § 3. Vedkommende er, så lenge tilsettingen varer, å regne 

som prest i Den norske kirke i forhold til lovgivningen om vigselsmyndighet og taushetsplikt. 

 

§ 3. Fast stilling som prest i Den norske kirke 

Person som er ordinert til prest i et kirkesamfunn som Den norske kirke har forpliktende 

kirkefellesskap med, og som har gjort tjeneste som prest i sitt kirkesamfunn i minst fem år, kan 

tilsettes som prest i Den norske kirke. 

 

Vedkommende må ha teologisk utdanning på mastergradsnivå, inkludert praktiskteologisk 

utdanning, og ha fullført eksamen i norsk kirkerett. Biskopen kan pålegge den enkelte søker å 

fullføre andre studieemner dersom det vurderes som nødvendig. 

 

§ 4. Medlemskap  

Den som blir fast tilsatt som prest, må være medlem av Den norske kirke. Biskopen kan gi 

dispensasjon fra krav om medlemskap dersom det foreligger særlige grunner. 

 

§ 5. Prøving og løfteavleggelse  

Før det treffes vedtak etter § 1 skal biskopen forsikre seg om at søkeren er skikket for vigslet 

tjeneste i Den norske kirke, og skal ha mottatt vedkommendes løfte, i form av en skriftlig 

erklæring, om å utføre tjenesten i samsvar med Den norske kirkes bekjennelse og ordninger. 

Biskopen sender Kirkerådet melding om vedtak etter denne paragraf. 
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II 

 

Reglene trer i kraft straks. 


