Kyrkostyrelsens cirkulär nr 05/2016

15.02.2016

EXAMENSFORDRINGARNA FÖR TJÄNSTERNA INOM ANDLIGT ARBETE
Examensfordringarna för kantors- och diakontjänsterna samt för andra tjänster inom andligt arbete
Kyrkostyrelsen har vid plenum 8.12.2015 faststsällt examensfordringarna för kantors- och diakontjänsterna. Examensfordringarna finns som bilaga till detta cirkulär (länk till kyrkans författningssamling). I sak är examensfordringarna desamma som de examensfordringar biskopsmötet tidigare fastställt för de här tjänsterna.
Kyrkostyrelsens beslut baserar sig på reformen av kyrkans centralförvaltning som trädde i kraft den 1 januari
2016. Enligt den ändrade 22 kap. 2 § i kyrkolagen utfärdar Kyrkostyrelsen närmare bestämmelser om examina
som krävs av en tjänsteinnehavare, med undantag av präster och lektorer, där biskopsmötet fortfarande beslutar
om vilka examina som krävs (KL 21:2 §).
För andra tjänster inom andligt arbete i kyrkan än präst-, lektors-, kantors- och diakontjänster finns från och med
början av 2016 inga centralt fastställda examensfordringar i kraft, eftersom lagreformen inte innehöll någon övergångsbestämmelse om saken. Examensfordringarna som biskopsmötet fastställt har förfallit 1.1.2016.

Uppdatering av examensfordringarna för tjänsterna inom andligt arbete
Kyrkostyrelsen beslöt att inleda ett brådskande utredningsarbete om behovet av centralt fastställda examensfordringar för tjänsterna inom andligt arbete. Utredningsarbetet gäller alla andra andliga tjänster utom präst- och lektorstjänster. Utgående från utredningen görs en heltäckande framställning till Kyrkostyrelsens plenum om vilka
tjänster det är ändamålsenligt att kräva centralt fastställda enhetliga examensfordringar för och vilka innehåll
examensfordringarna i så fall skulle ha. Utredningsarbetet och förslagen görs under år 2016. I beredningsarbetet
utnyttjas bl.a. de utredningar om kompetens- och arbetskraftsbehov som församlingarna samlat in.

Olika förfaranden för den lokala arbetsgivaren gällande examensfordringar för andra andliga tjänster än
präst-, lektors-, kantors- och diakontjänster:
1. Tjänsten ledigförklaras inte under år 2016.
Om tjänsten i församlingen inte ledigförklaras innan Kyrkostyrelsen fastställer examensfordringarna för
tjänster i slutet av 2016, rekommenderar vi att församlingarna väntar tills Kyrkostyrelsens utredningsarbete blir färdigt och information finns om de fastställda examensfordringarna.
2. Tjänsten ledigförklaras år 2016
Om församlingen är tvungen att ledigförklara tjänsten innan Kyrkostyrelsens utredningsarbete är färdigt
har församlingen följande alternativ:
a) I församlingens tjänsteinstruktion finns examensfordringar som biskopsmötet fastställt och som nu
har förfallit. Därvid kan församlingen ersätta texten i tjänsteinstruktionen till exempel med följande

text: ”Behörighetsvillkor för tjänsten är en examen i enlighet med biskopsmötets beslut av den
13.9.2005.” Då förblir examensfordringarna oförändrade.
- Exempel: Om en tjänst som ungdomsarbetsledare i kyrkan bestäms följande: ”Behörighet för
tjänsten är kyrklig ungdomsarbetsledarexamen som godkänts av biskopsmötet.” Eftersom
biskopsmötets beslut i samband med lagreformen har förfallit och Kyrkostyrelsen inte ännu
fastställt de nya examensfordringarna ersätts bestämmelsen i tjänsteinstruktionen med följande text: ”Behörighetsvillkor för tjänsten är en examen i enlighet med biskopsmötets beslut
av den 13.9.2005.”
b) Församlingen har inte nu i tjänsteinstruktionen fastställda examensfordringar för tjänsten. Då kan
församlingen uppdatera tjänsteinstruktionen enligt punkt a.
c) Församlingen har inte nu i tjänsteinstruktionen fastställda examensfordringar för tjänsten och församlingen anser det inte nödvändigt att uppdatera tjänsteinstruktionen i det här skedet. I så fall finns
inga examensfordringar för tjänsten. Det här alternativet gäller sådana tjänster inom det andliga arbetet för vilka biskopsmötet inte hade fastställt examensfordringar.

d) I instruktionen för tjänsten vill församlingen uppdatera andra examensfordringar än tidigare. Församlingen kan uppdatera andra examensfordringar i instruktionen.
- I det här fallet bör man notera att Kyrkostyrelsen senare kan fastställa sådana examensfordringar för tjänsten som avviker från de lokalt fastställda examensfordringarna. Då ska församlingen uppdatera sin instruktion så den motsvarar Kyrkostyrelsens beslut. En person som
valts till tjänsten under mellanperioden får trots avvikande examensfordringar fortfarande
sköta sin tjänst.
I det föregående har som exempel på uppdatering av examensfordringar i punkt a) använts biskopsmötets
beslut 13.9.2005, vilket gällt kyrkans ungdomsarbetsledartjänster. I andra tjänster inom andligt arbete
anges datumet för det biskopsmötesbeslut, som det redan nu hänvisats till i tjänsteinstruktionen för respektive tjänst. Om det inte i tjänsteinstruktionen direkt hänvisas till datumet för biskopsmötets beslut,
finns datumen för olika biskopsmöten, där examensfordringarna för olika tjänster fastställts på följande
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