
 

 

 

 

Styresak KUN 17-17 – Kriterier for overdragelser av KUN. Utkast til avtale 

Til Kirkerådet 

 

Saksbehandler: Stig Lægdene 

Møtedato: 6.06.2017. 

Arkivref: 2017/ SLA004/ 

 

KUN oversender vedtak ble gjort enstemmig på styremøtet på KUN 6.6.2017 (Sak 17/17) i 

saken Kriterier for overdragelser av KUN. Utkast til avtale.  KUN ber om at det valgte 

Kirkerådet gjøres kjent med vedtaket før behandlingen i midten av juni i Trondheim. 

 

Dette var andre gangen det nyoppnevnte styret for KUN behandlet saken. I tillegg til 

saksdokumentet, hadde KUN tilgang på følgende dokumenter sendt oss fra Kirkerådet: 

 

Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse 

Framtidig organisering av KUN. Utkast til saksframlegg om KUN til Kirkerådet medio juni 

Brev om overdragelse 

Revidert fremdriftsplan 

 

Det er enkelte av disse dokumentene styret viser til i vedtaksteksten. Kirkerådet har mottatt 

også saksdokumentet som ble forelagt KUNs styre som kanskje gir en ytterligere forklaring 

av selve vedtaket. 

Når det gjelder punkt 4 om samarbeidsavtaler var det de faglige samarbeidsavtalene med UiT 

Norges arktiske universitet KUN drøftet. KUN har to faglige avtaler med UiT, både med 

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR – tidligere IHR) og med 

Kunstfaglig fakultet (Konservatoriet). Sammen med AHR gir KUN utdanning tilsvarende 

cand.theol. Samarbeidet er regulert i en egen avtale. Samarbeidet med Konservatoriet gjør at 

en sammen gir kantorutdanning i Tromsø. Dette er også regulert i en egen avtale. Avtalen 

med Konservatoriet sikrer studiepoeng for den delen av utdanningen for kantorer og 

kirkemusikere som gis på KUN. Avtalen med AHR sikrer ikke studiepoeng (det sikres pr. nå 

av VID), men sikrer at en har en fullverdig teologiutdanning i Tromsø. Det var særlig dette 

styret hadde fokus på i drøftingen.  

 

 

KUNs styrets vedtak i sak 17/17: 

 

1. KUNs styre ønsker at Kirkerådet i avtaleteksten om virksomhetsoverdragelse av KUN 

presiserer at nordnorske, samiske og kvenske perspektiver skal være sentralt i 

undervisning, forskning og øvrig virksomhet.  

KR 17.1/17 



2. I brevet til tilbydere ønsker KUN styre at følgende kulepunkt settes som vilkår for å 

overdragelse av KUN, eventuelt at innholdet i disse kulepunktene presiseres i de  

viktigste vilkårene for overdragelse:   

 Graden av mulighet til å utvikle fagmiljøet, tilgang til forskningsnettverk og 

forskningsmiljøer samt støtte til forskning og fagutvikling. 

 Nødvendigheten av å videreføre et sterkt fokus på nordnorsk kontekst og på samiske 

og kvenske perspektiver. 

3. KUN ber om at brev til tilbydere også sendes Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole. 

4. KUNs samarbeidsavtaler med andre utdanningsinstitusjoner bør nevnes i teksten i 

brevet. 

Det bør være samsvar mellom formuleringer i brevet og avtaleteksten. 

 

Vennlig hilsen 

 

Stig Lægdene 

rektor 

 

 


