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– Menighetsfakultetet har be-

veget seg bort fra vårt ståsted, 

sa en «overrasket og bekymret» 

Jeffrey Huseby til Vårt Land i 

august. 

Generalsekretæren viste til 

at Det Norske Misjonsselskap 

(NMS) sitt samlivsetiske doku-

ment slår fast at de står på «det 

tradisjonelle synet på ekteskap 

og samliv».

Lignende utvikling. Nå viser 

det seg at en lignende utvikling 

har skjedd ved NMS sin egen 

høyskole, Misjonshøgskolen 

(MHS). Professor Marianne 

Skjortnes støttet offentlig like-

kjønnet ekteskap da hun satt i 

Bispemøtets samlivsutvalg. Men 

hun er ikke alene. 

I februar i fjor leverte sam-

livsutvalget sin utredning. I et-

terkant arrangerte rektor Bård 

Mæland et diskusjonsmøte ved 

MHS.

– En professor stod tydelig 

fram og sa at han støttet mitt 

syn. Senere kom andre til meg 

og sa det samme. Jeg tror det 

Nå kommer Misjons-
høgskolen etter

MF under kritikk for liberalt homosyn

Det Norske Misjonsselskap kritiserte 

Menighetsfakultetet for utglidning i 

synet på likekjønnet ekteskap. Men 

utviklingen er den samme blant lærerne 

ved deres egen høyskole.
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kanskje er enda flere som står 

for noe lignende, sier Skjortnes.

Ingen forskjell. Professoren 

som støttet Skjortnes sitt syn, 

var Knut Holter, prorektor for 

forskning.

– Det stemmer, sier Holter på 

telefon fra Zululand i Sør-Afri-

ka, der NMS startet sitt arbeid 

for 170 år siden.

Han tror det er delte menin-

ger i lærerkollegiet, men «vil 

nok tro at det har vært en ut-

vikling» etter hvert som spørs-

målet har kommet tydeligere på 

dagsorden.

Rektor Bård Mæland forteller 

at «hele spekteret av synspunk-

ter finnes hos oss».

– Sånn sett skiller ikke MHS 

seg fra Menighetsfakultetet i 

dette spørsmålet. Det har vært 

en utvikling. Sammenlignet med 

læreuttalelsene vi ga i 1997 og 

i 2007, er det helt sikkert flere 

av oss som vil formulere oss på 

annen måte i dag. Men det gjel-

der hvordan alle i debatten nå 

omtaler homofile, sier Mæland.

Bekymringsfullt. – Er du be-

kymret for utviklingen ved MHS,  

Jeffrey Huseby?

– Sett fra et konservativt 

ståsted er en slik utvikling be-

kymringsfull uansett hvor det 

skjer, svarer generalsekretæren 

nå.

Huseby henviser til MF-profi-

lers utspill i media som han me-

ner tyder på en utglidning ikke 

bare i synet på likekjønnet ekte-

skap, men også på livets to ut-

ganger og bibeltolkning. 

Han mener uttalelsene tyder 

på en endring ved MHS.

Avg jør ikke samarbeid. – Er det 

uproblematisk at profilerte lærere 

ved MHS mener det stikk motsatte 

av NMS?

– De har stått frem på en re-

spektfull, uproblematisk måte 

uten å ville gjøre dette til en 

kampsak.

– Hvilken garanti har du for at 

MHS ikke vil bli som Menighets-

fakultetet? Vil du gjøre noe for å 

unngå det?

– Landsstyret til NMS har in-

gen garanti for at ansatte skifter 

syn og kan heller ikke gripe di-

rekte inn dersom det skjer.

På spørsmål om hvor sentralt 

spørsmålet om likekjønnet ek-

teskap er for NMS, svarer Hu-

seby først med å vise til at ulike 

begrunnelser vil få ulike konse-

kvenser i sentrale spørsmål, og 

at enkelte begrunnelser dermed 

er bedre enn andre.

– Jeg spør igjen: Hvor sentralt 

er spørsmålet?

– NMS sitt landsstyre har ikke 

drøftet hvor sentralt dette spørs-

målet er for organisasjonen. Det 

er ikke en forutseting for samar-

beid at andre mener det samme 

som oss.

Huseby opplyser imidlertid at 

organisasjonen ikke bruker ho-

moliberale forkynnere ved sen-

trale arrangementer. 

Et ønsket mangfold. Rektor 

Bård Mæland sier det er viktig 

for skolen å ha rom for både  

konservative og progressive  

posisjoner.

– For meg er det viktig at vi 

har en ansettelsespraksis som 

gjør at studentene får høre man-

ge stemmer, sier han.

– Hva betyr det at det tilsynela-

tende er en motsetning mellom ei-

ers syn og mangfoldet du ønsker?

– Det må Huseby svare på. Jeg 

har tett dialog med ham, og han 

vet omtrent hvordan ting er ved 

MHS. Det ville vært mer opp-

siktsvekkende for meg om eier  

og institusjon alltid var enig. 

Ved MHS har ikke homofilt 

samliv vært et testspørsmål i 

nyere tid, sier Mæland.

Generalsekretær Jeffrey Hu-

seby svarer følgende etter å ha 

hørt Mælands uttalelser.

– Studentene kan eksponeres 

for ulike syn selv om lærerne 

ikke gjenspeiler hele spekteret 

av teologiske oppfatninger.

Uproblematisk. – Jeg kan godt 

ha kritiske innvendinger mot det 

noen av mine kollegaer står for, 

men jeg opplever ikke at MHS 

har endret seg på noen grunn-

leggende måte, sier professor 

Knut Alfsvåg. 

Alfsvåg er sentral i Carissimi-

fellesskapet, en gruppe prester 

som vil ha retten til å avstå fra 

gudstjenestefellesskap med bi-

skoper som har godtatt homofilt 

samliv. Han er også nestformann 

i styret til foreningen For Bibel 

og bekjennelse. Samlivsspørsmål 

er ikke et stort diskusjonstema 

ved skolen, ifølge ham.

Professoren mener MHS i 

prinsippet vil innta de samme 

standpunktene som Menighets-

fakultetet (MF) i forsøket på å 

forankre virksomheten både i 

«kirkens trosforpliktelse og re-

ell akademisk frihet».

– Men det har nok sine grun-

ner at det er MF denne debat-

ten har gått om til nå. Motset-

ningene i de årene jeg har vært 

her, har ikke vært større enn at 

jeg har følt debatten som mer 

fruktbar enn spenningsfylt,  

sier Alfsvåg.

Han mener den såkalte Hen-

riksen-saken betød en avklaring 

også for MHS. Professor Jan-

Olav Henriksen ble i 2001 fra-

tatt retten til å undervise i etikk, 

fordi han ikke fant «tungtvei-

ende etiske grunner» for at  

homofile «ikke skal kunne  

leve sammen i et formalisert, 

livslangt partnerskap». Etter 

protester fikk han med tiden  

undervisningsretten tilbake.

Etterlyser møte. Konfrontert 

med Jeffrey Huseby sine utta-

lelser om MF fra august, sier 

MHS-professor Magnar Kar-

tveit at «det ville vært veldig 

konstruktivt om de tilsatte ved 

Misjonshøgskolen hadde en 

samtale med generalsekretæ-

ren». Kartveit har et restriktivt 

syn på vigsel av homofile.

– Da måtte vi snakke litt om 

han vurderer oss på samme måte 

som MF, sier Kartveit.

Jeffrey Huseby sier at han 

gjerne tar en prat med lærerne, 

men at et ønske om en formell 

prat med eierorganisasjonen må 

formidles via rektor.

Én Misjonshøgskole, to syn: Professor Marianne Skjortnes støtter likekjønnet ekteskap. Teologi-
professor Knut Alfsvåg er imot. De lever godt med uenigheten. Foto: Tommy Ellingsen

Misjonshøgskolen 
(Mhs)

Grunnlagt i 1843. Siden 2008 
godkjent som vitenskapelig 
høyskole. Eies av Det Norske 
Misjonsselskap (NMS).
«(...) har som formål å gi høy-
ere utdanning og å drive fors-
kning og formidling innenfor 
teologi, religion, kulturelle og 
globale studier, med et særlig 
fokus på kirkens misjonsopp-
drag.»
«Misjonshøgskolen baserer 
sin virksomhet på Den hellige 
skrift og Den norske kirkes 
bekjennelsesskrifter.»

–   VÅRT LAND – mandag 28. juli 2014 VÅRT LAND – mandag 28. juli 2014 – side  24 side  25Presentasjon: Signe Fæø

KroniKK 
MenighetsfaKultetet
I 1908 ble Menighetsfakultet 

(MF) dannet for å demme opp 

for den liberale teologien ved 

Universitets teologiske fakultet. 

På få år er imidlertid MF blitt 

kraftig liberalisert. Å hevde at 

MF står for et konservativt bi-

belsyn er blitt umulig. Det beste 

som kan sies er at MF i dag er 

pluralistisk – og har plass til (no-

en) konservative teologer.

For noen tiår siden ble ikke 

Per Lønning ansatt ved MF. En 

grunn var at han ble ansett for 

å være liberal. Det sier mye om 

dagens situasjon at Sturla Stål-

sett nylig ble ansatt som pro-

fessor. Samme mann står i spis-

sen for den nydannede organi-

sasjonen «Åpen folkekirke» som 

særlig skal arbeide for at kirken 

aksepterer ekteskap for homo-

file par. 

I 1993 presenterte MF en ut-

talelse om homofilt samliv. Et 

samlet lærerråd slo fast at «Bi-

belen er entydig i sin avvisning 

av homoseksualitet». I dag står 

fakultetet for noe annet. Det ble 

tydelig illustrert i Debatten på 

NRK i etterkant av kirkemø-

tets nei til likekjønnede ekte-

skap. Jan-Olav Henriksen ved 

MF argumenterte da til forsvar 

for vielse av homofile par.

Fortapelsen. Liberaliseringen 

ved MF handler imidlertid om 

mer enn homofilt samliv. For-

rige sommer avviste kirkehisto-

rikeren John Kaufman fortapel-

sens realitet. I Dagen 2. juli 2013 

stilte han spørsmålet: «Kan sa-

ken avgjøres av tekstene?» Utro-

lig nok ble svaret «nei». Kauf-

man mente Bibelen sa ulike ting 

om temaet og derfor ikke kunne 

ha siste ord. 

Så hva skal vi tenke om forta-

pelsens mulighet? Ifølge Kauf-

man bør spørsmålet avgjøres «av 

de som kaller seg kristne i dag, 

i bønn og i samtale med både 

bibeltekstene, kirkens historie, 

hverandre og samtiden». Bibe-

len skal altså ikke avgjøre. Iste-

den kan vi henvise til «samti-

den» for å korrigere tydelige 

bibeltekster.

Kaufman er ikke alene om 

å tenke slik. Nevnte Jan-Olav 

Henriksen avviser i læreboken 

Teologi i dag at «dersom man kan 

finne ut av hva Paulus eller Peter 

eller Jesus mente, så er spørsmå-

let om den faktiske sannheten 

i det de mente, også avgjort». 

Isteden må kristne vende seg «til 

all den kunnskap vi har tilgjen-

gelig (…) og spørre om hvordan 

det som tros, kan ha plass i ram-

men av en slik sannhet».

Med andre ord mener Henrik-

sen at annen kunnskap kan be-

nyttes for å korrigere Bibelen. Vi 

kan rett og slett vite bedre enn 

Jesus og apostlene. Ifølge Hen-

riksen er Bibelen bare øverste 

norm «når det gjelder budska-

pet om at hva som skal til for 

at mennesket kan bli rettferdig-

gjort ved tro på Jesus Kristus».

Bibelkritisk. Nylig la Atle Ot-

tesen Søvik, studiedekan ved MF, 

ut artikkelen «Hvordan bør vi 

tolke Bibelen?» ut på Verdide-

batt.no. En mer omfattende ver-

sjon ble publisert på nettstedet 

academia.edu. Også Søvik har 

et svært bibelkritisk utgangs-

punkt. Han mener at vi ikke 

har en endegyldig åpenbaring 

i Bibelen. Tvert imot står det 

«motstridende ting» i Bibelen. 

Den som tenker at Gud fullt og 

helt taler gjennom Bibelen må 

mene at «Gud skifter mening i 

etiske spørsmål».

Ifølge Søvik er sunn bibeltolk-

ning «å ta for seg bibelteksten 

og alle andre relevante fakta og 

spørre om hvordan dette henger 

best sammen». Som eksempel 

nevner Søvik at man kan «av-

vise tekster som avviser homo-

filt samliv med at de ikke passer 

inn i Bibelens øvrige budskap 

om kjærlighet, eller å avvise kos-

mologiske påstander med at de 

ikke passer inn med dagens kos-

mologi og en åpenbaringsteori 

om at Gud ikke har åpenbart en 

kosmologi for oss».

Selv mener jeg, som Søvik, at 

Gud neppe har «åpenbart en 

kosmologi for oss». Vi vraker 

ikke Bibelens autoritet ved å la 

være å lese den som en natur-

fagsbok. Det er imidlertid van-

skelig å fastholde Bibelen som 

øverste autoritet hvis tekster 

kan avvises fordi de ikke stem-

mer med «relevante fakta». Da 

bruker vi andre kilder enn Bibe-

len til å vrake bibeltekster.

Helt annerledes. Nå er det vik-

tig å påpeke at det har eksistert 

ulike bibelsyn på MF. Mens Carl 

Fredrik Wisløff hevdet at Bibe-

len var helt ufeilbarlig – altså 

helt uten feil – mente sentrale 

skikkelser som Ole Hallesby, Si-

gurd Odland og brødrene Aalen 

at Bibelen kunne ha feil (for ek-

sempel i historiske eller geogra-

fiske spørsmål). Dette mente de 

at var en del av Skriftens men-

neskelige karakter.

Like fullt fastholdt alle disse 

Bibelens autoritet for lære og liv. 

De tenkte at hvis Paulus faktisk 

avviste alle former for homofilt 

samliv, eller Jesus mente at han 

var eneste vei til frelse, så var 

MFs farvel  
til Bibelens 
autoritet

KroniKK 
Så langt jeg kan forstå har klassisk kristen tenkning fastholdt 

at Bibelen er øverste autoritet i alle spørsmål som angår lære 

og liv. Profilerte MF-teologer tenker imidlertid annerledes.

kristne forpliktet til å tenke det 

samme. På dette punktet tenker 

fremstående representanter ved 

MF i dag helt annerledes.

I blant kan det være noe van-

skelige å fastslå hva Bibelen vil 

si. Men bibeltolkere er faktisk 

stort sett enige om at homofilt 

samliv entydig avvises i Det nye 

testamente. Uenigheten gjelder 

primært om tekstene skal for-

plikte oss. I dette spørsmålet fin-

nes det nok to syn i kirken og 

ved MF, men det finnes bare et 

syn i Bibelen.

Så skal jeg innrømme at det 

ser ut til å være motsetninger 

og spenninger i Bibelen. Noe 

kan nok løse seg ved nærmere 

ettersyn – ved at vi leser bibel-

tekster i sin sammenheng og i 

lys av Bibelen som helhet. Noen 

bibeltekster er utvilsomt myntet 

på en spesiell situasjon eller en 

spesiell tid. Det nye testamente 

lærer oss at konkrete påbud og 

forbud i Det gamle testamente 

bare gjaldt jødene i den gam-

le pakt.

To tanker. I møte med tekster 

som utfordrer et konservativt bi-

belsyn må vi forsøke å ha to tan-

ker på plass samtidig: Når Bibe-

len både sier at vi skal lyde myn-

dighetene (Rom 13,1-7) og at 

vi skal lyde Gud mer enn men-

nesker (Apg 5,29), vil jeg tenke 

at vi står overfor en hovedregel 

(«Følg lover og regler») som har 

et unntak («Ikke vær lydig mot 

myndighetene hvis de ber deg 

synde»).

Andre spenninger i bibelmate-

rialet kan det være vanskeligere 

å løse opp i. Uansett er det stor 

forskjell på å innrømme at noen 

tekster er krevende og å konklu-

dere med at Bibelen ikke henger 

sammen i spørsmål som angår 

lære og liv. Det siste er vanskelig 

når Bibelens forfattere hevder å 

tale på Guds vegne.

Så langt jeg kan forstå har 

klassisk kristen tenkning fast-

holdt at Bibelen er øverste au-

toritet i alle spørsmål som an-

går lære og liv. Dagens profi-

lerte MF-teologer tenker imid-

lertid annerledes. De mener at 

vi kan forkaste noe av det som 

står i Bibelen fordi tekstene stri-

der mot våre erfaringer eller vår 

fornuft. Slik ribbes Bibelen for 

sin autoritet.

Si din mening

• verdidebatt.no/eot

• verdidebatt.no/atlesovik

• verdidebatt.no/sturlastalsett
i vårt nettforum kan du følge  
diskusjonen om Atle Søviks kro-
nikk «Hvordan bør vi tolke Bibe-
len?» du kan følge debatten om 
den ferske mF-professor Sturla 
Stålsetts svar i diskusjonen 
om Åpen folkekirke. Og du kan 
diskutere espen Ottosens utfor-
dring til menighetsfakultetet.

• Kronikker sendes til  
debatt@vl.no
• Kronikker skal ha maksi-
mal lengde på 6.000 tegn 
(inkludert mellomrom).
• Legg ved bilde av deg selv.
• Kronikkene skal ha infor-
masjon om hvem skriben-
ten er, temaet, hvilke kilder 
som er brukt og hvor en kan 
lese mer om temaet.
• Redaksjonen forbeholder 

seg rett til å forkorte. 
• innsendte manus  
blir ikke returnert. 
• Vårt Land betinger seg  
retten til å arkivere og  
utgi alt stoff i avisen i  
elektronisk form i avisas 
eget arkiv eller andre data-
baser Vårt Land har avtale 
med. 
• Stoffet kan også gjøres til-
gjengelig på avisas nettsider.

    RegLeR KROniKK

«Øvre middelklasse mis-
ter interessen for tilbud 
som de ikke benytter seg 
av. Det blir ingen igjen til 
høylytt å klage over dårlige skolebygg og 
dårlige lærere dersom de som er sterke 
nok til å klage ikke bryr seg –  
deres unger har jo et bedre tilbud»

Elin Ørjasæter kommenterer på side 2

KOmmenTARen

myndighetene ved sine repre-
sentanter har gått ut i presse og 
sosiale medier for å opplyse om at 
det kan komme en terrorhandling 
mot norge i den nærmeste frem-
tid. nå sier jo ikke dette oss noe 
om det vil kunne komme på norsk 
jord eller mot norske   

interesser i utlandet.
det er helt på sin plass at rette 

myndigheter får slik informasjon. 
At politiet med flere vet om trus-
selen og eventuelt øker sin bered-
skap. men jeg som menigmann, 
har jeg noe behov for denne infor-
masjonen? gjør den godt eller kan 
den skape engstelse og frykt som 
igjen kan skape uro i samfunnet 
vi lever i?

Skal vi alle gå rundt å frykte alt 
som kan gå galt, ville de færreste 
av oss overleved psykisk over tid. 

noen klarer det jo. det holder det 
med å lese her inne på Verdidebatt 
for å forstå det, men det gjelder 
nok ikke mer enn en mindre 
gruppe i samfunnet. Resten av oss 
foretrekker å ikke bekymre oss for 
mye over alt som kan gå galt – og 
i det minste ikke gå å tenke på det 
hele tiden.

det var jo dette med selvopp-
fylte profetier eller historien om 
gutten som ropte ulv.

 
Lars Randby

Jeg vil vite hva jeg 
skal frykte

Flere tusen debatterer på Vårt Lands diskusjonssider på nettet. 
debattantene oppretter sin egen blogg og publiserer sine innlegg selv. 
du kan lese hva kjente, meningssterke personer framfører av meninger. 
Og du kan delta i debatten. det gjør du ved å enkelt registrere deg på verdidebatt.no. 
du må delta med fullt navn. dette sikrer en saklig og «renslig» debatt. Tjenesten er gratis. 

deBATT PÅ neTTeT

Angra difor og vend om, så syndene dykkar kan strykast ut.
Då skal det koma tider med lindring frå Herren, og han skal
senda den Messias som er bestemt for dykk, Jesus.
Apg 3, 19-20
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Angra difor og vend om, så syndene dykkar kan strykast ut. Då skal det koma tider med lindring
frå Herren, og han skal senda den Messias som er bestemt for dykk, Jesus. Apg 3, 19-20
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Hovedbrand:

dagens studierektor ved menig-
hetsfakultetet, Atle Søvik, har et 
svært bibelkritisk utgangspunkt, 
mener kronikkforfatteren. 
 Foto: Øystein Franck-nielsen

 ● Teolog og informasjonsleder i 
misjonssambandet

Espen  
Ottosen

Thore K. Aalberg
 ● norsk Homøopatisk Pasient-

forening

Tollvesenet klager på for små res-
surser. men det har tydeligvis tid 
til å gå helsedirektør Karl evang 
i næringen, som for 50 år siden 
forøkte å stoppe homøopatisk 
behandling ved å innføre resept-
plikt på medisinene. men evang 
og myndighetene tapte den kam-
pen i rettssystemet. nå har Toll-
vesenet funnet ut i sin visdom at 
det som Statens Legemiddelverk 
har klassifisert som legemidler, 
ikke er det. Flytende antroposo-
fiske og homøopatiske medisiner, 
basert på alkohol, må det betales 
alkoholavgift på. Vesenet ser på 

homøopatiske tabletter som 
sukkertøy, som det må betales 
sukkeravgift på. Straks de har 
kommet innenfor grensen blir 
de igjen forvandlet til legemidler 
og kan av den grunn bare selges 
gjennom apotek. men da kom-
mer det legemiddelavgift i tillegg.

Helseministeren burde kanskje 
hviske noen ord til øret til sin 
kollega finansministeren om at 
det kanskje er på høy tid at hun 
ser på hva de underliggende eta-
ter bruker tiden på. 

det skal bli spennende å se 
hvem som har mest makt av 
finansministeren, som er Tollve-
senets overordnede, eller byrå-
krater med en egen agenda i det 
samme uvesenet.

Tolletaten som helsemyndighet

Terje Tønnessen
 ● Prest og forfatter

Børre Knudsen sier i spalten 
Sitatet i Vårt Land 23. juli: «Jeg 
drikker ikke alkohol. Jeg drikker 
vin. Visstnok er det et stoff i det 
som kalles alkohol, men det 
angår ikke meg». nei, men det 
angår de millioner barn, kvinner 
og menn som har fått livene 
ødelagt på grunn av alkohol. 
Tenk om Børre Knudsen hadde 
sagt det samme om abort: Ja, 
jeg vet at abort finnes, jeg vet 
at mange benytter seg av det – 
men det angår ikke meg?

Vin og alkohol Våpenhvile
Simon Høimyr

 ● Oslo

etter en krig som nå har vart i 17 
dager, håper vi alle at det skal lyk-
kes for verdenssamfunnet å få i 
stand en våpenhvile i konflikten 
israel-Hamas, slik at de forferde-
lige tapene av menneskeliv kan 
stanses.

men kanskje det er på høy tid å 
etterlyse en skikkelig innsats for 
våpenhvile i borgerkrigen i Syria 
også. den krigen har tross alt vart i 
mer enn fire år, og over hundre og 
førti tusen mennesker er drept, de 
aller fleste sivile, og flere millioner 
er blitt flyktninger. Hvem vil starte 
demonstrasjonstog med krav om 
våpenhvile og slutt på krigen der?

Markus Weierud
 ● praktikant nHO Service

private tilbud
I et innlegg i Vårt Land leve-

rer stortingsrepresentant Olaug 

Bollestad et varmt forsvar for 

ideell sektor. Det er bra at KrF 

kontinuerlig jobber for at ide-

elle aktører skal være et alter-

nativ til offentlig omsorg. Pro-

blemet er bare, som jeg påpek-

te i mitt innlegg i Vårt Land 17. 

juli, at Bollestad overser betyd-

ningen av øvrig privat sektor 

som er vel så viktig for å øke 

kvaliteten og mangfoldet i vel-

ferdstilbudet til innbyggerne.

For når KrF slår fast, som 

Bollestad skriver i sitt innlegg, 

at privat sektor spiller en avgjø-

rende rolle som et viktig sup-

plement til offentlig sektor er 

det rart at hun argumenterer 

videre for å avskjære store deler 

av sektoren fra å levere tjenes-

ter. Bollestad ønsker å ofre den 

delen av privat sektor som ikke 

drives av ideelle organisasjoner 

med begrunnelsen at de ideelle 

«setter brukeren i sentrum» og 

har «verdifull kompetanse» (!).

Paulus sykehjem på Grüner-

løkka i Oslo, som ble trukket 

frem på et innslag tidligere i 

sommer på Dagsrevyen, er et 

privatdrevet sykehjem. De er 

blant de beste i landet på å gi 

demente og andre eldre et ver-

dig og godt tilbud. Dette er ba-

re et av mange eksempler på 

at vi trenger all kompetansen 

som privat sektor sitter på for 

å løse morgendagens velferds-

utfordringer.

Kvaliteten på tjenesten må 

være det avgjørende kriteri-

um, ikke hvorvidt tjenestetil-

byderen er drevet av en stiftel-

se, ideell organisasjon eller et 

privat firma. Krav til faglighet 

og kompetanse må gjelde like 

mye for alle.

Bollestad bommer 

BILDET

Kronikkforfatter Espen Ottosen 
mener liberaliseringen ved  
Menighetsfakultetet går for 
langt. Foto: Øystein Franck-Nielsen

Bibelen ribbes for autoritet 
ved Menighetsfakultetet, skrev 
misjonsleder Espen Ottosen. 
Et par uker senere sluttet andre 
misjonsledere seg til kritikken. MF 
var blant annet blitt mer homo- 
liberalt, mente de. Vårt Land 28.07.14
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