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Høring om presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke

Nord Hålogaland biskop viser til departementets høringsbrev av 24. september 2010 om
presesfunksjonen i Den norske kirke.

Bispemøtet anmodet i januar 2009 departementet om å styrke rammebetingelsene for
utøvelsen av vervet som Bispemøtets preses. Jeg er glad for at det nå ser ut som
ordningen lar seg realisere raskt selv om resultatet ikke ble slik bispemøtet hadde
ønsket.

Når nå de politiske vedtakene i saken foreligger er oppgaven å fastsette et regelverk
som kan danne basis for etableringen av den nye ordningen. Nord-Hålogaland biskop
legger til grunn at ordningen som nå vedtas er midlertidig og vil bli endret på sikt. Det
er derfor et godt prinsipp at de faktiske regelendringene blir så få og små som mulig.

Tilsynsområde
Preses tilsynsområde er foreslått begrenset til Nidaros domprosti. Det er avgjørende at
preses tilsynsområde begrenses slik at det blir mulig å ha en sterkere konsentrasjon på
presesoppgaven som vil være krevende i tiden fremover.

Tjeneste
Jeg er også glad for at forholdet mellom preses og Nidaros biskop synes å være ryddig
tilrettelagt slik at det ikke oppstår unødige konflikter. Jeg slutter meg til departementets
forsiag om at preses innenfor sitt tilsynsområde skal utøve den Inyndighet sorn etter
gjeldende regler tilligger biskopen.

Organisering
Departementets forslag til ordning for preses gir mulighet til å organisere stillingen slik
at den blir best mulig betjent både overfor bispemøtet og de sentralkirkelige råd.
Stillingen bør ikke være for mye bundet til Trondheim. Jeg støtter at det opprettes to
kontorer for preses, i Trondheim og i Oslo. Det er viktig at det stilles nødvendig
saksbehandlingskompetanse til rådighet begge steder.

Stedfortredertjeneste
Jeg støtter forslaget om at det er visepreses og ikke Nidaros biskop som er vikar for
preses i selve presesfunksjonen. Det er naturlig at Nidaros biskop vikarierer for preses
mht. oppgaver i tilsynsområdet.
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Delegasjon
Jeg vil anta at stiftsdirektøren også vil fa delegert oppgaver som angår preses sitt
tilsynsområde. Dette krever tydeliggjøring av delegasjon og kompetanseområder
ettersom stiftsdirektøren vil måtte forholde seg til to biskoper.

Utvelgelse
Det legges etter min mening for stor vekt på lokal medvirkning under avstemningen ved
utnevnelser av preses. Dette forsterkes ved at landets proster og de teologiske
professorene er utelatt. Jeg stiller meg spørrende til hvorvidt dette er i samsvar med de
nasjonale oppgavene preses forutsettes å ivareta. I en fremtidig ordning er det viktig at
forholdet mellom det lokale og nasjonale i utvelgelsen av preses får en bedre balanse.

Antall kandidater
Bispemøtet og Kirkemøtet har hele tiden påpekt det problematiske i å nominere tre
kandidater. Når uttalelsen/avstemmingsresultatet foreligger, bør Bispemøtet etter egen
avstemning og en samlet vurdering gis anledning til å oversende bare én kandidat til
departementet.

Bispemøtet — forholdet til de andre biskopene
Det er viktig å understreke at preses i den nye ordningen ikke skal ha
instruksjonsmyndighet overfor de øvrige biskopene, og at bispemøtet ikke kan binde
den enkelte biskop i utøvelsen av egne embetsfunksjoner, jfr. § 2 i reglement for
Bispemøtet.
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