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Høring om presesfunksjon i Bispemøtet i Den norske kirke

Sør-Hålogaland Bispedømmeråd ser positivt på arbeidet for å få en tolvte biskop som
skal kunne bruke mer tid på ledelse av bispemøtet. Vi tror denne reformen kan få
betydning for den videre utvikling av Den norske kirke i møte med de utfordringene
som møter oss i et nytt religiøst landskap og i en videreutvikling av kirken som
selvstendig organisasjon.

Vi har følgende merknader til de respektive avsnitt i høringsdokumentet:

3 Preses — funksjon og arbeidsoppgaver
Departementet er varsomme med altfor detaljert beskrivelse av funksjon og
arbeidsoppgaver. Dette synes å være fornuftig da den videre utvikling av den nye
presesfunksjonen må sees i sammenheng med utformingen av den videre
ledelsesstruktur i Den norske kirke. De rammene som nå angis synes å være
tilstrekkelige som et grunnlag for etableringen av nyordningen.

4 Tilsynsområde
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd er enige i at preses må ha en pastoral/lokal forankring.
Vi støtter departementets forslag om å gjøre Nidaros domprosti til tilsynsområde.

5 Forholdet til Nidaros biskop og domprosten
Det er ikke tvil om at kanskje noe av det mest utfordrende i den nye ordningen vil være
nettopp de to spørsmål som dette punktet omhandler.

5.1 Preses og Nidaros biskop
Det er viktig at det understrekes at preses ikke vil være overordnet Nidaros biskop og
ikke ha instruksjonsmyndighet over vedkommende. Nidaros biskop vil slik sett ha
samme posisjon som de ti øvrige biskoper i landet i forhold til preses.

5.2 Stedfortredertjeneste
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd er enige med departementet i at det ikke vil være
hensiktsmessig å bygge opp en selvstendig bispedømmeledelse for preses i dennes
tjenesteområde. Departementets forslag virker fornuftig, men krevende, nemlig at
Nidaros biskop er stedfortreder for preses i Nidaros Bispedømmeråd, mens domprosten
blir Nidaros biskops stedfortreder, samtidig som preses er domprostens nærmeste
overordnede. Denne løsningen støttes derfor.
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5.3 Bruk av Nidaros domkirke
Departementets resonnement går ut på at en i praksis vil finne løsninger på de to
biskopers bruk av/deltakelse i Nidarosdomens gudstjenesteliv. Dette vil uten tvil kunne
by på utfordringer, men det er vanskelig å foreta nærmere presiseringer på det
nåværende tidspunkt utover det forhold at preses bør ha forrang framfor Nidaros biskop.
Vi slutter oss ellers til departementets antakelse om at dette samarbeidet ikke vil by på
problemer i praksis.
Forholdet til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider har vi ikke grunnlag for å uttale
oss om.

5.4 Visitaser i tilsynsområder
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd er enige om at en her kan følge gjeldende
visitasreglement for preses som biskop i sitt tilsynsområde.

5.5 Prostemøte
Støttes.

5.6 Representasjon mv i Erkebispegården
Prinsippene her refiekterer prinsippene i 5.3 og støttes.

6. Forholdet til Bispedømmerådet/Preses' plass i Kirkemøte
I forhold til deltakelse på Kirkemøte synes den foreslått ordning å være grei. Vi er
derimot noe usikre på om en har fanget opp alle utfordringer som gjelder biskopenes
forhold til Nidaros bispedømmeråd. Det synes ikke å være vanskelig når det gjelder
saker som direkte angår bispedømmet/preses' tilsynsområde, for eksempel ansettelser.

Forholdet kan lett bli mer komplisert der det må forutsettes å kunne være visse
interessemotsetninger enten mellom bispedømmet som helhet versus det spesielle
tilsynsområdet for eksempel i budsjettsammenheng, eller spørsmål av mer generell
teologisk og strategisk karakter som det kan være knyttet uenighet/spenninger til.
Sør-Hålogaland bispedømmeråd mener at preses i slike saker bør ha uttalerett. Nidaros
biskop og preses må avklare eventuelle ulike syn seg i mellom. For å understreke
bispedømmerådets helhetsfunksjon på bispedømmets vegne, bør preses i slike saker,
derimot ikke ha møte- og talerett i rådet.

7. Nærmere om de nasjonale funksjonene
7.1 Bispemøtet  — forholdet til de andre biskopene
Her bekreftes det med rette at de grunnleggende bestemmelsene for Bispemøtet og for
forholdet mellom preses og den enkelte biskop ikke endres i forhold til dagens ordning.
Det støttes.

7.2  Forholdet til visepreses
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd mener ordningen med dobbelt stedfortrederfunksjon,
er fornuftig, slik at Nidaros biskop overtar slik funksjon lokalt, mens visepreses får
tilsvarende funksjon i forhold øvrige oppgaver. Dette høres greit ut, men det kan være
godt at departementet får avgjørelsesmyndighet i tvilstilfeller som det kanskje kan være
noen av i en innkjøringsfase.

7.3  Kontaktvirksomhet og representasjon
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd har i utgangspunktet forestilt seg at en av de nye
funksjonene knyttet til presesstillingen, ville være å representere Bispemøtet overfor
kongehus, storting og regjering.
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Vi registrerer at dette foreslås opprettholdt ut fra dagens praksis som en del av Oslo
biskops portefølje. Vi forstår at det kan være fornuftig å fortsette denne praksis, men
mener at det bør vurderes nærmere. Det har nettopp noe med presesfunksjonens
nasjonale, kirkelige funksjon å gjøre.

8, 9 og 11 Kontor, bolig og økonomi
Det er avgjørende for den nye funksjonen at det legges til rette for gode organisatoriske
og praktiske rammer. Dette er igjen avhengig av økonomiske betingelser som gjør det
mulig å etablere og gjennomføre det krevende prosjektet med å ha en funksjon som er
knyttet til både Trondheim og Oslo.

10 Fremgangsmåte ved utvelgelse av preses
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd støtter tanken om at Bispemøtet skal nominere tre av
de sittende biskopene som kandidat til presesfunksjonen. Vi mener det er naturlig at
Nidaros Bispedømmeråd får uttale seg, og at menighetsrådene og tilsatte også er med i
prosessen etter vanlige regler. Det samme gjelder for Kirkerådet. Vi er usikre på om
dette vil gi et bredt nok grunnlag for den vurdering som Bispemøtet og regjeringen til
slutt skal gjøre, men har etter samtale ikke funnet å ville foreslå andre instanser ikke
minst fordi dette dreier seg om en midlertidig ordning

12 Videre prosess
Det er vårt håp at departementets ambisjon om utnevnelsen i 2011, kan bli virkelighet.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd behandlet saken i sitt møte den 08.11.10 og gjorde
følgende vedtak:

SBDR-061/10 08.11.2010 Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtak:
Sør-Hålogaland bispedømmeråd slutter seg til forslaget til høringssvar for
presesfunksjon i bispemøtet i Den Norske Kirke med de endringer som framkom i
møtet.

Med vennlig hilsen

L,G4t
-Kjel na n e.f.

iftsdirekt r Kristin Fag
førstekonsulent
Direkte innvalg:  75 54 85 56
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