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Forslag til endringer i tjenesteordning for biskoper  -  høring

Det vises til departementets brev av 16. mai d.å. med forslag til endringer i
tjenesteordningen for biskoper. Nidaros biskop vil benytte anledningen til å peke på
følgende:

Generelt

Nidaros biskop har merket seg at departementet i denne omgang foreslår et begrenset
antall endringer. Departementet nevner også at en bredere gjennomgang med en
forenkling av hele tjenesteordningen kunne vært aktuelt. I den sammenheng kunne en
også vurdert spørsmålet om et tydeligere skille mellom tilsynsoppgaver,
forvaltningsmyndighet som følge av tilsynet, arbeidsgiveroppgaver og andre
forvaltningsoppgaver. En slik gjennomgripende endring vil kreve et mer omfattende
arbeid og nye høringer. Vi støtter derfor departementet i at endringene i denne omgang
begrenses til de forhold departementet tar opp i sitt forslag, ev. også andre mindre
endringer som det måtte komme forslag om.

Delegasjon

Nidaros biskop har merket seg den forståelse av intern og ekstern delegasjon som
departementet gir og har ikke merknader til hovedlinjene i den måten dette blir ivaretatt
på i forslaget.

Vi ser det som tjenlig at tjenesteordningen eksplisitt hjemler den adgang biskopen har til
å delegere myndighet til prostene. I lys av at tilsynet tilligger biskopen og helheten i
bispedømmet er vi enig i at adgangen til slik delegasjon ikke må bli for omfattende.

Når det gjelder den interne delegasjon fra biskopen til stiftsdirektøren, har vi merket oss
departementets formulering: " --- utgangspunktet er at et organ kan delegere internt så
lenge saksbehandlingen er forsvarlig." Samtidig peker departementet på at det vil være
sperrer for hva som kan ivaretas av andre ved intern delegasjon. Også dette er det viktig
å holde fast i. Vår erfaring tilsier at en del utøvelse av biskopens myndighet må
håndteres ved intern delegasjon. Det bidrar til en effektiv og rasjonell forvaltning etter
fullmakt fra biskopen. Forslaget ivaretar at dette fortsatt kan skje.
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Om noen av paragrafene

§ 2.
Nidaros  biskop slutter seg til at det tas inn en bestemmelse om biskopens forpliktelse på
kirkens mål og strategier og at opplistingen av arbeidsgiveroppgaver  sløyfes. Når det
gjelder det siste må det dog ivaretas at forholdene til prostene  blir ryddige.  Særlig
tenkes på at det må nedfelles hvem som tilstår prostene ferie m.v.

Formuleringen "Biskopen er øverste leder av prestetjenesten i bispedømmet - - "
harmonerer med bestemmelsen i § 1 i Tjenesteordning for proster, og innebærer at også
biskopen er arbeidsgiver og innehar styringsrett, jfr. Tjenesteordning for proster § 4. Det
vil imidlertid være tjenlig om biskopens arbeidsgiveransvar/styringsrett kommer
tydeligere til uttrykk også i § 2 i Tjenesteordning for biskoper.

----------- § 7.
Vi merker oss at departementet har beholdt betegnelsen "prestegjeld" og henvist til en
forestående gjennomgang av visitasreglementet. Med den utvikling som skjer hvor
prestegjeldets betydning forsvinner, ville det være et tydelig signal og bekreftelse av
denne utviklingen dersom prestegjeld tas ut av denne paragrafen allerede nå. Biskopen
vil likevel der det anses tjenlig kunne ha visitas samtidig i flere sokn, også i sogn som
formelt ligger i samme prestegjeld.

§ 14.
Biskopen sier seg tilfreds med at det her skjer en presisering av adgangen til delegasjon
til prostene. Vi mener at de paragrafer som er nevnt dekker det behov for delegasjon
som anses aktuelt, og det bør ikke foretas noen innskrenkning i forhold til forslaget.

Avslutning
Som departementet vil være kjent med har biskopene allerede i dag, i varierende grad,
delegert noe myndighet eksternt til prostene og noe internt til stiftsdirektøren.
Departementets beskrivelse av utfordringene knyttet til delegasjon er til god hjelp. Når
tjenesteordningen blir endret vil det likevel være behov for at departementet gjennom
veiledning/samtaler bidrar til delegasjonsadgangen blir forstått og utformet tilstrekkelig
ensartet i hele kirken.

Med vennlig hilsen

Finn Wagle
biskop istian Stendahl
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