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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I TJENESTEORDNING FOR BISKOPER

Det vises til Departementets høringsnotat datert mai 2006.

1. MF støtter forslaget om at ny tjenesteordning skal gjøre det tydelig hvilke deler av
biskopens ansvar som kan delegeres til andre, fortrinnsvis til prostene.

2. Når  det gjelder vigsling av prester  (§  8), viser MF til tidligere  høringsuttalelse  der vi har
støttet forslaget om at denne oppgaven ikke bør delegeres til domprosten.

3. Forslaget til ny § 4 bestemmer at biskopen "gir tillatelse til at et visst antall av de
forordnede gudstjenester kan holdes etter annen godkjent liturgisk ordning enn høymesse og
kan i særskilte tilfelle samtykke i et opplegg av søndagens gudstjeneste som avviker fra
gjeldende ordninger".
Etter MFs mening gis biskopen her et for omfattende ansvar for å regulere gudstjenestelivet
også i mindre sentrale spørsmål. MF stiller seg spørrende til hvorvidt denne bestemmelsen
samsvarer med intensjonen i den pågående gudstjenestereformen.

4. I § 10 heter det at fullmakt til å "forrette forordnede gudstjenester, dåp, nattverd og
gravferd... kan også gis teologiske studenter som befinner seg i den avsluttende delen av
profesjonsstudiet i teologi eller tilsvarende." MF vil foreslå en alternativ formulering:

"..kan også gis teologiske studenter som i sitt profesjonsstudium har gjennomført sin
første praksisperiode i menighet".

MF anser den foreslåtte formulering for å være en unødig innstramming av nåværende
praksis, og mener eget forslag bedre svarer til gjeldende studieordning for profesjonsstudiet i
teologi (cand.theol./ prestestudiet) ved MF.

Med vennlig hilsen for
DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

Vidar L. Haan
Rektor


