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Det vises til brev av 16. mai 2006, med forslag til ny tjenesteordning for biskoper
(TOB) og anledning til å avgi uttalelse.

Biskopen har drøftet saken i prostemøte 5. september 2006. Bispedømmerådets
arbeidsutvalg har kort drøftet saken i møte 25. september 2006.

Generelt
Innledningsvis vil vi gi uttrykk for at den foreslåtte revisjonen på en god måte fullfører
det arbeid som er gjort med tjenesteordningene for menighetsprester og proster. Slik vi
ser det representerer den nye TOB en justering på bakgrunn av TOM og TOP, hvor
spørsmålet om biskopens delegasjon til prostene blir et viktig anliggende.

Vi deler departementets hovedsynspunkt når den åpner for at biskopens
arbeidsgiveransvar skal kunne delegeres etter nærmere regler, mens biskopens
tilsynsmyndighet i hovedsak er sperret for delegasjon. Sammen vil dette bidra til å
kunne gjøre prostene til effektive mellomledere, samtidig som bispetjenestens
økumeniske og enhetsskapende karakter ivaretas.

Forslag til endring av enkelte paragrafer
§ 7 -vi mener ordet "prestegjeld" bør strykes, både ut fra visitasreglementets § 1, TOB
§ 3, og ny TOM. Uavhengig av geistlige inndelingsområder vil biskopen måtte visitere
menighetene, dvs soknene, selv om biskopen gjerne kan visitere flere sokn samtidig.

§8 - paragrafen omhandler både presteordinasjon og vigsling til kateket, diakon og
kantor. I og med at bestemmelsene vedrørende disse to kategorier vigslinger er ulike,
ikke minst med tanke på adgang til delegasjon, anser vi det hensiktsmessig å dele opp
paragrafen i to, hvor den ene omhandler ordinasjon til prestetjeneste, og den andre
vigsling til øvrige stillinger.

Vi foreslår også å benytte begrepet "ordinasjon" for vigsling til prestetjeneste, jf bla
vigslingsliturgienes terminologi.

§ 14 - Borg biskop og bispedømmeråd ønsker ikke at det skal være anledning til å
delegere avgjørelser etter § 10 annet ledd til prostene. Dette anser vi som en del av
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biskopens tilsynsutøvelse ,  og handler om biskopens autorisasjon av prester som derfor
må sees i sammenheng med ordinasjonsretten. Vi vil  også vise til bispemøtets
behandling , hvor  et avgjørende hensyn var å arbeide mot en mer enhetlig praktisering
av denne bestemmelsen. Slik vi ser det vil dette vanskeliggjøres ved en hjemlet
delegasjonsadgang.

Med vennlig hilsen

He g egla  \ ug lien
biskop

Kopi Prostene i Borg bispedømme
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