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Dato :  22.09.2006 Vår ref:  05/104 -7 EV Deres ref:

Det vises til høringsbrev datert 16.05.2006, med forslag til endringer i tjenesteordning
for biskoper. Biskop og bispedømmeråd i Sør-Hålogaland gir med dette en felles
uttalelse. Det er også innhentet synspunkter fra et utvalg proster i bispedømmet.
Saken er behandlet i bispedømmerådets møte 19.09.2006, Sak 078/06.

Gjeldende tjenesteordning for biskoper ble fastsatt i 1997, endret i 1999. Flere forhold
tilsier at en revisjon er nødvendig, bl.a. nye/reviderte tjenesteordninger for prost og
menighetsprest.

Forslaget:
Gjennom § 8 er biskopens ansvar for vigsling av prester og andre kirkelige
medarbeider presisert. I § 5 er biskopens rett til å gripe inn i en lokalmenighet og
forrette gudstjeneste. Foreslått formulering er "biskopen kan selv eller ved annen
prest". Prost er her ikke nevnt, men en må anta at denne nærliggende muligheten
rommes av formuleringen.
Det foreslås å presisere at biskopene er forpliktet på Dnks strategier og mål, slik
Kirkemøtet fastsetter dem. Dette er en nyttig presisering, som tydeliggjør den
sammenhengen i biskopens og de kirkelige råds virke som i vår kirke har blitt stadig
tydeligere.
En hovedlinje i endringsforslaget er en gjennomgang av delegasjonsordninger.
Stiftsdirektør kan utføre oppgaver tilknyttet biskopens ledelse av prestetjenesten.
Prostene kan utføre en del oppgaver delegert fra biskopen, og domprosten skal
fungere som fast vikar. Imidlertid er det lagt inn en ny presisering: vigsling av
medarbeidere kan ikke skje ved andre enn den vigslede biskop, og her kan
domprosten ikke være vikar. I den forbindelse åpnes det for at biskop fra annet
bispedømme, eller biskop emeritus, på forespørsel fra den faste biskop kan foreta
vigslingshandlinger.

- Noen mindre endringer er gjort, f.eks der betegnelsen prestegjeld ikke lenger
brukes, mens betegnelsen sokn tas inn.

- I utredningen fra KKD bemerkes det at en har vurdert å ta inn presiseringer som
gjelder forholdet mellom tilsynsansvar og arbeidsgiveransvar, men at en likevel har
valgt å ikke berøre dette feltet i tjenesteordningen.

Vurdering:
- flere av endringsforslagene er logiske følger av andre endringer som har skjedd i

Den norske kirke. Dette gjelder bortfallet av prestegjeld som betegnelse på prestens
arbeidsområde og presiseringen av biskopenes forpliktelse på kirkens felles
strategier.
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Bak endringsforslagene med en viss innstramming av delegasjon av biskoppelig
vigslingsmyndighet til domprost, ligger bispemøtets anbefalinger, som igjen kan ha
sammenheng med økumeniske avtaler som Den norske kirke har inngått.
Det beklages at en ikke har gått inn i et forsøk på å gi klarere presisering om
forholdet mellom biskopens tilsynsansvar og biskopens
arbeidslederansvar/arbeidsgiveransvar. Her er det fortsatt et felt der en kan
observere ulik begrepsbruk og til dels ulike tolkninger av eksisterende bestemmelser
og praksis.

Anbefaling:
Endringene i tjenesteordning for biskoper anbefales godkjent slik det foreslås fra
Kultur- og kirkedepartementet.
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