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Høringssvar :  Forslag til endringer i tjenesteordning for biskoper

Stavanger biskop vil i hovedsak gi sin tilslutning til departementets forslag til endringer
i tjenesteordning for biskoper .  Jeg har følgende kommentarer til departementets forslag:

De generelle merknadene i høringsbrevet bidrar til å avklare en del sentrale
problemstillinger knyttet til delegasjon av biskopens myndighet .  Jeg ser at disse
problemstillingene også inngår som elementer i kirkens reformarbeid og debatten om
statskirken.

Avsnittet 2.1 peker med. rette på at delegasjon er av ulik art  (til prost og stiftsdirektør)
og at den har sine grenser.

Departementet  har ikke funnet  tilstrekkelig grunn til å foreta en grensedragning mellom
biskopens tilsynsmyndighet og arbeidsgiveransvar. Tjenesteordningen  §  1 ble utformet i
en tid da den kirkelige organisasjon var mindre,  og med færre ansatte og
tjenestegrupper. Uttrykket "bindende pålegg" i § 1 kan forstås snevert eller vidt.
"Bindende pålegg" gjelder både "prester og andre kirkelig tilsatte". Det tolkes av noen
snevert til tross for at konteksten er at biskopen skal " rettlede og oppmuntre
menigheter ,  tilsatte og medarbeidere".  Jeg legger derfor til grunn at begrepet  "bindende
pålegg" trenger en avklaring og presisering ,  og da særlig  i forhold til  rådsmedlemmer
og kirkelig tilsatte i den synodale struktur.

Økumenisk sett er vi i en situasjon  hvor  vi som en kirke i Porvoofellesskapet er opptatt
av å styrke  det personale bispeembetet .  Utredningen om myndighetsrelasjonene i vår
kirke  viste at biskopenes  forhold til  den synodale struktur er uklart. Dette er spørsmål
som må avklares i den videre prosess.
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