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Høring – Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke 

Uttalelse fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 
 

Vi viser til FADs høringsnotat av 24. september 2010 om presesfunksjonen i Bispemøtet i Den 

norske kirke. Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og 

interesseorganisasjon.  
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KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 

 

 

 

Øystein Dahle 
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Høringssvar fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om 
forslag til ordning for presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke.  

 

KA vil i hovedsak gi sin tilslutning til forslagene i det tilsendte høringsnotatet, men vi har 
noen kommentarer til noen enkeltpunkter.  
 
KA uttalte seg i hovedsak positivt til forslaget om etablering av en 12. biskop i høringen til 
demokratimeldingen fra daværende Kultur- og kirkedepartementet. I høringsuttalelsen ble 
det bl.a. uttalt: ”KA støtter arbeidsgruppens vurderinger om å styrke det episkopale 
element i kirkeordningen i lys av arbeidsgruppens forslag om å øke antall leke medlemmer 
i Kirkemøtet betydelig. KA vil imidlertid reservere seg mot å begrunne en eventuell 12 
biskop i retning av ” demokrati med kirkelig legitimitet”. KA mener biskopen har en 
selvstendig rolle å spille i kirkeordningen og at det er gode grunner som taler for å gi bedre 
betingelser for å utøve denne rollen i en kirke med styrket demokrati.” 
 
Selv om KA uttalte seg positiv i 2008 til forslaget om å etablere en 12. biskop, så gir den 
påfølgende utvikling av preses-saken grunn til å peke på noen utfordringer i det videre 
arbeidet med en ny ordning for preses. For KA er det avgjørende at utviklingen av 
ordningen for preses bør skje innenfor gjeldende premisser for forståelse for forholdet 
mellom embete og råd i Den norske kirke. Vi beklager derfor at behandlingen av 
presesfunksjonen har skjedd uten en helhetlig vurdering av rammebetingelsene for alle 
lederrollene i Den norske kirke sentralt, herunder valgt ledelse i Kirkerådet.  
 
Tilsynsområde  
I høringsnotatet foreslås det at preses skal ha tilsyn og være arbeidsgiver i Nidaros 
domprosti. En slik ordning med et tilsynsområde innenfor et annet bispedømme medfører 
noen kompliserte løsninger i forhold til Nidaros biskop. KA er forundret over at 
høringsnotatet i større grad ikke vurderer om preses i stedet bør tillegges tilsynsoppgaver 
for kirkelige områder av nasjonal karakter og bispedømmeovergripende virksomhet, slik 
som f.eks. Døvekirken, prestetjenesten i Forsvaret eller Norsk kirke i 
utlandet/Sjømannskirken. Ordningen som nå er valgt for tilsynsområde virker litt konstruert, 
og bidrar ikke til å bygge opp under en forståelse om at preses også er biskop med 
ordinære tilsynsoppgaver ut over presesfunksjonen.  
 
Funksjon og arbeidsoppgaver 
I høringsnotatet vises det til ordningen fra Sverige der preses kun omfatter 
tilsynsoppgaver, og ikke arbeidsgiverfunksjoner overfor prestene i tilsynsområdet. I 
forslaget fra FAD anbefales likevel at preses både skal ha arbeidsgiveroppgaver og 
tilsynsoppgaver i et geografisk område. Konsekvensene for dette bl.a. at Nidaros biskop 
har fast plass i bispedømmerådet, men at preses må møtet ved saker som berører prester 
i preses sitt tilsynsområde. Dette kan skape en komplisert situasjon. KA vil foreslå at det 
her vurderes en ny ordning for preses når det gjelder arbeidsgiveroppgaver som 
tydeliggjør at tilsynsoppgaver og arbeidsgiveroppgaver ikke med nødvendighet er knyttet 
sammen.   
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I demokratimeldingen ble det lagt vekt på at arbeidsoppgavene for en 12. biskop i 
hovedsak skal være de samme som dagens ordning. Hensikten med en ny ordning har 
derfor vært å styrke arbeidet for gjeldende rolleforståelse for preses. Dette understrekes 
også i høringsnotatet. Vi registrerer at det er mange som ønsker å tilføre den 12. biskopen 
oppgaver/funksjoner som i realiteten gir preses en mer dominerende plass i Den norske 
kirkes ordning på bekostning av bl.a. Kirkemøtet/Kirkerådet. Det er derfor etter KAs 
oppfatning avgjørende at dagens forståelse av funksjon og arbeidsoppgaver for preses 
videreføres og tydeliggjøres i en ny ordning.  
 
Framgangsmåte med utvelgelse av preses 
Høringsnotatet foreslår at menighetsrådene og de stemmeberettigede tilsatte i Nidaros 
domprosti sammen med Kirkerådet og Nidaros bispedømmeråd skal uttale seg om tre 
nominerte kandidater til preses. KA synes at dette forslaget gir et noe begrenset utvalg av 
instanser som skal avgi uttalelse. Vi vil anbefale at flere organer inkluderes, f.eks. de 10 
andre bispedømmerådene. Dette vil understreke preses sin oppgave i hele Den norske 
kirke.  


