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____________________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg:  
KM 8.1.4/09 Vedtak i sak BM 35/09 Presesfunksjonen 
 
 

Styrking av funksjonen som Bispemøtets 

preses. Justert forslag til vedtak 

 
 

Justert forslag til vedtak (endringene er understreket) 
 
Kirkerådet anbefalerer Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 
 
1. Kirkemøtet mener det er behov for å styrke rollen som preses og ser positivt på at 

dette gjøres gjennom opprettelse av et tolvte bispeembete.  
 
2. Kirkemøtet anbefaler at en i denne fasen (jf. pkt. 3) velger en modell som innebærer 

at: 
a. arbeidssted og kontor for preses legges til Oslo i en samlokalisering i Kirkens 

Hus. 
b. tjenestebolig lokaliseres til Oslo. 
c. tjenestedistrikt og tilsynsområde for preses blir Feltprestkorpset og/eller 

Døvekirken. 
d. biskopene nominerer én kandidat blant tjenestegjørende biskoper. Forslaget 

sendes til uttalelse til tilsynsområdet og Kirkerådet før preses utnevnes.  
e. preses utnevnes for en begrenset funksjonsperiode som sees i sammenheng 

med framtidig struktur for Den norske kirke og ordning for valg/utnevning av 
biskop. 

f. når preses er utnevnt, nomineres og utnevnes ny biskop i det bispedømmet 
preses er hentet fra. 

 
3. Kirkemøtet anser at det er behov for å se nærmere på den rolle og de oppgaver preses 

skal ha i en framtidig kirkeordning, slik at presesfunksjonen kan utformes på en 
tjenlig måte i en ny struktur for Den norske kirke, både med hensyn til lederstruktur 
og valgordninger. Kirkemøtet mener det også er behov for å arbeide videre med en 
del prinsipielle, teologiske og økumeniske spørsmål før det etableres nye varige 
ordninger for presesembetet /ledende biskop. Videre må et tjenesteområde innenfor  
Oslo bispedømme utredes.  
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Orientering om ny saksbehandling 
Kirkerådet behandlet i sak KR 50/09 Styrking av funksjonen som Bispemøtets preses og 
fattet følgende vedtak (pkt 1): 
 
1. Kirkerådet gir KR/AU fullmakt til å foreta mindre justeringer og trekke inn  

supplerende momenter på bakgrunn av BMs behandling av saken primo oktober, før 
saken oversendes til KM. 

 
Bispemøtet behandlet spørsmålet om presesfunksjonen i sitt møte 1.- 6. oktober, i sak 
BM 35/09. Siden protokollatet ikke forelå da kirkemøtedokumentene skulle sendes ut, ble 
KRs opprinnelige vedtak utsendt. 
 
Bispemøtets protokollat viser at det i store trekk er sammenfall mellom vedtakene i de to 
organer, men også noe divergens. Kirkerådets arbeidsutvalg avholdt møte 29.10, og 
drøftet saken på nytt på bakgrunn av Bispemøtets protokollat.   
 

Bispemøtets anbefalinger 
Bispemøtet har i sin behandling i større grad enn Kirkerådet lagt vekt på den permanente 
løsningen, men reflekterer også rundt hvordan en overgangsordning kan organiseres. Mht 
videreutvikling av presesrollen uttaler BM følgende: ”En videreutvikling av presesrollen i 
retning av en ny, nasjonal kirkeleder vil måtte sees i sammenheng med den reform av 
kirkeordningen som vil følge etter grunnlovsendringene om stat og kirke.” Dette er i 
samsvar med KRs vedtak Det er også i stor grad sammenfall mellom KR og BMs 
forståelse av hvordan en overgangsordning skal tilrettelegges, men på følgende punkter er 
det noe divergens: 
 
Når det gjelder overgangsordningene er følgende protokollert fra BM: 
 

6. Overgangsordning 
Bispemøtet ønsker at et fast presesembete etableres i forbindelse med presesvalget 
høsten 2010. I lys av tidsfaktoren finner Bispemøtet det imidlertid nødvendig å 
etablere en overgangsordning, da ikke alle elementene i en permanent, ny ordning 
kan tenkes å være etablert innen den tid.  
 
En overgangsordning bør etter vårt syn sikre stabilitet i en fase som ellers vil bli 
preget av store og krevende endringer. Vi vil derfor anbefale følgende elementer 
inn i en overgangsordning: 
 

• Ny preses velges blant tjenestegjørende biskoper. 
• Bispemøtet oppnevner en nominasjonskomité bestående av tre biskoper, 

samt lederne for de tre sentralkirkelige råd. 
• Nominasjonskomiteen nominerer inntil 3 kandidater. 
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• Bispemøtet og Kirkerådets medlemmer velger preses på grunnlag av 
foreliggende nominasjon.  

• Nyvalgt preses utnevnes av Kongen i statsråd til nytt bispeembete. 
• Preses lokaliseres i Oslo. 
• Tilsynstjenesten etableres i et avgrenset område i Oslo sentrum.  
• Utredning av permanente regler for nominasjon, valg, tjenesteordning, 

utvidet tilsynsområde m.v. skjer i sammenheng med 
kirkeordningsreformen som følge av grunnlovsendringene i 2013. 

 
 
Forhold hvor BM og KR har fattet noe ulike vedtak: 
 
Tjenestedistrikt - tilsynsområde 
KR: Tjenestedistrikt og tilsynsområde for preses blir feltprestkorpset.  
Kirkerådet var i sine premisser også opptatt av at det i en endelig ordning var viktig at 
preses fikk et geografisk tjenestedistrikt og tilsynsområde, men at dette krevde nærmere 
utredning. 
 
BM: Tilsynstjenesten etableres i et avgrenset område i Oslo sentrum 
 
Nominasjon 
KR: Biskopene nominerer én kandidat blant sittende biskoper. Forslaget sendes til 
uttalelse til tilsynsområdet og Kirkerådet før preses utnevnes.  
 
BM: Bispemøtet oppnevner en nominasjonskomité bestående av tre biskoper, samt 
lederne for de tre sentralkirkelige råd. Nominasjonskomiteen nominerer inntil 3 
kandidater. 
 
Avstemning 
KR: Avstemning er uaktuelt siden kun en kandidat nomineres. 
 
BM: Bispemøtet og Kirkerådets medlemmer velger preses på grunnlag av foreliggende 
nominasjon. 
 
Tidsavgrenset funksjonsperiode 
KR: Preses utnevnes for en begrenset funksjonsperiode som sees i sammenheng med 
framtidig struktur for Den norske kirke og ordning for valg/utnevning av biskop. 
 
BM: Funksjonsperiode omtales ikke i forbindelse med overgangsordningen. 
 
 

Behandling i KR/AU 
Arbeidsutvalget drøftet Kirkerådets vedtak i lys av Bispemøtets vedtak, og foretok 
følgende mindre endringer: 
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- Anbefalt tjenestedistrikt/tilsynsområde foreslås eventuelt utvidet med Døvekirken, 
slik at vedtaket blir: ”tjenestedistrikt og tilsynsområde for preses blir Feltprestkorpset 
og/eller Døvekirken” 

 
- I den videre utredning som må finne sted, må også et geografisk tjenesteområde i 

Oslo bispedømme utredes. 
 
 


