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BM  20/17 Orienteringssaker 
 
1. Den norske kirkes grunnlag 
2. Olavstipendet 2018 
3. Biskopens visitaser. 
4. Digitale suppleringssalmer 
5. Spørreundersøkelse om EVU blant prester 
6. Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling 
7. Migrantmenigheter 
8. Personalsak 
9. Tilsyn med ”den digitale kirke”  
10. Vigsel ved norsk prest i Spania 
11. Rapport fra fagdag for åndelig veiledning 29. mai 2017  
 

BM-20/17 Vedtak:  
Sakene ble tatt til orientering. 

BM  21/17 Årshjul for EVU-arbeid 
 
Årshjulet for EVU-tiltak rettet mot presteskapet skal sørge for naturlig flyt i prosessene 
både med utvikling av nye kurs og av prestenes konkrete søknadsprosesser. Det dreier 
seg altså for det første å etablere gode rutiner for å bestille, utvikle og utlyse nye kurs. 
Det er et arbeid som må skje i samarbeid og samspill med biskopene og andre 
arbeidsgivere, med lærestedene og med fagforeningene. For det andre handler det om å 
få etablert en oversiktlig og god søknadsprosess for den enkelte prest.  
 
Utvikling av nye kurs 
Det vil være viktig for Bispemøtet framover å være en aktiv deltaker i arbeidet med å 
framskaffe ideer til nye EVU-opplegg, være med på å kvalitetssikre foreslåtte kurs og å 
bestille kursopplegg hos læresteder og andre.  
 
For Bispemøtet er det viktig at nye EVU-tiltak skal ha som mål at deltakerne blir gitt 
mulighet til å utvikle seg som prester og som teologer. To overordnede kriterier for hva 
som er tjenlige EVU-tiltak er hva som er sentralt for prestetjenesten og hva kirken har 
behov for nå.  
 
1. Årshjul for kursutvikling 

 
Det foreligger et forslag til nytt årshjul som er en oppfølging av sak BM 7/17.  Et tjenlig 
årshjul for kursutvikling må angi tydelige milepæler som alle står i et slikt forhold til 
hverandre at det kan sikre en god utvikling av prosessen. 
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2. Prosedyre for søknad fra prest 
 

Etter at Kompetansekartet har blitt avviklet som søkeverktøy for EVU, er det viktig å 
etablere gode ordninger for informasjon om utlyste kurs, for prestenes søknader 
tjenesteveg til biskop for permisjon og økonomisk støtte samt til lærestedet for 
påmelding og opptak. I arbeidet med å informere prestene om aktuelle EVU-tiltak, samt 
å motivere til deltakelse, vil prostene spille en sentral rolle. I tillegg til informasjon på 
lærestedenes, fagforeningenes og Bispemøtets hjemmesider gir spørreundersøkelsen 
grunn til å undersøke om det også er tjenlig med informasjon gjennom e-post til alle 
prester to ganger i året om nye utlyste kurs. I alle tilfelle bør en slik informasjon tilflyte 
prostene med oppfordring om å informere og motivere til deltakelse straks kursene er 
utlyst.  
 
BM-21/17 Vedtak:  
Bispemøtet har drøftet det fremlagte utkast til årshjul for kursutvikling, samt prosedyre 
for søknad fra prest til EVU-kurs.  

BM  22/17 Tilsyn, ledelse og arbeidsgiversaker 
 
1. Ordinasjonspraksis. Bestemmelser om ordinasjon omtales i TOB § 8. Tredje ledd, 

som omhandler enkelte unntak fra hovedregelen, henviser til  ”nærmere regler 
fastsatt av Bispemøtet”. Slike regler er ikke skriftliggjort.  
 

2. Acta bibelskole er knyttet til IMI-kirken i Stavanger, som igjen tilknyttet Normisjon. 
Prester i IMI-kirken er under biskopens tilsyn. Bibelskolen annonserer med linjer og 
studier i «Helbredelsesskole» og «Profeti-skole». Biskopen har gitt et tilsvar i Vårt 
Land 15.08.17 etter at saken kom opp i Verdidebatt.no.  
 

3. Det finnes tilsatte innen trosopplæring, undervisning og diakoni som ikke er 
medlemmer i Den norske kirke. Det foreligger et generelt krav om medlemskap. 
Biskopen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra medlemskapskravet, jf kl § 29 
og TOB § 11a. 
 

4. Biskopens godkjenning av alba og stola. Brev fra Oslo biskop til Kirkerådet. 
 

5. Spørsmål om sletting av faddere og oppnevning av nye faddere. Brev fra Oslo 
biskop til Kirkerådet. 
 

6. Arbeidstid, ferie og avslutning av tjenesten.  
 

7. Stiftspraksis og skikkethetsvurdering. 

 
BM-22/17 Vedtak:  
Saken ble drøftet. 
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BM  23/17 Evaluering av retreat m.v. 
 
Bispemøtet gjennomførte et retreat i San Masseo (Monasterio di Bose) i Assisi 21.-25. 
August 2017. Peter Halldorf fungerte som retreatleder, og retreatet fulgte for øvrig 
klosterets dagsrytme og tidebønner.  
 
Bispemøtet har tidligere gjennomført både studieturer (Midtøsten og 
Berlin/Wittenberg), retreat (Ungarn og Assisi) og pilegrimsvandring (Nidaros).  
 
BM-23/17 Vedtak:  
Saken ble drøftet. 

BM  24/17 Forsøksordninger enhetlig ledelse 
 
 
På Kirkemøtet 2016 ble høringen Veivalg for fremtidig kirkeordning behandlet (KM 08/16) og 
det ble der drøftet mulige endringer i arbeidsgiveransvaret i kirken. Saken ble fulgt opp på 
Kirkemøtet i år (KM 11/17) og videre behandlet i Kirkerådet i juni 2017 (KR 27/17).  
Søknader sendes til Kirkerådet. Biskop og bispedømmeråd skal uttale seg om saken.  
 
Finansieringen av forsøk er foreløpig ikke avklart, men vedtaket i Kirkerådet i juni sier at 
spørsmålet om bevilgninger behandles i tilknytning til budsjett for 2018. Det er naturlig å tro at 
det vil bli begrenset med søknader før de økonomiske rammene er klargjort. Biskopene må 
allikevel være forberedt på å kunne gi begrunnet uttalelse allerede i løpet av høsten. Den enkelte 
biskop bør også vurdere om en ønsker å være en pådriver for å sette i gang bestemte tiltak i sitt 
bispedømme. 
 
BM-24/17 Vedtak: 
Biskopene tar saken til orientering. Den enkelte biskop vil uttale seg om aktuelle søknader med 
utgangspunkt i de føringene som ble lagt i samtalen. 

BM  25/17 Biskopenes ordning for studiepermisjon 
 
I 2009 behandlet Bispemøtet en sak om studiepermisjon for biskoper. Bakgrunnen var 
at studiepermisjon ble praktisert svært ulikt biskopene imellom. Hensikten var å 
etablere en ordning som muliggjorde regelmessig avsetning av tilstrekkelig tid til faglig 
fordypning med sikte på fornyet inspirasjon og kompetanse i tjenesten. Etter dialog med 
departementet ble det fastsatt en ordning som gir 4 ukers permisjon ifm tiltredelse 
(første året), og deretter 12 uker hvert fjerde år, evt 9 uker etter tre år.  
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Etter 1.1.2017 er ordningen slik at Bispemøtets preses behandler søknad om 
studiepermisjon fra biskopene, mens økonomiske konsekvenser (vikar, stipend, andre 
kostnader) dekkes av bispedømmerådet.  
 
 
BM-25/17 Vedtak:  
Bispemøtet drøftet ordning med studiepermisjon for biskoper, som vil følge den praksis 
lagt til grunn av departementet, og vil presisere følgende: 
1. Det skal søkes om studiepermisjon til preses. 
2. Studiepermisjon skal planlegges slik at biskopen kan delta på de to store 

bispemøtene (februar og oktober), samt  ”Veien til prestetjeneste” (juni). 
3. En kan ikke påregne å få innvilget søknad om studiepermisjon når det gjenstår 

mindre enn ett år av tjenesten.  
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