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Tilsetting av ny preses
Sammendrag
Preses Helga Haugland Byfuglien leverte 2. september 2019 oppsigelse til
Kirkerådet. Det er fastsatt at avskjedsgudstjenesten blir 26. januar 2020.
Det legges opp til at Kirkerådet på sitt møte 30.-31. januar 2020 tilsetter ny preses.

Forslag til vedtak
Prosessen med å tilsette ny preses settes i gang med sikte på tilsetting i Kirkerådets
møte i Trondheim 30.-31.januar.

Saksorientering
Bakgrunn
Preses Helga Haugland Byfuglien ble innsatt som preses 2. oktober 2011. Hun er den
første fast ansatte preses i Den norske kirke. Ved opprettelsen av fast preses ble hun
biskop i Nidaros bispedømme med Nidaros domprosti som særlig tilsynsområde.
Hun ble utnevnt i statsråd 25. mars 2011. Kirkerådet er nå gitt myndighet til å tilsette
preses etter regler fastsatt av Kirkemøtet.
Regler 15. april 2018 nr. 841 om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper § 10 lyder som
følger:
§ 10. Nominasjon mv. og tilsetting av preses i Bispemøtet

Kirkerådet skal ved ledighet i stillingen som preses i Bispemøtet underrette
Bispemøtet om at det innen en frist fastsatt av Kirkerådet skal nominere inntil tre
kandidater som Bispemøtet anser som skikket til ny preses i Bispemøtet. Disse kan
velges blant de tjenestegjørende biskoper eller unntaksvis blant andre kandidater som
Bispemøtet finner egnet.
Kirkerådet skal oppfordre de stemmeberettigede tilsatte og menighetsrådene i
Nidaros domprosti, samt alle bispedømmerådene til innen en fastsatt frist å avgi
stemme på de nominerte i prioritert rekkefølge. Prioriteringene skal ikke begrunnes.
På bakgrunn av avstemningen skal Bispemøtet foreta en prioritering av de
nominerte. Prioriteringen oversendes Kirkerådet innen en frist fastsatt av Kirkerådet.
Prioriteringen skal ikke begrunnes.
Kirkerådet skal tilsette en av kandidatene. Ved tilsetting kreves alminnelig
flertall.
Kirkerådet kan nå starte prosessen med sikte på tilsetting i Kirkerådets møte 30.-31.
januar 2020. Møtet foreslås lagt til Trondheim.
Kirkerådet vil be Bispemøtet på deres oktobermøte om å nominere inntil tre
kandidater til stillingen som ny preses. Deretter vil alle bispedømmerådene,
menigheter og ansatte med stemmerett i Nidaros domprosti bli bedt om, innen 15.
desember 2019, å uttale hvem av kandidatene de mener er best skikket til å bli ny
preses.
Kirkerådet har gjort en regelfortolkning av forholdet mellom bispemøtets
nominasjon og Kirkerådets tilsettingsmyndighet. Se vedlegg.

Økonomiske/administrative konsekvenser
Utgifter dekkes innenfor eksisterende budsjetter.
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