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Saksdokumenter: 
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Tilsetting av preses i Bispemøtet 
  

 

Sammendrag 
Preses Helga Haugland Byfuglien sa 2. september 2019 opp stillingen som preses og 
meddelte at hun ønsker å fratre stillingen ved utgangen av februar 202o. 
 
Bispemøtet nominerte generalsekretær i Kirkenes verdensråd, Olav Fykse Tveit, som 
kandidat til ny preses i Bispemøtet. 
 
Kirkerådet har sendt brev til bispedømmerådene, menighetsrådene og de stemmeberettigede 
i Nidaros domprosti og bedt dem om å uttale seg om kandidaten ved å avgi stemme. 
 
Bispemøtets arbeidsutvalg, med støtte fra bispekollegiet, vedtok i sitt møte 20. januar 2020 å 
foreslå at Olav Fykse Tveit tilsettes som ny preses i Bispemøtet. 
 
 

 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet tilsetter Olav Fykse Tveit som preses i Bispemøtet. 
 
 
 
 

Saksorientering 
 
Preses Helga Haugland Byfuglien sa 2. september 2019 opp stillingen som preses og 
meddelte at hun ønsker å fratre stillingen ved utgangen av februar 202o. Kirkerådet ba 
Bispemøtet om å nominere inntil tre kandidater som de anser skikket til ny preses innen 18. 
oktober 2019 (jf § 10 første ledd i regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper). 
 
Bispemøtet gjorde i sak BM 35/19 følgende vedtak: 

Bispemøtet har nominert Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, 
som ny preses i Bispemøtet. 

 Det er et samlet kollegium som står bak nominasjonen. 



  
 
Kirkerådet sendte deretter brev til bispedømmerådene og menighetsråd og de 
stemmeberettigede i Nidaros domprosti og ba dem uttale seg om kandidatene ved å avgi 
stemme (jf §10 andre ledd i regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper). 
 
Alle bispedømmerådene støttet nominasjonen. Det samme gjorde de tre menighetsrådene i 
prostiet. Det samme gjorde 13 av 19 stemmeberettigede av de ansatte. Det kom inn en blank 
stemme etter fristen, og fem avga ikke stemme. 
 
Kirkerådet ba i brev av 17. desember 2019 Bispemøtet om innen 21. januar å foreta en 
prioritering av de nominerte. Bispemøtet skal ikke begrunne sin prioritering (jf. § 10 tredje 
ledd i regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper). 
 
Bispemøtets arbeidsutvalg behandlet henvendelsen fra Kirkerådet i møte 20. januar 2020, 
og de øvrige biskopene sluttet seg til vedtaket samme dag pr e-post. Vedtaket har følgende 
ordlyd: 
 

Sak BMAU 7/20 Uttalelse om tilsetting av ny preses for Bispemøtet 
 
Bispemøtet nominerte i oktober kandidat til stillingen som preses i Bispemøtet etter 
Helga H. Byfuglien. Nominasjonen ble sendt til avstemning/uttalelse til de 
stemmeberettigede, med frist for uttalelse 15. desember 2019. Kirkerådet har deretter 
oversendt en oppsummering av avstemningsresultatet med anmodning om at 
Bispemøtet uttaler seg innen 21. januar 2020. Tilsetting vil skje i Kirkerådets møte 
30.-31. januar 2020. 
Det er avklart med biskopene at arbeidsutvalget kan behandle saken og foreslå et 
vedtak som de øvrige biskopene kan slutte seg til pr e-post. 
 
Vedtak: 
Bispemøtet tar de innkomne uttalelser til etterretning, og vil foreslå at Kirkerådet 
tilsetter generalsekretær Olav Fykse Tveit i stillingen som preses i Bispemøtet. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Prosessen fra nominasjon og til tilsetting finner sted, dekkes administrativt av Kirkerådet. 
Utgifter til vigsling dekkes over Bispemøtets driftsbudsjett. Utover det er det ingen 
økonomiske konsekvenser for Kirkerådet. 
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