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Vedr. doc.nr. 57195/13:  Høring om lovforslag til åremålsansættelse af biskopper 
 
I brev af 26. juni 2013 har ministeriet sendt ovennævnte lovforslag i høring.  

I den anledning skal jeg bemærke, at jeg ikke finder det hensigtsmæssigt med åremålsansættelse 
af biskopper.  

1. Det er min opfattelse, at en tidsbegrænset ansættelse vil medføre en svækkelse af 
bispeembedet, idet kontinuiteten i stiftet i givet fald bliver embedsværket og provsterne. Det 
vil uvægerligt flytte magtbalancen mellem biskop og provster – og mellem provstier og stift 
og som sagt betyde en svækkelse af bispeembedet. Derfor ville det efter min opfattelse 
være en nødvendig konsekvens af overvejelsen af eventuel åremålsansættelse af 
biskopper – også at overveje eventuel åremålsansættelse af provster.  

2. Samtidig en det med nogen forundring jeg noterer, at man benytter rigsrevisor og 
ombudsmanden som sammenligning til bispeembedet. Bispeembedet har et helt andet 
indhold og sammenligningen med institutionelle kontrolembeder indebærer også her en 
betydelig omfortolkning af bispeembedet. En biskop er en præst med en særlig funktion, og 
tilsyn er ikke primært opsyn, men langt bredere. En biskop skal vejlede og opmuntre til at 
være kirke det lokale sted, og det kræver, at biskoppen kender forholdene i det enkelte 
sogn.  

3. Jeg har i øvrigt den bekymring, at forslaget eller bemærkningerne til forslaget ikke i 
tilstrækkelig grad har afklaret de økonomiske konsekvenser af lovforslaget. Forslaget vil alt 
andet lige medføre forøgede løn- og pensionsomkostninger for de biskopper, som går 
tilbage i retrætestillinger. Det vil udvide stillingsmassen og indebære en reduktion af 
midlerne til almindelige præstestillinger. 

Der vil endvidere være de afledede udgifter, - at forslaget vil medføre forøgede udgifter til 
renovering af bispeboliger, afholdelse af valg og bispevielser. 

Det er klart at alle disse udgifter vil øges jo kortere ansættelsesperioden er. 
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4. Jeg finder endvidere tidspunktet for fremsættelsen af forslaget uhensigtsmæssigt. Der 
pågår i øjeblikket en drøftelse af den overordnede styring af Folkekirken, der i høj grad 
inddrager bispeembedet.  

Jeg skal derfor opfordre til at man afventer den endelige rapport og høringen af denne og 
så inddrager ansættelsesvilkårene for biskopper i det eventuelle lovkompleks, der følger af 
styringsrapporten. Derved vil der kunne tages stilling til et helhedsorienteret lovkompleks.  

 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Tine Lindhardt 

  

 
 

 

 

 

 


