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Løbenr. 102519/13

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

(sendt pr. e-post)

Vedr. doc.nr. 57195/13 Høring om lovforslag til åremålsansættelse af biskopper

I brev af 26. juni 2013 har ministeriet fremsendt ovennævnte lovforslag.

Sagen har været behandlet på stiftsrådets møder, og stiftsrådet skal bemærke følgende:

I Stiftsrådet på Fyn er der betydeligt flertal for at afvise forslaget om åremålsansættelse af
biskopper.

Det er stiftsrådets opfattelse, at en tidsbegrænset ansættelse vil indebære afgørende ændringer
af bispeembedet,  og  dermed skabe usikkerhed i menighedsråd og provstiudvalg i væsentlige
dele af biskoppens embedsperiode.

Skulle ministeriet mod stiftsrådets ønske fastholde åremålsansættelsen, skal stiftsrådet anbefale,
at åremålsperioden bliver 12- 15 år.
Stiftsrådet ønsker endvidere at  gøre opmærksom på, at man finder ministeriets sammenligning
mellem bispeembedet og ombudsmands- og rigsrevisorembederne   irrelevant . Begge de nævnte
embeder  er  kontrolembeder, mens bispeembedets indhold er af en  ganske  anden  karakter.

Stiftsrådet kan endvidere ikke anerkende ministeriet opfattelse af, at forslaget ikke medfører
yderligere udgifter. 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.

Det er endvidere stiftsrådets opfattelse, at forslaget vil medføre forøgede udgifter til renovering af
bispeboliger, afholdelse af valg og vielser.

Stiftsrådet finder det derudover beklageligt at en gennemførelse af forslaget vil reducere
menighedsrådenes kaldsret i forbindelse med besættelse af retrætestillinger

Med venlig hilsen

Ester Larsen
fmd
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