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Kyrkomötet
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2016:5

Tidsbegränsad anställning för stiftsbiskop

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas med förenklad motionsbehandling motion 2016:10.
Utskottet finner att inget tillkommit som förändrar ställningstagandet från kyrkomötet 2015. Utskottet föreslår därför att motionen avslås.
Till betänkandet finns en reservation.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:10.

Motionens förslag
Motion 2016:10 av Gunilla Eldebro m.fl., Tidsbegränsad anställning för
stiftsbiskop
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda möjligheter för tidsbegränsad anställning för biskop, förslagsvis ett förordnande på sju år samt undersöka alternativa karriärmöjligheter efter avslutat uppdrag.

Yttrande från Läronämnden
Läronämnden har yttrat sig över motion 2016:10 i Ln 2016:6y, bilaga 1.

Bakgrund
Kyrkomötet har tidigare under denna mandatperiod behandlat ärendet i motion
2016:10 om tidsbegränsad anställning för stiftsbiskop i Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2015:5 med motionerna 2015:27 och 2015:59. Kyrkomötet
avslog motionerna.
Förenklad motionsbehandling har avseende motion 2016:10 beslutats i enlighet
med 4 kap. 19 a § i Arbetsordning för kyrkomötet.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:10.
Utskottet finner att inget nytt har tillkommit som förändrar kyrkomötets ställningstagande från 2015. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet avslår motionen.

TU 2016:5

Uppsala den 27 september 2016
På Tillsyns- och uppdragsutskottets vägnar
Britas Lennart Eriksson, ordförande
Gunnar Edqvist, sekreterare
Beslutande: Britas Lennart Eriksson, ordförande, Inger Wahlman, Roine Olsson,
Anna Forssell, Lars Risberg, Emilia Lindstrand, Hans-Olof Andrén, Emma
Hedlundh, Mattias Rosenquist, Sven Kerst, Anna Ekström, Sten Elmberg, Lisbeth
Göranson, Anders Novak och Hanna Unger.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Catharina Erdtman, Kent Karlsson, Stefan
Linderås, Bertil Murray, Ingrid Borgström, Helena Nordvall, Kerstin Rossipal, AnnChristin Alexius, Helena Elmqvist, Helena Björkman och Johan Blix.
Biskoparna Eva Brunne och Per Eckerdal har deltagit i utskottets överläggningar.

Reservation
Jag reserverar mig mot beslutet i TU 2016:5 och yrkar bifall till motionen.
Sven Kerst
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Kyrkomötet
Läronämndens yttrande 2016:6y

Tidsbegränsad anställning för kyrkoherde och
stiftsbiskop
Läronämndens yttrande över motionerna 2016:9 och 2016:10
Läronämnden har vid flera tillfällen tidigare yttrat sig när det gäller frågan om
tidsbegränsad anställningstid för biskopar, senast i Ln 2015:9 y:
I Läronämndens yttrande Ln 2009:1y anförs:
När det gäller frågan om begränsning av biskoparnas tjänstgöringstid
vill Läronämnden hänvisa till sitt tidigare yttrande i frågan Ln 1991:13.
Där framförs att:
”I Svenska kyrkan vigs biskop till ett uppdrag som i princip är
livsvaraktigt. Det måste inte nödvändigtvis vara på det sättet. Men det
utgör en viktig sida av vår kyrkas sätt att värna om den nödvändiga
lednings- och tillsynsfunktionen (episkope). Av ålder har vår kyrkas
ordning med biskopar betraktats som en Andens gåva till henne. I
konsekvens med detta har biskopstjänsten inte setts enbart såsom ett för
viss tid givet uppdrag, vilket upphör eller kan förnyas för en ny period.
Att biskopstjänsten är en i princip livsvaraktig tjänst kan också ses
som ett uttryck för vad som brukar kallas den dubbla ansvarslinjen och
som är en grundläggande princip för Svenska kyrkan.”
Om Svenska kyrkan vill finna andra modeller vad gäller biskoparnas
tjänstgöringstid är det nödvändigt att dessa modeller är förenliga med
ovanstående grundsyn.
Frågan om generell tidsbegränsning av kyrkoherdens uppdrag är i jämförelse med
biskopens uppdrag av annan karaktär. Det är en anställningsform inom Svenska
kyrkan som i princip kan se ut på olika sätt. Kyrkoherden har dock i en episkopal
kyrka ett särskilt uppdrag i vigningstjänsten att utöva tillsyn över all verksamhet i
församling/pastorat. Läronämnden menar att det gemensamma ansvaret i församlingen förutsätter förtroendevalda organ och vigningstjänst i samverkan men med
självständiga uppdrag. Därför gagnas den grundläggande uppgiften i församlingen
av ett tydligt kyrkoherdeuppdrag med kontinuitet över tid.
Läronämnden menar att domkapitlets roll i en episkopal kyrka bör vara betydande och ser därför inga hinder mot att domkapitlet får större inflytande och tydligare roll.
Uppsala den 31 augusti 2016
På Läronämndens vägnar
Antje Jackelén, ordförande
Jenny Sjögreen, sekreterare
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Närvarande: Ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande, biskop Ragnar Persenius,
biskop Martin Modéus, biskop Åke Bonnier, biskop Johan Dalman, biskop Mikael
Mogren, biskop Fredrik Modéus, biskop Johan Tyrberg, biskop Per Eckerdal, biskop
Sören Dalevi, biskop Eva Nordung Byström, biskop Hans Stiglund, biskop SvenBernhard Fast, biskop Eva Brunne, Eva-Lotta Grantén, Anna Karin Hammar,
Margarethe Isberg, Karin Johannesson, Håkan Möller, Jesper Svartvik och Kristin
Zeiler.
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