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Bispeembedets indhold, juridisk set 
Udvalgt litteratur 

Kirsten Busch Nielsen et al (red): Folkekirkens embeder. Kirkeretsantologi 2011, forlaget Anis for Selskab for Kirkeret, København og Aarhus 2011.  

Lisbet Christoffersen: ’Bispevalg i Folkekirken’, Juristen 1996, nr. 6, p 224-233.  

”Bispespejl” i Betænkning 1503/2008 Uddannelse og efteruddannelse af præster, s. 49 ff; Betænkning 1477/2006 Opgaver i sogn, provsti og stift 

Betænkning 1495/2008 Evaluering af forsøg med stiftsråd, særligt kap 2 sammenfatning og kap 8 forholdet til øvrige organer på stiftsniveau; 
betænkning 1544/2014 Folkekirkens styre, bilag 4. To højesteretsdomme: U 98/894 H Orla Villekjær-dommen. U 2017/1795 H Ritualdommen.  

 

1. En biskop er resultat af (mindst) tre retligt betydningsfulde legitimitets kanaler: Stiftets 
menighedsråds og præsters valg, kongelig udnævnelse til statstjenestemænd, samt ’brødrenens’ 
håndspålæggelse ved vielse og indsættelse efter ritual. Stiftsbåndsløsning.  

LBK 608 af 06/06/2007 om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning. Bekg 90 af 25/01 2017 om 
bispevalg. BEK nr 151 af 20/03/1987 Gældende om autorisation af et ritual for bispevielse 

 

2. En biskop indgår i sædvanligt statsligt over/underordnelsesforhold – op og ned i hierarkiet 
2.1.  generelle og konkrete tjenestebefalinger 
2.2. hjemkaldelse, tilbagekaldelse, omgørelse, klageadgang 
2.3. tilsyn (legalitetstilsyn, hensigtsmæssigheds-tilsyn, forvaltningstilsyn). Sektor-tilsyn fra KM, gejstligt 

og ansættelsesretligt biskoppeligt tilsyn, administrativt tilsyn fra stiftsøvrighed.  

 

3. En biskop indgår i arbejdsdeling med stiftskontorchef, stiftamtmand; stiftsråd; provster; minister 

 

4. Biskopperne varetager opgaver, der er landet på deres bord på mindst fire forskellige måder:  
 
2.a. Opgaver henlagt ved direkte lovhjemmel (originær kompetence): mrl § 38; præstefordelingen; 
rådgivning og indstilling v gejstlige ansættelser 
 
2.b. Opgaver henlagt ved delegation fra Kirkeministeriet: tjenesteretligt tilsyn 
 
2.c. Opgaver der varetages på grundlag af aftalt arbejdsdeling mellem biskopperne: valg til MKR.  
 
2.d. Opgaver, der varetages på grundlag af praksis: nogle skriver salmer, andre skriver bøger 

 

5. Biskopper er biskopper ligesom præster er præster og professorer er professor: en betydelig grad 
af autonomi i fortolkningen af embedets indhold og daglige prioritering af arbejdsindsatsen.  


