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Ledelse i folkekirken - Bispeembedets indhold - Juridisk set 
Udvalgte kilder og litteratur:  
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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. 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. 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 
 

2. En biskop indgår i sædvanligt statsligt over/underordnelsesforhold – det samme gælder for præster 
og provster, jf. Orla Villekjær-dommen. Biskoppen kan således pålægges og pålægge ”ikke åbenbart 
ulovlige” tjenstlige ordrer.  
 

3. En biskop indgår i arbejdsdeling og samarbejde med stiftskontorchef, stiftamtmand; stiftsråd; 
provster; minister; præster og menighedsråd.  
 

4. Biskopperne varetager opgaver, der er landet på deres bord på mindst fire forskellige måder:  
 
4.a. Opgaver henlagt ved direkte lovhjemmel. FX: stillingtagen til ansættelse af præster uden 
teologisk embedseksamen (ansl § 3);  tilrettelægge menighedsrådets indstilling ved præstevalg 
(ansættelsesloven § 10); fratage en menighed indstillingsretten ved præstevalg, hvis ingen vil 
varetage menighedsrådsopgaven (vmrl § 24a); arbejdsdeling mellem præster (mrl § 2 om 
distriktsdeling mv); godkende vedtægter for valgmenigheder (vml §5); tage stilling til mindre 
ændringer i liturgi og brug af ikke-autoriserede salmebøger (mrl § 38, stk 2, jf. stk 1, nr 3); og helt 
generelt varetager biskoppen tilsynet med menighedens funktion, bortset fra det økonomiske 
tilsyn, der varetages af provstiudvalg og stiftsøvrighed (incl biskop). Stiftsøvrighed kan sætte 
ulovlige mr-beslutninger ud af kraft.  
 
4.b. Opgaver henlagt ved delegation fra Kirkeministeriet – fordeling af præstestillinger mellem 
sognene; tilsyn med præster, herunder tjenesteretlige sanktioner (tjml § 10 & kap 4).  
 
4.c. Opgaver der varetages på grundlag af aftalt arbejdsdeling mellem biskopperne – medlemskab 
af diverse råd og udvalg, som folkekirkens ungdomskor eller det mellemkirkelige råd.  
 
4.d. Opgaver, der varetages på grundlag af praksis, f.eks. indstilling om oprettelse og nedlæggelse 
af sogne og kirkebygninger;  
 

5. Biskopper er biskopper. De skal først og fremmest prædike. Holde visitats. Opmuntre. Føre tilsyn. 
Længe før tilsyn bliver et juridisk ord. Men de skal også føre tilsyn som juridisk begreb.  

 


