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Høringssvar - ordning for utpeking av biskoper    februar 2017 

 

Bøler menighetsråd takker for muligheten til å delta i høringen om ordning for utpeking av biskoper.  

I høringsbrevet bes det om tilbakemelding på hva slags ordning høringsinstansen går inn for, samt på 

konkrete bestemmelser i de ulike regelforslagene.  

Bøler menighetsråd mener at soknets stemme må ivaretas og tillegges stor vekt i en ny ordning for 

utpeking av biskoper. Det er også viktig at en biskop, som er en viktig leder i vår kirke, har 

oppslutning og støtte fra en så stor andel av kirkemedlemmene som mulig. Derfor vil vi anbefale å 

ikke vedta en ordning med et særskilt tilsettingsorgan. Prosessen vil oppleves som mer åpen og 

demokratisk hvis en av de andre ordningene velges.  

Menighetsrådet i Bøler ønsker ikke å anbefale enten en ren valgordning eller tilsetting i Kirkerådet 

som den beste ordningen, fordi begge alternativene har både sterke og svake sider. Derimot vil vi 

fremme følgende hensyn som bør tillegges vekt i det videre arbeidet: 

 Uavhengig av hvilke ordning som velges er det viktig at prosessene rundt tilsetting av nye 

biskoper blir best mulig. Dette innebærer blant annet god og tilgjengelig informasjon om 

kandidatene.  

 Hvis en velger å gå for en ren valgordning er det viktig at det kreves kvalifisert flertall før en 

kandidat blir utnevnt. En kandidat som har oppnådd over 50 prosent av stemmene vil ha et 

tryggere mandat å gå inn i sin bispegjerning på enn hvis dette ikke er tilfelle.  

 Vektingen av menighetsrådenes stemmer bør fortsatt være stor og ikke reduseres.  

 Ordningen som velges på bakgrunn av blant annet denne høringen bør evalueres etter en 

viss periode og bør sees i sammenheng med eventuelt andre endringer i kirkens 

demokratiske struktur.  

 

Med hilsen fra 

Bøler menighetsråd 

 

Eilev Hegstad    Magnhild Brenaas 
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