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Høring – ordning for utpeking av biskoper; høringsuttalelse fra Eidsberg felles 

menighetsråd. 

Eidsberg felles menighetsråd behandlet i sitt møte 28.02.2017 høringsnotatet «Ordning for utpeking 

av biskoper». Menighetsrådets uttalelse er som følger: 

1. Eidsberg felles menighetsråd går inn for en ordning der biskopene tilsettes i et organ. Vår 

begrunnelse for dette er at et tilsettingsorgan vil kunne ta (og bør ta) helhetskirkelige 

hensyn, herunder sammensetningen av bispekollegiet. Med en ren valgordning etter de 

regler som er foreslått, er det fare for ytterligere regionalisering av Den norske kirke, noe vi 

mener er svært uheldig. 

 

2. Etter vår oppfatning er et eget tilsettingsorgan å foretrekke, jfr. bl.a. argumentene om 

biskopenes selvstendighet i forhold til Kirkerådet. Da får vi riktignok enda et organ i kirken, 

men tilsettingsorganet har kun én oppgave, og det har ingen myndighet i alle de sakene der 

det kan tenkes at Kirkerådet og biskopene har ulike syn og/eller interesser. 

 

3. Subsidiært støtter Eidsberg felles menighetsråd en ordning der Kirkerådet ansetter biskoper. 

 

4. Reglene for hvem som har stemmerett er til dels overlappende i de tre alternativene. Vi har 

disse kommentarene til noen punkter: 

 

-  Eidsberg felles menighetsråd støtter forslaget om at de teologiske professorene ikke 

 lenger skal ha stemmerett ved den rådgivende avstemningen. Det er i saksframlegget 

 gjort greit rede for hvorfor det bør være slik. 

 

- Vi støtter forslaget om at Kirkemøtets medlemmer skal ha stemmerett, og at 

 prostene fortsatt skal ha stemmerett. Dette vil bidra til at avstemningsprosessen ikke 

 blir en rent regionalt anliggende. 

 

- Vi støtter også forslagene om at representanter for Ungdommens kirkemøte og 

 Ungdomstinget i det aktuelle bispedømmet bør få stemmerett. 

 

- Det er i saksframlegget gjort greit rede for at vektingen mellom de forskjellige 

 gruppene som i dag har stemmerett; menighetsråd, vigslede medarbeider, proster, 

 ikke har noen praktisk betydning. Vi vil imidlertid peke på at balansen mellom leke 

 kirkemedlemmer og vigslede medarbeidere bør opprettholdes. Dette er det særlig 



 viktig å passe på dersom sammenslåing av menighetsråd, som det nå er mye av, fører 

 til at antall stemmeberettigede leke medlemmer blir mye lavere enn antall 

 geistlige/vigslede i bispedømmet. 

 

5. Når det gjelder reglene for avstemning i bispedømmerådet, når det nominerer kandidater, er 

vi enige i forslagene som går ut på å sikre at det alltid nomineres 5 kandidater. 

 

6. Eidsberg felles menighetsråd kan ikke se at det er fremført sterke nok argumenter for at 

biskoper skal ansettes på åremål. En biskop skal visitere menighetene i bispedømmet, en slik 

runde tar minst 8 år. Med tid til en innkjøringsperiode er vi oppe i 9-10 år, og da nærmer vi 

oss det antall år mange biskoper er i tjeneste. 

 

I saksframlegget er det nevnt perioder på 6 år med rett til forlenging med ytterligere en 

periode, altså 12 år, et tidsrom som er lenger enn flere av de nåværende prestene får som 

tjenestetid. 
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