
Høring- ordning for utpeking av biskoper. 

Høringsuttalelse fra Gamlebyen og Grønland menighet. 

Vi har blitt bedt om å ta stilling til ordning for valg av biskoper. I høringsbrevet ble vi presentert for 

de tre alternative ordningsforslag. En ordning med rent valg av biskoper (2.2) samt to ordninger hvor 

biskoper tilsettes etter en avstemmingsrunde, henholdsvis av et særskilt tilsettingsorgan (2.3a) eller 

av Kirkerådet (2.3b). 

Gamlebyen og Grønland menighet går inn for at biskoper skal bli valgt etter alternativ beskrevet som 

2.3a, ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan.  

I utformingen av en ordning for utpeking av biskoper er det flere hensyn som bør vektes. En må sikre 

bred nominasjon av kandidater, bred demokratisk innflytelse samt kvalifisert vurdering av 

kandidatene i prosessen. Vi mener videre at bispekollegiet ikke bare er ansvarlig for sine egne 

bispedømmer, men også for kirken som helhet og at helhetskirkelige hensyn derfor bør være en 

viktig faktor også i valg av biskoper. Vi vurderer at ovennevnte hensyn blir best balansert gjennom 

alternativ 2.3a.   

Gamlebyen og Grønland menighet er videre opptatt av hva slags posisjon biskopene skal ha i Den 

norske kirke og hvordan kirken skal ledes. Vi anser bisperollen som en faglig og åndelig lederstilling 

som må bevare en størst mulig grad av selvstendighet i forhold til både kirkemøtet og kirkerådet når 

det gjelder teologiske spørsmål og tilsyn av kirkelige medarbeidere. En ordning med særskilt 

tilsettingsorgan vil bidra til maktspredning noe vi vurderer som meget positivt. Vi mener derfor 

valgordningen 2.3a, bedre enn valgordning 2.3b, ivaretar biskopenes uavhengige posisjon. Da 

maktspredning er ønskelig er det viktig at dette også gjenspeiles i sammensetningen av et slikt råd. 

En bør derfor regelfeste at Kirkerådets medlemmer er utelukket fra å bli valgt til et slikt 

tilsetningsråd. Et slikt råd må videre sikre balanse mellom den vigslede tjenesten og valgte 

representanter i sin sammensetning. 

Vi tror at både ordning 2.3a og 2.3b vil i mindre grad enn 2.2 bidra til kirkepolitisk maktkamp og 

aksjonisme.  

Gamlebyen og Grønland menighet går inn for at biskopene velges for åremålsperioder . Kirkerådet 

bes utarbeide forslag til ordning som ikke kommer i konflikt med arbeidsmiljøloven. 

  

 


