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Kirkerådet 

Høring - ordning for utpeking av biskoper 

Vedtak 
Hidra menighetsråd har i møte 24 januar 2017 behandlet høringsdokument om Ordning for utpeking 

av biskoper. Et flertall på 5 representanter går inn for en ren valgordning. Mindretallet på 2 

representanter foretrekker en ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan. 

Begrunnelse 
Både flertallet og mindretallet legger vekt på at biskopene og bispekollegiet bør ha en fri og 

uavhengig stilling. For nasjoner og kirken gjelder andre organisasjonsprinsipper enn 

interesseorganisasjoner og bedrifter. Maktfordeling er således et viktig demokratisk prinsipp å unngå 

maktkonsentrasjon i ett organ - Kirkerådet. 

Både flertallet og mindretallet mener at lokal tillit og menighetenes stemme er viktig ved valg av 

biskop. 

Flertallet mener at avstemmingsresultatet ikke må settes til side av «helhetshensyn». Muligheten for 

overprøving av valgresultatet vil kunne legge en demper på lokalt engasjement og interessen for å 

stemme. «Helhetshensyn» oppfattes som et svært upresist begrep. Skulle det feste seg et inntrykk av 

at kun kandidater med spesifikke meninger eller andre karakteristika tilsettes, ville det legge sterke 

føringer på hvem som vil la seg nominere.  

Flertallet støtter at den som velges må ha minst 50% av stemmene. Dette gir bred tillit og støtte i 

kirken. 

Forslag til regler 
Ved en ren valgordning blir det viktig at kandidatene er kvalitetssikret på forhånd. De teologiske 

fakultetene bør derfor gis en rolle ifm nominering eller vurdering av aktuelle kandidater før 

avstemming. 

Det er viktig at kandidatene gis en bred presentasjon, og ikke kun biografiske data. 

Representanter med kun tale- og forslagsrett i kirkemøte (de teologiske fakultetene og ungdommens 

kirkemøte), bør ikke gis stemmerett ved bispevalg. Ungdom er allerede representert i menighetsråd, 

ungdomsråd i bispedømmet, kirkemøte og i vigslede stillinger. 

Med hilsen 
 
 
John Eivind Marstad 
Leder av menighetsrådet 
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