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Møtebehandling 
Møteleder og sognepresten innledet saken for rådet. Det er et omfattende saksunderlag og 
selv om det er laget et sammendrag som saksunderlag, er det fortsatt krevende å komme 
frem til et godt høringssvar. Rådet hadde en veldig god meningsutveksling om saken, og det 
var ikke åpenbart hvilket alternativ som i første omgang skulle bli rådets vedtak. Både 
alternativ 1 og alternativ 4 fikk belyst både styrker og svakheter. 
 
Generelt er det viktig for Hunn mh-råd at ansettleseprosessen er åpen og ryddig, noe 
dagens ordning kanskje ikke er 100%.  
 
Rådet mente at Kirkerådet er det organet som skal gjennomføre selve ansettelsen. 
 

Votering 
 
 

Vedtak  
Hunn menighetsråd påpeker at det er vanskelig for et menighetsråd å kunne gi et godt 
kvalifisert svar i en så kompleks sak med et så omfattende saksunderlag 
 
Hunn menighet velger å ikke ta stilling til hvilket alternativ som er det beste. For Hunn 
menighetsråd er det imidlertid svært viktig at 

 det er åpenheten i hele prosessen og at ingenting holdes hemmelig eller holdes for 
lukkede dører 

 at demokratiet i Kirken opprettholdes. Hunn menighetsråd stiller spørsmålstegn til at 
det kun er vigslede, ansatte personer som har stemmerett 

 antall stemmeberettigede blant professorer m.fl innen undervisning holdes på et 
fornuftig nivå og ikke fortsetter å øke. Når ordningen ble innført var det betydelig 
færre personer i denne kategorien som var stemmeberettigede enn det det er i dag.  

 man får den beste personen til stillingen. Hunn menighetsråd stiller spørsmålstegn 
ved om dagens nominasjonsprosess er best egnet i så henseende.  

 Kirkerådet ikke kan overprøve hele prosessen slik de kan i dag. Hunn menighetsråd 
mener at Kirkerådet må være bundet til å velge den kandidaten med flest stemmer 

 
Når det gjelder preses, mener Hunn menighetsråd at ansettelse av preses ikke 
nødvendigvis skal velges blant allerede ansatte biskoper. Stillingen som preses krever blant 
annet mer dialog med media og myndigheter enn det som kreves i en biskopstilling. 
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