
Høring - ordning for utpeking av biskoper 

  

Kampen menighet viser til høringsbrev av 16.12.2016  (Deres ref: 16/3806 - 3  AHAA 

(16/40061)) 

  

Vi ønsker å komme med følgende kommentarer. 

  

  De tre modellene; 

a)      Valgmodellen 
I denne modellen bør det ikke være en nominasjonsprosess. Her må det være mulig for alle 

som kan få tilstrekkelig med underskrifter å stille til valg. Antall underskrifter bør være 100 

medlemmer av Den norske kirke, hvorav 1/3 del må være fra bispedømmet hvor biskopen 

skal tjenestgjøre. 

Problemet med denne modellen er at det lett kan bli lokale kandidater som vinner fram. 

Derfor er det vesentlig at hvem som kan stemme endres i forhold til forslaget.  

 

I forhold til § 4. bokstav e) bør det hete «kirkemøtets medlemmer og varamedlemmer, samt 

biskopene og prestenes varamedlemmer». 

 

Ut i fra en argumentasjon om at det er de som er valgt til et organ så er det foreslått at  

prostene ikke skal ha stemmerett i denne modellen. Dette bør vurderes på nytt.  

 

For å få et tilstrekkelig nasjonalt basert valggrunnlag utover bispedømmet bør det vurderes 

om det skal være en vekting. Med tanke på at bispedømmene er av vesentlig forskjellig 

størrelse og at det foregår en strukturendring i retning av større sogn (med færre 

menighetsråd) kunne det være en mulighet å vekte bispedømmestemmer som 50 % og 

nasjonale stemmer som 50 %. 

  

b)      Særskilt Tilsettingsorgan 
Denne ordningen er overhodet ikke ønskelig i Den norske kirke. Bispefunksjonen har så stor 

offentlig funksjon at den bør være gjenstand for en offentlig og gjennomsiktig prosess for 

tilsetting. 

  

c)       Videreføring dagens ordning 
Denne ordningen fungerer jo, om enn litt haltende. Nominasjon og stemmegivning avklarer jo 

bare tre kandidater, som så utsettes for en «vanlig» tilsettingsprosess. 

En vesentlig endring som vi foreslår er i § 4. bokstav a), hvor vi ønsker at det skal stå:  «hvert 

menighetsrådsmedlem og varamedlemmer i vedkommende bispedømme». 

  

Vår konklusjon er at modellen i forslagets 6.2 er vårt primære ønske hvis de endringer vi har 

foreslått ovenfor kan la seg inkorporere. Hvis dette forslaget ikke kan endres slik at de 

nasjonale stemmeberettigede utgjør 50 %, ønsker vi subsidiært å opprettholde dagens ordning 

med noen endringer. 

 

Når det gjelder åremål synes vi den juridiske avvisningen i utkastet er noe enkel. I mange 

andre sammenhenger finnes det offentlige organ som har åremål på flere nivå og på paralelle 

funksjoner. F.eks. i høyere utdanning har man både valgte og tilsatte 

rektorer/dekaner/instituttstyrere på forskjellige institusjoner men med samme oppgaver. Selv 

på samme enhet kan det gå fram og tilbake mellom valgt og tilsatt ledelse med samme 

funksjonstid. 


