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Høring - ordning for utpeking av biskoper 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd er glade for arbeidet som skjer rundt en eventuell 
omorganisering av ordning for utpeking av biskop, og vil komme med følgende uttalelse om 
høringsdokumentet som er sendt ut i denne forbindelse. 
 
Å utpeke en biskop har i dag blitt en svært stor og ressurskrevende prosess. Vi mener at 
denne prosessen bør forenkles, og at ingen av de tre foreslåtte modellene gjør dette i særlig 
grad. Vi etterlyser derfor tiltak som kan redusere prosessen. Dette kan for eksempel være 
klare tidsfrister i reglementet for de ulike stegene i prosessen. Vi skulle også gjerne sett 
utredet en ordning der det ble åpnet for å søke på stillingen som biskop, gjerne i 
kombinasjon med en nominasjonsprosess. 
 
Det bør også lages reglement som hindrer at det går parallelle prosesser for å utpeke 
biskoper i flere bispedømmer samtidig. 
 
Et av alternativene som blir foreslått er å opprette et eget tilsettingsorgan for biskoper. Dette 
ser vi ikke som noen god løsning. Et nytt organ vil øke byråkratiseringen og gjøre en 
allerede lang og ressurskrevende prosess enda lengre. Et tilsettingsorgan utenfor Kirkerådet 
kan også potensielt tilsette biskoper uten tilstrekkelig støtte i Kirkerådet, noe som kan skape 
vanskelige samarbeidssituasjoner. Tilsettingsrådet vil ha et midlertidig preg da medlemmer 
fra bispedømmene som skal få ny biskop rullerer, noe som gjør at det blir et organ det er 
vanskelig å føre en dialog med i for- og etterkant av utnevnelser. Med et råd som er valgt for 
Kirkemøtets valgperiode har ikke rådet mulighet for å gjøre selvstendige, langvarige linjevalg 
i utnevnelsene, og har dermed ikke noe fortrinn i forhold til Kirkerådet med tanke på 
langsiktighet. Et tilsettingsråd med tjenestetid for mer enn fire år kan være en bedre løsning i 
så måte, men reiser nye spørsmål rundt utvelgelsen av medlemmer. 
 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd mener ordningen med rent valg av biskoper er den beste 
ordningen, og går inn for denne ordningen. Reglementet for denne ordningen slik det 
foreligger i forslaget er godt. Vi ser likevel gjerne at det innarbeides tidsfrister for de ulike 
stadiene i prosessen i reglementet, for eksempel hvor mange dager det skal gå fra 
nominasjon til fristen for å levere stemme og hvor lang tid det er mulighet for å komme med 
supplerende nominasjoner. Vi støtter valget som er gjort, der utvalget av de nasjonale 
stemmeberettigede er basert på Kirkemøtet i stedet for proster og professorer. Dette gir 
avgjørelsen en større legitimitet i kirkens demokratiske organer. 
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Regelverket legger ikke opp til at kandidatene intervjues i forbindelse med nominasjonen. 
Dette korter ned prosessen, og intervju er heller ikke nødvendig da det hele avgjøres utenfor 
bispedømmerådet. Samtidig sier ikke forslaget til reglement noe om hvordan kandidatene 
skal presenteres for de stemmeberettigede. Det kan være formålstjenlig med retningslinjer 
for denne kandidatpresentasjonen.   
 
Når det gjelder valg på preses støtter vi prosessen slik den blir lagt fram i regelforslaget. Når 
nominasjonen skjer i Bispemøtet, sikrer man at de nominerte har tillit i bispekollegiet og kan 
dermed også åpne for at personer som ikke er biskop på nominasjonstidspunktet blir preses. 
I regelforslaget gis ikke Samisk kirkeråd stemmerett ved valg av preses. Vi regner med at 
dette er en tastefeil, men det må sikres at alle de med stemmerett i §4 har stemmerett ved 
valg av preses, og at ikke noen faller ut på grunn av slurv. Samisk kirkeråd må ha 
stemmerett ved valg av preses. 
 
I høringsdokumentet blir det åpnet for å endre på den formelle tittelen på den ledende 
biskopen i den prosessen vi nå er inne i. Nord-Hålogaland bispedømmeråd ønsker å 
beholde «preses» som tittel for den ledende biskopen. 
 
Vi støtter ikke at preses blir tilsatt på åremål. 
 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd ønsker primært ordningen med rent valg av biskop. Om 
man velger en av de andre ordningene er det enkelte endringer vi mener må gjøres i begge 
de foreslåtte reglementer. 
 
Ungdomsrådet i det aktuelle bispedømmet eller representantene fra Ungdommens 
kirkemøte med tale- og forslagsrett på Kirkemøtet bør ha stemmerett også der Kirkerådet 
eller et nytt tilsettingsorgan står for avgjørelsen. Ved valg av preses bør dette gjelde 
ungdomsrepresentantene til Kirkemøtet. 
 
Samisk kirkeråd må ha stemmerett ved bispevalg i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, 
Nidaros, Hamar og Oslo bispedømmer, samt ved valg av preses.   
 
Ingen av forslagene der tilsetting skjer i et råd åpner for at personer utenfor bispedømmet 
teller ved supplerende nominasjon. Dette svekker helhetskirkelige hensyn, og vi mener det 
bør åpnes for dette, på lik linje med slik det er foreslått i reglement for rent valg.   
 
Begge disse ordningene vekter de nasjonale prostenes stemmer svært tungt. Det virker 
unaturlig at prostenes stemmer skal telle 1/3 av de totale stemmene, slik det står i forslaget. 
Dette blir en konsekvens av at prostene er de eneste på det nasjonale nivået med 
stemmerett. Vektingen av stemmer må revurderes med tanke på dette. 
 
  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Oddgeir Stenersen  
stiftsdirektør Steinar Sneås Skauge 
   rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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