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Høring – ordning for utpeking av biskoper 

Det vises til høringsbrev datert 16.12.2016 om høring for ordning for utpeking av biskoper. 
Menighetsrådene på Teie, Torød og Nøtterøy ønsker med dette å sende et samlet høringssvar. 
Høringssvaret har vært forelagt for alle 3 menighetsråd som felles står bak uttalelsen. 

I høringsnotatet fra Kirkerådet er det gjort rede for 3 ulike ordninger. Menighetsrådene på Nøtterøy 
forkastet raskt forslaget om tilsetting i særskilt tilsettingsorgan. Vi opplever dette som en ordning der 
man kan miste helhetsforståelsen for de behovene Den norske kirke har. Det fremheves i 
høringsdokumentet at man med en slik ordning kan ha færre medlemmer og med det mer effektive 
møter, men man mister da også det viktige i ha ulike syn på hva slags biskop det er behov for. 

En ren valgordning har mange fordeler. Den sikrer at den som blir valgt virkelig er en ønsket biskop 
og med det har bred tillit og støtte. En slik biskop vil også være sikret en selvstendig rolle ift 
kirkemøtet. Ulempen er at vi ikke er sikre på at helhetssynet på kirken blir ivaretatt godt nok. 
Kirkerådet sitter med en oversikt over alle landets bispedømmer, og vil ha et klarere overblikk på hva 
Den norske kirke nasjonalt har behov for.  
Menighetene på Nøtterøy er heller ikke trygge på at en ren valgordning sikrer at utfallet blir riktig. 
Man stemmer kun på en person i første runde, og kan miste mange gode kandidater på veien.  

På bakgrunn av dette ønsker Teie menighetsråd, Torød menighetsråd og Nøtterøymenighetsråd  
å gå inn for ordning med tilsetting i Kirkerådet.  
Vi mener at denne ordningen sikrer best biskopens uavhengighet samtidig med at det nasjonale 
overblikket og helhetlig ledelse ivaretas. Vi ønsker imidlertid å peke på at med denne ordningen så er 
det en fare for at de lokale behovene og ønskene i aktuelt bispedømme blir oversett. Det bør legges 
inn en premiss i reglene om at der det er et tydelige resultat fra det rådgivende valget, så er 
kirkerådet bundet til å høre på det. 
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Om de foreslåtte reglene: 
Analyse av behov 
I alle tre regelforslagene  er det Bispedømmerådet som nominerer kandidater. Vi mener at det 
mangler noe i forkant av denne nominasjonen. I alle sammenhenger når man skal tilsette en ny 
person så foretar man en analyse av behov. Når biskop, som øverste leder i et bispedømme skal 
tilsettes, bør det redegjøres for hva man har behov for i bispedømmet. Gjerne i samarbeid med 
proster og representanter fra menighetsråd. Det må så lages en liste som viser hvilke kriterier som er 
utgangspunkt for valg av kandidater både i forhold til lokale, regionale og nasjonale behov. 
Disse kriteriene bør gjøres kjent i forkant av det rådgivende valget. Sammen med kriteriene bør det 
følge en god beskrivelse av de ulike kandidatene basert på disse kriteriene samt om hvor de befinner 
seg i det kirkelige landskap. Slik vil man ha en bedre bakgrunn for å kunne ta valg når en skal stemme 
på kandidatene. 

Vi foreslår med dette en ny § 2 Kriterier for kandidater 
Bispedømmerådet skal umiddelbart etter melding om ledighet i bispestilling fra Kirkerådet foreta en 
analyse av situasjonen i bispedømmet med tanke på hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 
tilsetting av ny biskop. Representanter fra Menighetsrådene og proster i bispedømmet skal være med 
å utforme behovene som skal følge tilsettingsprosessen gjennom nominasjon, valg og tilsetting. 

Stemmerett  
Menighetsrådene på Nøtterøy mener at § 4 stemmerett ved en ren valgordning er en god og bred 
liste over instanser som har rett til å stemme ved et valg. 
På listen over hvem som har stemmerett ved en ordning med tilsetting av et særskilt organ eller av 
Kirkerådet ihv §§ 4 og 5 ønsker vi å legge til et punkt. Vi mener det er viktig å styrke de unge i 
bispedømmet og vil gi dem også stemmerett.  

Vi foreslår derfor følgende nytt punkt under «følgende er stemmeberettiget i avstemmingen»: 
e) Valgt ungdomsråd i vedkommende bispedømme. 

Tilsetting av biskop 
Gjelder ikke ved ren valgordning. Det foreslås følgende tillegg i etterkant av det som er foreslått: 
§§9/10 Tilsetting av biskop 
Tilsettingsrådet / Kirkerådet skal legge kriterier for kandidater  jf.  § 2 som grunnlag for sitt valg. Der 
det rådgivende valget har gitt et tydelig svar skal dette vektlegges sterkt. 

Utover dette har ikke menighetsrådene på Nøtterøy tillegg eller kommentarer. 
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