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Høringssvar fra Oslo biskop - ordning for utpeking av biskoper 

Oslo biskop takker for det tilsendte høringsnotatet om Ordning for utpeking av biskoper og 
avgir med dette sitt svar. Notatet beskriver tre alternativer: En ren valgordning, tilsetting i et 
særskilt tilsettingsorgan og en videreføring av dagens ordning med tilsetting i Kirkerådet. I 
dette svar gir Oslo biskop sin støtte til en valgordning og vil kommentere og begrunne dette.  
 
En ren valgordning 
Med en slik ordning er det naturlig at den som velges må ha støtte fra minst 50 % av 
stemmene, noe som formodentlig vil gjøre det nødvendig med flere valgomganger. Dette vil 
sikre at de valgte biskopene har bred tillit og støtte i kirken, og tilsettingen får dermed større 
legitimitet enn ved dagens ordning. Denne ordning vil samtidig og i større grad enn dagens 
ordning styrke biskopenes og bispemøtets selvstendige rolle i kirkeordningen. Dette vil også 
være mer i samsvar med ordninger for utpeking av biskoper i våre lutherske søsterkirker og 
fungerer erfaringsmessig godt. 
 
En valgordning vil også innebære en mer forenklet prosedyre for kandidatene i forhold til 
den for omstendelige prosess som nå gjennomføres. Samtidig er det viktig at det arbeides 
med detaljene i nominasjons-/valgprosessen. Her må det foretas en kvalitetssikring av 
kandidatene, og helhetskirkelige hensyn må ivaretas. I så henseende vil det være nyttig å 
vurdere erfaringene i våre søsterkirker i Danmark, Sverige og Finland, med tanke på selve 
valgprosessen, og dernest en vekting av hensynet til det aktuelle bispedømme som sådan 
og det helhetskirkelige når det gjelder stemmeberettigede.  
 
Øvrige kommentarer 
Når en ny ordning for utpeking av biskoper skal utarbeides, hadde det imidlertid vært naturlig 
om flere forhold ble vurdert. I utredningen til Kirkemøtet bør en også vurdere alternativet at 
bispestillinger lyses ut og besettes etter en valgprosess. Det samme gjelder åremål for 
biskoper, der Kirkerådet synes å ha konkludert for raskt. Samtidig må det da eventuelt også 
utredes nærmere retrettstillinger for biskoper. 
 
Oslo biskop gir dernest sin tilslutning til at preses må kunne velges også blant andre enn de 
sittende biskoper. Det er ingen tvil om at erfaring fra bispetjeneste vil være en fordel for den 
som skal velges til preses, men denne erfaring bør ikke gjøres til et eksklusivt krav. Når 
dette valg skal drøftes, er det samtidig naturlig at ordningen for preses med geografisk 
tilsynsområde i Nidaros og administrasjon og kontor både i Trondheim og Oslo blir evaluert.  
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Oslo biskop henviser for øvrig til høringssvaret fra bispedømmerådet i Oslo bispedømme.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ole Chr. M. Kvarme  
biskop  
  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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