
Fra: Torstein Lalim <TorLal@skedsmo.kommune.no> 
Sendt: 14. mars 2017 23:10 
Til: KR-Postmottak 
Emne: Høringssvar, Ordning for utpeking av biskoper 
 
Til Kirkerådet, 
 
Takk for en spennende utredning, og takk for muligheten til å avgi høringssvar. 
 

1. Jeg tenker det viktigste er å avklare hva slags biskoper Den norske kirke ønsker seg, hva de skal 
brukes til. Her trenger man ikke lange embetsteologiske utredninger, men noen prioriteringer. 
Den norske kirke har styrket sin synodale dimensjon de siste årene, delvis på bekostning av den 
episkopale. Derfor er det desto viktigere å avklare hva som skal være biskopenes (og 
Bispemøtets) plass i den nye kirkeorganisasjonen. 

a. Skal biskopene først og fremst ta vare på den lutherske lære, vel - så må den teologiske 
fagkompetanse sikres (ved doktorgrader). 

b. Skal de først og fremst være forkynnere og inspiratorer, åndelig veiledere osv, vel - så må 
disse kvalifikasjoner vektlegges. Ikke bare av den enkelte som skal avgi stemme (hvis det 
fortsatt skal være uravstemning), men også i selve ordningen for utpeking 

c. Skal biskopene være strategiske, operative kirkeledere, vel så må man vektlegge 
personlige lederegenskaper, gjerne testet av hodejeger/konsulent 

d. Skal de være frontfigurer som representerer Den norske kirke utad, på en måte som gjør 
det enkelte kirkemedlem stolt av å tilhøre Den norske kirke, ja så må man lete etter slike 
bispekandidater. 

2. Egentlig mener jeg at man kunne søke et bispeembete, slik man søker prostestillinger. Det 
forhindrer ikke at et bispedømmeråd eller andre konkret oppfordrer enkeltpersoner om å søke. 
Men det er tankevekkende at så mange potensielle kandidater sier nei til å la seg vurdere for 
eventuell nominasjon. Dette faktum bør føre til endringer i ordningen. 

3. Man må spørre seg hvor viktig et bispevalg i Den norske kirke er, likeså hvor viktig selve 
utvelgelsesmetoden er. All ære til den som har skrevet årets utredning fra Kirkerådet, på hele 43 
sider, men er det virkelig så viktig? 

a. En mulighet var å gjøre prosessen mer lukket og indrekirkelig, slik de fleste andre 
tilsettinger foregår. Da ville man sikkert få utpekt gode biskoper, men den positive 
oppmerksomheten rundt et valg/rekrutteringsprosess ville uteblitt. 

b. Dersom bispevalget skal gå til uravstemning (som nå) er det viktig at kandidatene gjøres 
godt kjent for de stemmeberettigede. Her må man våge å ta sosiale medier i bruk, og 
kandidatene må få den samme drahjelp fra Kirkerådet/Bispedømmerådet. Man bør også 
arrangere offentlige valgmøter, slik det gjøres i Danmark. Men valgresultatet må være 
ganske utslagsgivende for hvem som til slutt blir utpekt. Hvis ikke vil ikke de hundrede 
menighetsråd orke bryet med å innkalle til ekstraordinært Menighetsrådsmøte for å avgi 
sin uttalelse. 

c. Det går selvsagt an å se Bispevalget som det sted hvor Den norske kirke virkelig blir synlig 
i offentligheten. Slike personfokus engasjerer lett (kjendis, kirkens Se og Hør), folk flest 
blir opptatt av om det er den konservative eller den liberale kandidaten som «vinner», 
om grasrota sin kandidat når helt til topps, eller om folkeflertallets mening blir 
overprøvd av høyere organer. Erfaringen viser at det er få saker som engasjerer fotfolket 
i Den norske kirke i samme grad som det et bispevalg gjør. Men ønsker vi at det skal 
være slik? Har vi ikke et viktigere budskap å nå ut med? 



4. Opp summering:
a. Jeg mener at kompetanse innen strategisk kirkeledelse, og dessuten teologisk

kompetanse, bør vektlegges mest i rekrutteringen av fremtidens biskoper.
b. Jeg er skeptisk til en ren valgordning
c. Jeg mener at man bør lyse ut bispe - stillingene, med klar e kvalifikasjonskrav
d. Jeg er også skeptisk til åremål - stillinger
e. Jeg mener at preses bør utpekes blant de sittende biskoper. Vedkommende bør først ha

vært «vanlig» biskop i et bispedømme, før hun/han blir preses.
f. Jeg mener at proster og professorer fortsatt skal ha stemmerett. Hvis ikke blir kirken

altfor regional. Det vil være på linje med å overlate utpekingen til Bispedømmerådet.

Med vennlig hilsen

Torstein Lalim
Prost i Nedre Romerike
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tlf + 47 99 542 542
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