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HØRINGSSVAR – TILSETTING AV BISKOP 

 

Jeg viser til tilsendt høringsmateriale og vil gjerne påpeke flg.: 

 Ordningen med nominasjon bør legges bort. I stedte bør bispestillingene kunngjøres på 

vanlig måte, slik at man kan søke på dem. Da vil en kunne få søkere som er motivert til gå inn 

i slike lederstillinger. Slik ordningen er i dag med nominasjon, fanger ikke denne opp dette 

anliggende. Bispestillingene er topplederstillinger på linje med andre toppledere i det 

sekulære samfunnsliv og styringssystem. Alle disse rekrutteres ved ordinær utlysing og 

søkeprosess. Jeg ser lite som skulle tilsi at dette ikke også kan gjøres gjeldende når ny biskop 

skal rekrutteres. 

 Åremål: Biskopstillingene er svært krevende stillinger. Av den grunn bør de være på åremål; 

seks år av gangen med anledning til fornyelse en gang. Det betyr at ingen vil inneha disse 

stillingene mer enn 12 år.  

 Kirken bør i forlengelsen av dette også ha en grundig gjennomtenkning av hvordan den kan 

bruke kompetanse og erfaringer som tjenestegjørende biskoper innehar når åremålet er ute. 

Den er utvilsomt stor og bør tilflyte kirken. Her kan en tenke både veiledning, mentorrolle 

m.m. 

 Avstemningen er en lang prosess. Fremdeles bør ansatte og råd i bispedømmet få ha 

stemmerett. I dag er rådenes innflytelse begrenset til menighetsråd, men det bør vurderes 

hva slags rolle fellesrådene skal ha i dette ut fra biskopens tilsynsansvar også overfor disse. I 

dag er det kun vigslede medarbeidere i fellesrådslinjen som har stemmerett. Dette bør også 

gjennomtenkes sett i lys av biskopens tilsyn. 

 Ordningen med at alle prostene i landet og likedan teologiske professorer har stemmerett 

bør oppheves. Nasjonale og teologisk-faglige hensyn blir ivaretatt ved at alle biskopene skal 

gi en begrunnet uttalelse før Kirkerådet foretar tilsetting. 

 Endelig bør en se på hvilke muligheter som finnes for å gjøre rekrutteringsprosessen adskillig 

kortere i tid. I dag kan den ta opp til ni måneder. Det er en stor belastning for aktuelle 

kandidater. 

 

Med vennlig hilsen 

Dagfinn Thomassen 
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