
Høringsuttalelse fra Råde menighetsråd i Borg bispedømme. 
 
Råde menighetsråd (RMR) mener det er viktig å ivareta biskopens og bispemøtets 
selvstendige rolle i en framtidig kirkeordning, og at dagens ordning, der Kirkerådet tilsetter 
biskoper, ikke ivaretar dette hensynet i stor nok grad. Det er også naturlig at Den norske 
kirke ser til sine søsterkirker når vi skal avgjøre en framtidige ordning. 
 
RMR ønsker derfor at utpeking av biskoper i Den norske kirke skal foregå som en ren 
valgordning. RMR foreslår at det fortsatt er det aktuelle bispedømmeråd som er det organet 
som nominerer kandidater til den aktuelle bispestillingen. Bispemøtet, Kirkerådet og de 
teologiske fakulteter blir bedt om å komme med forslag til kandidater. RMR foreslår ingen 
andre endringer i reglene omkring nominasjonsprosessen. 
 
RMR mener at forslaget til regler om stemmeberettigede er altfor omfattende og må 
forenkles.  Det helhetskirkelige hensyn kan ivaretas av biskoper og kirkeråd. Det er 
unødvendig å involvere hele kirkemøtet, ungdomsråd og de teologiske fakulteter. Prester og 
andre vigslede medarbeidere kan kategoriseres som en gruppe.  
 
RMR foreslår derfor fire avstemmingsgrupper: 1) menighetsråd i det aktuelle bispedømme, 
2) vigslede medarbeidere i stilling i det aktuelle bispedømme, 3) alle tjenestegjørende 
biskoper og 4) medlemmene i det valgte kirkerådet. 
 
For å styrke det helhetskirkelige hensyn, som ellers lett kan svekkes ved en overgang til en 
ren valgordning, foreslår RMR at hver av de fire stemmegruppene vektes med 25%. RMR 
foreslår at menighetsrådenes stemmene teller likt, og ikke vektes i forhold til størrelsen på 
menigheten. RMR støtter forslaget om at det benyttes en andre valgomgang for å sikre at 
den valgte biskop har minst 50% støtte. 
 
RMR foreslår at det fortsatt er bispemøtet som nominerer kandidater til stillingen som 
preses i Den norske kirke. Det kan også nomineres kandidater som ikke er tjenestegjørende 
biskoper. Hensynet til kvalifikasjon og egnethet vil bli ivaretatt av bispemøtet. For øvrig 
mener RMR at tittelen bør endres til «ledende biskop». 
 
Stemmerett ved utpeking av preses gis til menighetsråd i Nidaros domprosti, vigslede 
medarbeidere i Nidaros domprosti, alle tjenestegjørende biskoper og det valgte kirkeråd. 
Fordi helhetskirkeklige hensyn vil være enda viktigere ved utpeking av preses enn ved 
utpeking av andre biskoper bør stemmene vektes slik: Menighetsråd i Nidaros domprosti 
1/6, Vigslede medarbeidere i Nidaros domprosti 1/6, tjenestegjørende biskoper 1/3, det 
valgte kirkeråd 1/3.  


