
Høring – ordning for utpeking av biskoper 
 
Høringsuttalelse fra Sola menighetsråd, Stavanger bispedømme: 
 
Sola menighetsråd støtter forslag om en ren valgordning, jfr pkt 2.2 i 
høringsnotatet. 
 
Begrunnelse: 

1. Aktiviteten i menigheten er allerede i dag i stor grad avhengig av frivillig innsats, 
noe vi også har inntrykk av gjelder for de fleste menigheter. Vi legger videre til 
grunn at i framtiden vil den frivillige innsatsen kunne bli enda mer avgjørende, 
dersom offentlig finansiering av kirkelig aktivitet reduseres. 
Frivillige medarbeidere må være motivert. Ansatte kan en forvente gjør sin jobb, 
selv om det skjer ting de ikke er enig i. For frivillige er dette annerledes, de kan gå 
fra engasjementet umiddelbart dersom det skjer ting de er uenig i. 
Bisperollen er en viktig lederfunksjon i kirken, og er en viktig symbolbærer. Det 
er stor oppmerksomhet rundt hvem som utpekes til biskop. Vi mener at en viktig 
forutsetning for å opprettholde et stort frivillig engasjement, er at lederne 
utpekes lokalt, og ikke av et sentralt organ. 

 
2. ”Den vet best hvor skoen trykker, som har den på”.  

Vi mener at menighetsrådene, prestene og andre stemmeberettigede i det 
bispedømmet som skal få ny biskop vet best hvordan situasjonen er, og hvilke 
behov som er mest påtrengende ved det aktuelle tidspunktet. Da er også disse 
nærmest til å vurdere rett hvilke kvaliteter, egenskaper og kompetanse den nye 
biskopen bør ha. Av samme grunn mener vi at stemmerett til personer og 
organer utenfor det aktuelle bispedømmet bør begrenses mest mulig. 

 
3. Biskopen har en viktig rolle som ”prest for prestene”. Også dette mener vi peker i 

retning av en ren valgordning der lokale stemmer gis avgjørende vekt. For at 
denne tilsyns/omsorgs-funksjonen skal fungere godt er det etter vårt skjønn en 
forutsetning at det er stor grad av tillit mellom partene. Det å få en biskop som 
ikke var den ønskede ut fra lokal avstemning kan trekke i motsatt retning. En ren 
valgordning der lokale stemmer teller tungt vil gi det beste grunnlaget for stor 
grad av tillit mellom biskop og presteskapet. 

 
4. Menighetsrådenes (og andres) motivasjon for aktiv deltakelse i prosessen med 

utnevning av biskop er et annet moment. Ved dagens ordning brukes mye tid og 
energi i menighetsrådene (og av andre) for å gi en best mulig fundert 
stemmegiving på ny biskop. Når en opplever at et tydelig resultat av den 
rådgivende avstemningen enkelt kan settes til side av kirkerådet, er det sterkt 
demotiverende for menighetsrådets engasjement i slike saker. En ren 
valgordning vil rette på dette. 

 
Sola, 22.02.2017 

 
For Sola menighetsråd 
Tone Meling Lauvvik 
leder  


