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Den norske kirke: Høring - ordning for utpeking av biskoper   
Viser til høringsbrev datert 16.12.2016 .  
 
Strinda menighet har sender følgende høringssvar: 
 

Ny ordning for utpeking av biskoper 
 

Notatet er skrevet for Strinda menighetsråd, og gir høringssvar til Kirkerådet vinteren 2017 om ny 

ordning for utpeking av biskoper.  

 

Sammendrag  
Strinda menighetsråd støtter forslag om valg av biskop, da valg gir en demokratisk forankring av 

beslutninger. Vi ønsker et bispekollegium som speiler mangfoldet i kirkelandskapet samtidig som 

det har en klar lokal forankring. Derfor ber vi om at det, uavhengig av hvilken ordning som kommer 

for utpeking av biskoper, tas hensyn til lokale forhold og kultur i bispedømmet, nominasjonskrav 

for begge kjønn og andre tiltak.  

 

 

Invitasjon fra Kirkerådet til høring  
Høringsinstansene er menighetsråd, proster, biskoper, bispedømmeråd og andre berørte instanser. I 

høringsnotatetet gjøres det rede for tre ulike ordninger for utpeking av biskoper, 

 en ren valgordning,  

 tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan  

 eller tilsetting i Kirkerådet. 
 

For hver ordning er det utarbeidet et regelforslag. Kirkerådet ber om tilbakemelding på hva slags 

ordning høringsinstansen går inn for, samt på konkrete bestemmelser i de ulike regelforslagene. 

Strinda menighetsråd ønsker ikke å kommentere detaljer i regelforslagene. 

 

Bispetjenesten 
Bispetjenesten slik den forstås i Den norske kirke i dag tar utgangspunkt i at den er en pastoral 

tjeneste med Ord og sakrament og med tilsynsfunksjonen som grunnleggende. Bispetjenesten har 

fire hovedelementer:  
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 tilsyn med menighetene 

 ordinasjon og tilsyn med den vigslede tjeneste i menighetene 

 å ivareta enheten i kirken 

 gjennom sin pastorale tjeneste og sitt tilsyn er biskopen tradisjonsbærer og har læreansvar 
i kirken 

 

For utpeking av biskoper innebærer dette en balansering mellom flere hensyn 

 Ut fra biskopens tilsynsfunksjon er det rimelig å la menighetene og den vigslede tjeneste i 
menighetene i bispedømmet være involvert i prosessen med å utpeke biskop 

 Biskopen forvalter enheten i kirken. Det er derfor rimelig at helhetskirkelige hensyn 
ivaretas i prosessen og at organer med helhetskirkelig ansvar er involvert. 

 Biskopen innehar læreansvar. Det er derfor rimelig at kompetansen til å ivareta dette 
ansvaret vektlegges i prosessen og at de øvrige biskoper som innehavere av læreansvaret 
er involvert 

 

Kirkemøtet vedtok i 2007 at det anså en valgordning som den mest tjenlige fremgangsmåte for å 

utpeke biskoper i Den norske kirke, og ba om en gjennomgang av dagens regelverk. I dag er det en 

hybridløsning med valgrunder for nominasjon, mens Kirkerådet tilsetter. Dagens ordning tar lang 

tid, og er krevende for kandidatene. 

 

Valgordning 
Forslaget vi har fått på høring innebærer en ren valgordning der den som vinner avstemming blir 

tilsatt som biskop. For detaljer henvises til høringsnotatet utsendt av Kirkerådet. 

 

De fleste andre lutherske kirker har valgordning for biskop, i hovedsak gjennom indirekte valg der 

det varierer hvem som har stemmerett. Vekting av stemmer mellom leke og geistlige 

stemmeberettigede varierer også.  

 

Den største styrken til dette forslaget er knyttet til tilsynsfunksjonen, og at valg bidrar til felles 

forståelse av enheten i kirken, samtidig som utpeking av biskop forankres tydelig lokalt. Svakheten 

er at lokale stemmer kan splitte kirkens enhet.  

 

Valg gir en tydelig demokratisk forankring av beslutninger, noe som er viktig for folkekirken.  

 

Tilsettingsorgan 
Et eget organ for tilsetting av biskoper kan utnevnes av Kirkemøtet. Forslaget vi har fått på høring 

innebærer valg i en nominasjonsrunde, men med et eget tilsettingsorgan. Tilsettingsorganet blir et 

konkurrerende organ til Kirkerådet.  

 

Den største styrken til forslaget er at det innebærer større mulighet enn de to andre ordningene for 

prøving av læreansvar, samtidig som det gir nasjonal forvaltning av enheten i kirken. Svakheten er 

at dette svekker Kirkerådets rolle.  
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Tilsetting i Kirkerådet 
Dagens ordning har valgrunde for nominasjon og tilsetting i Kirkerådet. Dette er en krevende 

ordning, der valgvinner i nominasjon kan bli overprøvd av nasjonale hensyn (slik det skjedde nylig i 

Stavanger).  

 

Den største styrken til forslaget er en sterk styring av enheten i kirken. Den største ulempen er 

mangel på lokal forankring og splittende forståelse av tilsynsfunksjonen med lokale menigheter.  

 

 
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 

 

Lise Brækken  
menighetsforvalter  

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift. 
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