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 MR SAK 21/17 HØRINGSUTTALELSE VEDR. UTPEKING AV BISKOPER 

 

 

Tasta menighetsråd behandlet saken om «Høringsuttalelse vedr. utpeking av biskoper» i 

menighetsrådsmøtet 22. februar 2017. 

 

Høringsuttalelsen som ble vedtatt legges ved i brevet. 
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For Tasta Menighetsråd 
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ORDNING FOR UTPEKING AV BISKOPER 

 

Høringsuttalelse fra Tasta menighetsråd 

 

Tasta menighetsråd ønsker å begrense sin høringsuttalelse til å påpeke det som er viktig å 

beholde fra gjeldende ordning, samt å uttale seg om hvilken ordning vi vil anbefale for 

fremtidig utpeking av biskoper. 

 

Nedenfor er det listet opp viktige momenter i utformingen av en ny ordning for utpeking av 

biskoper: 

 

Prosessen må 

- gi mulighet for en bred nominasjon av kandidater. 

- sikre bred demokratisk innflytelse, primært innen bispedømmet. 

- sikre en kvalifisert vurdering av kandidatene. 

- ta helhetskirkelige hensyn, dvs. sørge for at bispekollegiet speiler de ulike teologiske 

posisjonene innenfor Den norske kirke. 

- ivareta kjønnsmessig balanse innen bispekollegiet, i henhold til gjeldende lover og 

retningslinjer.  

 

Disse hovedpunktene vil være førende for Tasta menighetsråd sin høringsuttalelse.  

 

Tasta menighetsråd mener at den ordningen som best ivaretar ovenfor nevnte momenter, er 

den ordningen som er beskrevet i Høringsdokumentets  

Kapittel 6.2 Forslag til regler om nominasjon mv. ved valg av biskoper,  

eventuelt med visse justeringer. 

 

Nominasjon 

Det bør være en bred nominasjonsprosess. Gjeldende ordning for hvem som har anledning til 

å komme med forslag til kandidater videreføres. 

 

Alle forslag sendes Kirkerådet som velger ut 5 personer som forespørres og er villige til å ta i 

mot nominasjon. Kirkerådet har kapasitet og ressurser til å kvalitetssikre kandidatene. 

Listen over kandidater må ha kjønnsmessig balanse og teologisk bredde. 

 

Kirkerådet er kirkens øverste ledelsesorgan, og det er naturlig at det har en del av ansvaret for 

utpeking av ledere. 

 

Avstemning 

Avstemningen kan foregå etter samme regler som gjelder i dag, med en viktig forskjell: 

Avstemningen skal ikke bare være "rådgivende", men "endelig". 

 

Et valg der resultatet er bindende oppleves positivt fordi den enkelte velger får en opplevelse 

av å bli hørt.  

 

Å tape et valg aksepteres som en legitim del av den demokratiske prosessen. Men dersom 

valgresultatet blir tilsidesatt av et overordnet organ, oppleves det som arroganse og skaper 

unødig avstand mellom grasrota og toppledelsen. 

Derfor må et valgresultat i en bispeutpekingsprosess være bindende. 

 

I det tilsendte Høringsdokumentet blir det dokumentert at vektingen har lite å si for utfallet av 

valget. Vektingen foreslås derfor sløyfet. 



  

Et mulig problem som kan oppstå ved å følge Høringsdokumentets punkt 6.2. er at det kan 

føre til mindre teologisk bredde og mindre kjønnsmessig balanse. 

Dersom Kirkerådet/ansettelsesrådet mener at de av disse to årsakene føler seg forpliktet til å 

sette valgresultatet til side, må det opplyses om grunnen. 

 

 

Vedtatt i Tasta menighetsråd 22.02.2017 

 

 


