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Informasjon om nominasjon av ny biskop i Hamar 

Biskop Solveig Fiske går av for alderspensjon i oktober 2022. Prosessen for å finne hennes 
etterfølger er i gang. Et bispeskifte er en høytidelig, omfattende og demokratisk prosess i 
Den norske kirke. Både avskjeden med avtroppende biskop og velkomsten til ny biskop 
preges av festivitas og er en fin mulighet til å sette søkelys på bispedømmet vårt.  
 
Avskjed med biskop Solveig Fiske 
Avskjedsgudstjenesten for biskop Solveig Fiske holdes i Hamar domkirke søndag 23. 
oktober 2022. Vi vil komme med mer informasjon om avskjedsgudstjenesten i løpet av 
våren.  
 
Prosess for å tilsette ny biskop 
Mange instanser har ulike roller i prosessene frem mot tilsetting av en ny biskop. 
Prosessene inneholder forslag på navn til kandidater, nominasjonen av kandidater, 
rådgivende avstemning og til slutt tilsetting av ny biskop i Hamar. Hamar bispedømmeråd 
vedtok i sitt møte 23. februar 2022 en tidsplan i prosessen, og den ser kort oppsummert slik 
ut: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkerådet 
tilsetter biskop 

10.-11. november 

Frist for 
rådgivende 

avstemming 7. 
okt 

Offentliggjøring 
av resultatet av 
avstemningen 

10.okt 

Frist for uttalelse 
bdr og biskoper 

21.okt 

Offentligheten 
spørres om å 

foreslå kandidater 

Hamar BDR 
nominerer 5. 
kandidater 23. 
august 

Frist for 
supplerende 
nominasjon 
9. sept 

Offentlig 
presentasjon av 
kandidatene uke 
37 



   

  2 av 2 
   
 

 

Hamar bispedømmeråd har frist til 25. august 2022 med å nominere 5 kandidater til 
stillingen som biskop. Kirkerådet kunngjør deretter muligheten for supplerende nominasjon 
som er åpen fram til 9. september. Samtlige kandidater presenteres i uke 37, og frist for 
rådgivende avstemning er satt til 7. oktober 2022. Stemmeberettigede er alle menighetsråd, 
Ungdomsrådet og prester, vigslede kateketer, diakoner og kantorer i ordnet kirkelig stilling i 
Hamar bispedømme. I tillegg har prostene i de øvrige bispedømmene, ledere og 
representanter fra de teologiske utdanningsinstitusjoner, samt representantene fra 
Ungdommens kirkemøte med tale- og forslagsrett på Kirkemøtet stemmerett ved den 
rådgivende avstemmingen.   
 
Bispedømmerådet ønsker innspill 
Hamar bispedømmeråd ønsker innspill om forslag til kandidater som kan nomineres. Alle 
som ønsker det, kan komme med forslag til kandidater. Vi ber om at det brukes denne 
lenken: https://forms.office.com/r/yvxK5ax2U9. Hvis skjemaet av ulike grunner ikke kan 
benyttes tar vi også imot forslag som blir innsendt pr. brev og e-post.  
 
Bispedømmerådet ber også om at man oppgir en kort begrunnelse for forslaget. På den 
måten får bispedømmerådet mer informasjon til å kunne gjøre sitt valg av nominerte. I en 
slik begrunnelse kan man legge vekt på kvalifikasjonene til å være biskop i Hamar 
bispedømme, men også det å være en nasjonal kirkeleder. Hamar bispedømme har 
visjonen «Hellige rom for alminnelige liv», og visjonen kan også være utgangspunkt når 
navneforslaget begrunnes. Det kan også være andre forhold som vektlegges eller 
kommenteres i begrunnelsen. Alle begrunnelser eller kommentarer kan skrives inn i 
skjemaet som det lenkes til over.  
 
Prosessen har klare og tydelige tidsfrister, det er derfor viktig at alle forslag kommer inn til 
oss senest 20. april. Innspill som kommer inn etter dette kan ikke regne med å bli vektlagt i 
prosessen.  
 
Stemmeberettigede bes merke seg disse datoer og frister: 
Hamar bispedømmeråd ber allerede nå menighetsråd og stemmeberettigede i bispedømme 
å være oppmerksomme på fristen for supplerende nominasjon 9. september 2022, samt 
perioden 12. september til 7. oktober 2022 for å avgi rådgivende stemme på hvem av 
kandidatene de anser som best skikket til å bli ny biskop i Hamar. Ved bytte av personer i 
stillinger i løpet av avstemmingsperioden er det den som er i fast stilling ved 
avstemningsfristen som har stemmerett.  
 
Ytterligere informasjon om prosessen med ny biskop i Hamar bispedømme ligger på 
https://kirken.no/hamar. Her kan du også lese nærmere beskrivelser av for eksempel 
biskopens rolle og om formelle kvalifikasjonskrav.  
 
Vi ber kirkevergene videresende dette brevet til alle ansatte i kirkelig fellesråd og 
menighetsråd.  
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Gunhild Tomter Alstad  
Leder i Hamar bispedømmeråd Trond Glimsdal 
 Fungerende stiftsdirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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