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Nominasjon til embetet som preses i 

Bispemøtet 

 

Forslag til vedtak  

 
Kirkerådet avgir følgende uttalelse til Bispemøtet om nominasjon til embetet som preses i 
Bispemøtet:  
 
1. Etter reglene som var fastsatt av departementet, skulle det nomineres 3 kandidater til 
embetet som preses i Bispemøtet, mens Bispemøtets nominasjon inneholder kun ett navn. 
Bispemøtet viser til at det har vært gjennomført en grundig prosess hvor hver enkelt 
biskop har vurdert nominasjon, og hvor ti av elleve biskoper ikke har sett det mulig å la 
seg nominere. Nominasjonsvedtaket er dermed ikke i samsvar med regelverket. 
 
Kirkerådet anser i den foreliggende situasjonen at Bispemøtets nominasjon kan gi 
grunnlag for utnevnelse. For Kirkerådets del utgjør det ikke noe vesentlig problem at 
Bispemøtet kun har avgitt nominasjon med én kandidat, ut fra Kirkemøtets og 
Bispemøtets tidligere forslag om prosedyre. Kirkerådet legger videre vekt på at preses 
skal utnevnes blant de allerede utnevnte biskopene. Aktuelle kandidater er dermed valgt 
ut gjennom en bred prosess og en tidligere vurdering både i kirkelige organer og i 
regjeringen. 
 
2. Kirkerådet … til embete som preses i Bispemøtet. 
 

 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 31/11 
Oslo, 15.-16. mars 2011 
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Saksorientering  
Ny ordning for presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke ble fastsatt av 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 17.desember 2010 med ikrafttredelse 
1.januar 2011. Ordningen innebærer endringer i Tjenesteordning for biskoper, Regler om 
nominasjon m.v. ved utnevning av biskop, og Reglement for Bispemøtet. 
Endringsforskriften er tidligere sendt ut til Kirkerådet (sak KR 2/11.5). 
 
Det skal nå utnevnes preses til det nyopprettede embetet som preses i Bispemøtet. I 
Reglement for Bispemøtet heter det (§ 4): 
 

(…) Preses utnevnes etter en forutgående nominasjonsprosess, jf. Regler om 
nominasjon m.v. ved utnevning av biskop § 7. 

 
Regler om nominasjon m.v. ved utnevning av biskop § 7 lyder: 
 

Ved ledighet i embetet som preses i Bispemøtet underretter departementet 
Bispemøtet om at det innen en frist skal nominere tre av de tjenestegjørende 
biskopene til det ledige embetet. 
 
Bispemøtet forelegger de tre nominerte for Kirkerådet, bispedømmerådene og 
stemmeberettigede tilsatte og menighetsråd i Nidaros domprosti med oppfordring 
om innen en frist å gi stemme til de nominerte i prioritert rekkefølge. Bispemøtet 
foretar deretter en prioritering av de tre nominerte og oversender dette til 
departementet innen den frist som fastsettes. Det skal ikke gis begrunnelser for 
prioriteringene. 

 
Bispemøtet har i møte 24.-28. januar 2011 foretatt nominasjon til presesembetet i Den 
norske kirke. Kirkerådet mottok 28.januar 2011 brev fra Bispemøtet med anmodning om 
å uttale seg om nominasjonen til embetet som preses i Bispemøtet. 
 
Bispemøtets nominasjonsvedtak lyder (sak BM 5/11): 
 

Reglene om nominasjon m.v. ved utnevning av biskop innebærer at Bispemøtet 
skal nominere tre av biskopene som er i tjeneste til det nye embetet som preses. 
 
Bispemøtet har på grunnlag av dette gjennomført en grundig prosess hvor hver 
enkelt biskop har gjort sine vurderinger ut fra personlige og tjenstlige forhold. Ti 
av biskopene har etter dette ikke sett det mulig å la seg nominere. 
 
Biskop Helga Haugland Byfuglien har sagt seg villig, og et samlet bispemøte 
slutter opp om hennes kandidatur og har nominert henne til embetet. 
 
Vi må etter dette konstatere at vi er i en situasjon hvor det ikke foreligger et 
nominasjonsvedtak som er i samsvar med regelverket. 
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Bispemøtet vil etter det som nå foreligger henvende seg til Kirkerådet, 
bispedømmerådene og de stemmeberettigede tilsatte og menighetsråd, og be dem 
vurdere om nominasjonsvedtaket bør kunne gi grunnlag for utnevnelse og om den 
nominerte kandidaten i så fall kan anbefales. 

 
På denne bakgrunn ber Bispemøtet om vurdering av om nominasjonsvedtaket bør kunne 
gi grunnlag for utnevnelse og om den nominerte kandidaten i så fall kan anbefales. 

Om nominasjonsvedtaket kan gi grunnlag for utnevnelse 
Etter reglene som var fastsatt av departementet, skulle det nomineres 3 kandidater, mens 
Bispemøtets nominasjon inneholder kun ett navn. Bispemøtet viser til at det har vært 
gjennomført en grundig prosess hvor hver enkelt biskop har vurdert nominasjon, og hvor 
ti av elleve biskoper ikke har sett det mulig å la seg nominere. Nominasjonsvedtaket er 
dermed ikke i samsvar med regelverket. 
 
Kirkerådet anser i den foreliggende situasjonen at Bispemøtets nominasjon kan gi 
grunnlag for utnevnelse. For Kirkerådets del utgjør det ikke noe vesentlig problem at 
Bispemøtet kun har avgitt nominasjon med én kandidat, ut fra Kirkemøtets og 
Bispemøtets tidligere forslag om prosedyre. Kirkerådet legger videre vekt på at preses 
skal utnevnes blant de allerede utnevnte biskopene. Aktuelle kandidater er dermed valgt 
ut gjennom en bred prosess og en tidligere vurdering både i kirkelige organer og i 
regjeringen. 

Om den nominerte kandidaten kan anbefales 
Kirkerådet skal etter dette uttale seg om den nominerte kandidaten kan anbefales. I følge 
regelverket skulle Kirkerådet prioritere tre kandidater, men ikke gi begrunnelse for 
prioriteringen. Dette må nå anvendes på det foreliggende tilfelle hvor det bare er 
nominert én kandidat. 
 
I tråd med sedvane, legges det ikke fram innstilling på dette punktet fra administrasjonen. 
 
Kirkerådet har ved de senere utnevnelser av biskoper hatt samtaler med kandidatene. 
Kirkerådet ser ikke behov for å gjennomføre en slik samtale i dette tilfellet. For det første 
er det bare én aktuell kandidat. For det andre er kandidaten allerede utnevnt til biskop 
etter en foregående bred prosess. For det tredje skal ikke Kirkerådet i dette tilfelle avgi 
begrunnet uttalelse om kandidaten. 


