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Saksdokumenter: - Regler om nominasjon m.v. ved utnevning av biskop, brev
fra KUF av 29.08.2000 - Sammendrag av høring vedrørende nominasjon av
biskop - Høringsbrev fra departementet av 05.03.99 med referat fra
Stortingsforhandlingen 

VEDTAK:

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:

1. Kirkemøtet ønsker prinsipalt at utnevning av biskoper delegeres fra
Kongen i statsråd til et kirkelig valgt organ. Tilsvarende er det ønskelig med
en nyordning for tilsetting av domproster og proster.

2. Kirkemøtet vil primært uttale at en anser det som lite tilfredsstillende å
uttale seg om mindre endringer i reglene når Kirkemøtet i 1996 og en lang
rekke høringsinstanser har anbefalt en grundig gjennomgang av alle sider ved
nominasjons- og utnevningsprosessen. 

Kirkemøtet vil særlig understreke behovet for en grundig gjennomgang av
reglene i forhold til spørsmålet om hvordan opptellingen av stemmene som nr.
1, 2 og 3 skal vektes for å få et mest mulig tydelig bilde av sluttresultatet for
den enkelte kandidat. Stat/kirke-utvalget forutsettes å nærmere utrede
alternative modeller bl.a. for dette. 

3. Når departementet likevel har valgt å oversende et nytt utkast til "Regler
om nominasjon m.v ved utnevning av biskop" vil Kirkemøtet anbefale at
reglene blir fastsatt slik de foreligger med følgende endringer:

§ 1 endres til:

Ved ledighet i et bispeembete i Den norske kirke underretter departementet
vedkommende bispedømmeråd om at det innen en frist skal nominere fem
personer som rådet anser skikket til å bli utnevnt til ny biskop.

Det skal nomineres personer som fyller vilkårene for å bli tilsatt som
menighetsprest og som for øvrig oppfyller Grunnlovens vilkår for å bli
utnevnt som embetsmann. Gyldig vedtak om nominasjon skal omfatte fem
personer som fyller vilkårene for å kunne bli utnevnt. Det skal tilstrebes at
både kvinner og menn blir nominert.



§ 2, 2.ledd endres til:

Etter at rådslagning har funnet sted foregår nominasjon på den måte at de
enkelte medlemmer avgir stemmer på 3 kandidater. De 5 kandidater som har
fått flest stemmer, er nominert. For å være nominert må kandidaten ha minst 2
stemmer. Ved stemmelikhet for 5. kandidat avgjøres nominasjonen av denne
kandidat ved ny stemmegivning.

§ 2, 3. og 4. ledd utgår.

§ 2, 5.ledd inngår som nytt 3. ledd med følgende endring:

Bestemmelsen om at Biskopen deltar ikke i stemmegivningen utgår.

§ 3, 2. ledd bokstav c endres til

Dekanene ved de teologiske fakulteter og rektorene ved de praktisk-teologiske
seminarer.

§ 6 endres til:

Departementet sender melding om utfallet av avstemningen til Kirkerådet og
biskopene med anmodning om innen en nærmere fastsatt frist å avgi en
begrunnet uttalelse om hvilke tre blant dem som har fått flest stemmer, de
anser mest skikket. Bestemmelsen om at bare biskopen grunngir sin uttalelse
utgår.

Kongen besetter deretter embetet med en av de tre kandidater som har fått
sterkest kirkelig votum og i samsvar med bestemmelsene i Grunnloven, §§ 21
og 92.


