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SAK KR 31/03 REGLER OM NOMINASJON M.V. VED UTNEVNING
AV BISKOP
Saksorientering
Kirkerådet vedtok på sitt møte 3. – 4. mars 2003 å sette ned ”en
hurtigarbeidende arbeidsgruppe til å vurdere endringer og mulige alternative
ordninger i gjeldende regler om nominasjon m.v. ved utnevning av biskop”.
En arbeidsgruppe ble oppnevnt med representanter fra Oslo og Tunsberg
bispedømmeråd, Bispemøtet og Kirkerådet. Forslaget ble oversendt
Kirkerådet 15. mai.
Arbeidsgruppen foreslår at det legges opp til en prøveordning i forbindelse
med nominasjonsprosessen. Hovedprofilen i prøveordningen er: Bredere og
mer åpen nominasjonsprosess. Menighetsrådene utfordres til å foreslå tre
kandidater overfor bispedømmerådet, fortrinnsvis på bakgrunn av innspill fra
menighetsmøtet. Bispedømmerådet nominerer syv kandidater, og de
stemmeberettige har kun anledning til å stemme på disse kandidatene. Det
foreslås ingen endringer mht. stemmeberettigede. Etter at resultatet av
opptellingen foreligger, foreslås det at det aktuelle bispedømmerådet ved
siden av Kirkerådet og biskopene avgir uttalelse, og det foreslås at disse
organene avgir begrunnet uttalelse.

organene avgir begrunnet uttalelse.
Arbeidsgruppen anbefaler ikke at bispeembetet utlyses på vanlig måte eller at
biskoper tilsettes på åremål. En foreslår derfor heller ikke prøveordninger
med slike ordninger.
Kirkerådet vedtok på sitt møte i mars at en ”tar sikte på å behandle saken på
sitt møte 4. – 5. juni og sende saken på høring til bispedømmerådene m.fl. før
saken legges frem på høstens Kirkemøte…”
Dokumentet er allerede (ca 25. mai) sendt ut høring, og høringsinstansene er
orientert om at saken ikke er behandlet av Kirkerådet, men at de vil bli gjort
kjent med Kirkerådets vedtak, dersom det vil være av betydning for
høringsinstansene.
Sekretariatet vil så snart som mulig også drøfte saken med departementet med
sikte på nødvendige avklaringer for gjennomføring av en evt. prøveordning.

Forslag til vedtak:
1. Kirkerådet tar arbeidsgruppens utredning med forslag til prøveordning
vedrørende nominasjon av biskop til orientering.
2. Kirkerådet ser det som nyttig å gjennomføre en prøveordning langs de
linjer som arbeidsgruppen har foreslått. Kirkerådet vil på sitt neste møte i
september, på bakgrunn av høringsuttalelsene, gi sin anbefaling overfor
Kirkemøtet.
3. Kirkerådet ber direktøren så snart som mulig ta opp med departementet
mulighetene for å få satt i gang en prøveordning langs de linjer som
arbeidsgruppen foreslår.

