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Melding om vedtak 
 

Bekkefaret menighetsråd behandlet i møte 14.03.2017 sak 20/17 TILBAKEMELDING 

VEDRØRENDE BISPEUTNEVNELSE, Følgende vedtak ble fattet: 
 

Høringssvar fra Bekkefaret menighetsråd vedrørende ordning for utpeking av biskoper. 

 

Takk for anledningen til å komme med tilbakemeldinger på ordning for utpeking av biskoper! Etter 

utnevning av biskop i Stavanger ønsket rådet å sende tilbakemelding på denne ordningen uavhengig om det 

kom noen høring. Da denne høringen kom valgte vi å legge våre tilbakemeldinger til denne. 

 

Bekkefaret menighetsråd ønsker en ren valgordning for utpeking av biskoper, lignende ordningen beskrevet i 

punkt 2.2 og regelverk beskrevet i punkt 6.2 i høringsnotatet. 

 

Vi vil begynne med å understreke at vår tilbakemelding ikke har noe med den nye biskopen i Stavanger å 

gjøre. Vi ønsker han velkommen og tror han vil bli en god biskop i vårt bispedømme! 

 

Bekkefaret menighetsråd ønsket i utgangspunktet en rådgivende avstemming lignende dagens ordning. 

Forutsetningen er at vi har en opplevelse av å bli lyttet til. Det betyr at om en kandidat blir en tydelig 

valgvinner, må Kirkerådet ha svært tungtveiende grunner for ikke å velge denne. Vi syns i utgangspunktet 

det er en trygghet i at det er et råd som har ansvar for å ta den endelige avgjørelsen ved ansettelse av ny 

biskop. På den måten kan et valgresultat overstyres ved tilnærmet stemmelikhet. En populistisk kandidat 

som vinner frem med knappest mulig flertall, mulig på grunn av valgtekniske detaljer, kan da velges bort til 

fordel for en som rådet vurderer som mer egnet. Slik som denne ordningen har blitt praktisert ved siste 

utnevning i Stavanger blir vi derimot skeptiske og heller mer mot direkte valg. Vårt spørsmål er hvor tydelig 

rådet fra den rådgivende avstemmingen måtte vært for at det skulle bli fulgt? Dersom ikke en god samling i 

den rådgivende avstemmingen blir avgjørende for hvilken kandidat som utpekes opplever vi at vi ikke blir 

tatt på alvor. Vi opplever at vi blir spurt om råd som ikke blir lyttet til. Hvorfor blir vi da spurt? Dersom vi 

skal holde fast på en ordning som ligner den vi har i dag må det gjøres en grundig motivasjonsjobb. Hvorfor 

skal menighetsrådene bruke tid på å avgi en rådgivende stemme om den har minimalt utslag for hvilken 

kandidat kirkerådet velger. 

 

Etter vårt syn er ikke kirkerådet alene om ansvaret å tenke helhetlig. Selv om det ikke alltid er like lett å 

holde opp det nasjonale perspektivet lokalt, kan ikke den lokale stemmegivning fristilles fra det ansvaret. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Sigurd Olav Lende 

daglig leder 
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