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HØRINGSUTTALELSE – UTPEKING AV BISKOPER 
 
Saksdokument: MR 16/17 – Notat fra arbeidsgruppen (Kringlebotn, Nilsen, 
Sandal) 
 
Vedtak: Frogner menighetsråd er bedt om, innen 15.mars, å uttale seg om et 
høringsnotat utsendt av Kirkerådet angående utpeking av biskoper. Notatet 
skisserer tre ulike forslag: 
 
1. Ren valgordning 
 
2. Tilsetting av et eget tilsettingsorgan 
 
3. Gjeldende ordning med tilsetting i Kirkerådet 
 
I alle tilfellene skisseres regelverk for rådgivende avstemninger. 
 
I en tidligere høring – Veivalg for fremtidig kirkeordning – dreide ett av spørsmålene 
 seg om utpeking av biskoper. Her var også et fjerde alternativ med: 
- Utlysing av stillingen og ansettelse etter samme prosedyrer som for andre 
stillinger uten rådgivende avstemninger. 
 
Dette alternativet er ikke med i det foreliggende høringsnotatet fordi det ikke fikk 
tilstrekkelig med stemmer i veivalgshøringen. 
 
Menighetsrådet i Frogner mener at også dette alternativet med utlysing av stillingen 
som biskop, kombinert med rådgivende uttalelse fra menighetene, fra prester og 
proster og andre i vigslede stillinger i bispedømmet, samt biskopene, burde vært et 
alternativ i denne høringen. 
 
Når det gjelder de foreslåtte reglene for nominasjon ved tilsetting av biskop mener 
Frogner menighetsråd regelforslagene har alvorlige mangler: 
 
1. De kvalifikasjons- og kompetansekravene som stilles til biskopene er for 
svake og de er uklart formulert 
 
2. Nominasjonsprosessen og i den endelige utpekingen av biskoper er ikke 
tilstrekkelig 
 
Transparent/begrunnet. De kriteriene som legges til grunn for valg/utpeking 
av en biskop blir ikke synliggjort. 
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Det er det aktuelle bispedømmerådet som skal ivareta nominasjonsprosessen i de 
ulike ordningene, og som skal foreslå personer som de mener er skikket til å bli tilsatt 
som biskop, fem til syv personer i ordningen med direkte valg, inntil fem i de øvrige. 
Disse gis anledning til å uttale om de ønsker å bli nominert, og de skal innkalles til et 
møte. 
 
Det eneste kriteriet som nevnes, er at de oppfyller kravene til å kunne tilsettes som 
menighetsprest. Navnene på de nominerte i alfabetisk rekkefølge samt biografiske 
opplysninger sendes de stemmeberettigede. 
Vi mener det må stilles reelle kunnskaps- og kvalifikasjonskrav til de som skal 
nomineres. Kandidatenes lederegenskaper, teologiske kompetanse, motivasjon og 
resultater bør klarlegges og dokumenteres gjennom intervju, CV med referanser, og 
egenpresentasjoner. 
Vurderingene som legges til grunn for bispedømmerådets innstilling, må sammen 
med egenpresentasjoner og CV gjøres kjent for de stemmeberettigede. Her må det 
være likt for alle bispedømmerådene. Vi er informert om at det ofte gjennomføres 
intervjuer og innhentes skriftlige egenpresentasjoner, men dette er ikke reflektert i 
regelforslagene. 
Vi forutsetter at dette nedfelles i regelverket sammen med ovennevnte kunnskaps- 
og kvalifikasjonskrav. 
 
Vi synes videre det er meget uheldig at det i paragraf 9 i regelverket for både 
tilsettingsorgan og tilsetting i Kirkerådet ikke er større transparens. Kirkerådet skal 
etter endt avstemning sende melding til bispedømmerådet og biskopene om utfallet 
av avstemningen. De blir bedt om å uttale seg om hvem av de tre kandidatene, som 
har fått flest stemmer, de mener er best skikket. Det foreslås at uttalelsene ikke skal 
begrunnes. Her er vi uenige. De som skal tilsettes som biskoper må tåle at biskopene 
og det aktuelle bispedømmerådet begrunner sin rangering. Vi opplever vegringen 
mot begrunnelse i sterk kontrast med tilsettinger på høyt nivå utenfor kirken, og kan 
ikke se at vi er tjent med høyere grad av hemmelighold. 
Vi mener også at tilsettingsorganene (Tilsettingsrådet og Kirkerådet) bør foreta et 
intervju nr. to før endelig tilsetting. Dette bør også nedfelles i regelverket. 
 
Det foreslås også i regelverket for alle tre ordninger at det ved supplerende 
nominasjon, dvs. forslag om alternative kandidater, skal kreves minst 100 
stemmeberettigede fra minimum tre forskjellige prostier. Frogner menighetsråd synes 
dette er et urimelig antall stemmer som kan føre til en uheldig lobbyvirksomhet og 
fraksjonering. 30-50 stemmer bør være tilstrekkelig. 
 
Hva angår antall stemmeberettigede setter vi også spørsmålstegn ved behovet for at 
alle Kirkerådets medlemmer skal delta ved direkte valg og alle landets proster ved de 
to øvrige ordninger. Ved ordningen med direkte valg bør det være tilstrekkelig i punkt 
e) at kirkerådets medlemmer samt biskopene deltar. 
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I omtalen av ordningen med tilsettingsorgan nevnes at man kan trekke inn personer 
med spesiell kompetanse (s.12), men i regelverket for hvem som kan sitte i 
tilsettingsrådet, er det ikke hold for dette med mindre noen blant Kirkemøtets eller 
bispedømmerådets medlemmer innehar spesialkompetanse f.eks. innen 
personalpolitikk og ansettelser. 
 
Vi hadde ønsket at det også hadde vært utredet et forslag om ordinær utlysing av 
stillingene som biskop, men i mangel av dette alternativet vil vi primært gå inn for en 
ordning med tilsettingsorgan, subsidiært tilsetting av Kirkerådet. 
 
 
Konklusjon: 
Foretrukket modell: Tilsetting av et eget tilsettingsorgan, med våre anbefalte 
tillegg. 
Akseptabel modell: Gjeldende ordning med tilsetting i Kirkerådet, med våre anbefalte 
tillegg. 
Frarådes: Ren valgordning. 
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