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Høring - ordning for utpeking av biskoper 

Hamar bispedømmeråd behandlet i sitt møte 23. februar 2017 sak 6/17 Høring – Ordning for 
utpeking av biskoper. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Hamar bispedømmeråd anbefaler en ordning med tilsetting. Rådet er delt på midten i 
spørsmålet om tilsetting bør finne sted i Kirkerådet eller i eget tilsettingsorgan. Et samlet råd 
vektlegger også hensynet til helhetskirkelige vurderinger og anbefaler et regelverk som 
fastholder avstemningens rådgivende karakter i prosessen fram til tilsetting. Det er ønskelig 
med størst mulig grad av åpenhet og transparens i prosessen med tilsetting av biskop.  
  
Vi vil foreslå at det innarbeides følgende endringer i regelverket: 

 Nominasjon: Hamar bispedømmeråd mener det må nomineres minst to kandidater 
av hvert kjønn. Samlet sett mener Hamar bispedømmeråd altså at det bør nomineres 
minst fire kandidater. Vi mener at nominasjonsprosessen fortsatt skal eies av 
bispedømmerådet, og uten tilføring av «nasjonale representanter», men med 
mulighet for supplerende nominasjon. Man bør vurdere om bispedømmerådet skal gi 
en begrunnet nominasjon. 

 Stemmerett: Det bør vurderes å gi Ungdomsrådet i det aktuelle bispedømme 
stemmerett. Dette vil synliggjøre ungdomsdemokratiet i prosessen med tilsetting av 
biskop  

 Rådgivende avstemming: Det må være tydelig i regelverket at avstemningen er 
rådgivende. Betegnelsen «valgoppgjør» bør derfor ikke benyttes i regelverket. 
Hamar bispedømmeråd støtter den foreslåtte endringen som legger opp til at de 
stemmeberettigede stemmer på inntil tre kandidater, altså at det også er anledning til 
å stemme på en eller to kandidater. Hamar bispedømmeråd tar til orde for at 
avstemningsresultatet skal framlegges fordelt på antall første- andre- og 
tredjestemmer, og at man altså ikke vekter stemmer og regne ut et resultatet basert 
på vektingen. Dette styrker avstemningens rådgivende karakter.   

 Nominasjon av kandidater til stilling som bispemøtets preses: Hamar 
bispedømmeråd mener det bør nomineres minst to og inntil tre kandidater. Det bør 
kunne nomineres kandidater utenfor kretsen av allerede tilsatte biskoper. 

 
Hamar bispedømmeråd er spørrende til om det er hensiktsmessig å innføre en ordning med 
åremål for både preses og andre biskoper, men mener spørsmålet bør utredes bredere, 
hvor man i tillegg også utreder alternative retrettmuligheter. Høringsnotatet vektlegger 
juridiske vurderinger, men rommer etter vårt syn i for liten grad vurderinger knyttet til effekt 
og dynamikk som vil kunne utløses av en ordning med åremål. 
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Rådet vil også peke på at det i forslaget til regelverk ikke er lagt opp til at noe organ har 
ansvar for å gjennomføre intervju og/eller avgi en begrunnet, formell innstilling i sak om 
tilsetting av biskop. Vi reiser spørsmål om det bør vurderes nærmere om det også i slike 
tilsettingssaker bør innarbeides regler om dette. 
 
Hamar bispedømmeråd ser at saken Ordning for utpeking av biskop berører spørsmålet om 
maktfordeling i Den norske kirke. Når saken legges fram for Kirkemøtet, bør det derfor 
redegjøres for maktfordelingsforhold som aktualiseres ved de ulike ordningene. Rådet 
mener prinsipielt at det vil være klokt å sikre at makt ikke sentraliseres på for få hender. 
Ordningen må ivareta bispeembetes selvstendighet og uavhengighet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen  
Stiftsdirektør Lars Erlend Kielland 
 Saksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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