
Høring –  
ordning for utpeking av biskoper 

Høringsfrist til Kirkerådet er 15. mars 2017. Kirkerådet ber om tilbakemelding på hva slags ordning 

høringsinstansen går inn for, samt på konkrete bestemmelser i de ulike regelforslagene. 

Høringssvar fra Hamar menighetsråd. 

Valg av ordning 
Det er tre ordninger som er til høring: 

1. Ordning med en ren valgordning for biskoper 

2. Ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan 

3. Ordning med tilsetting i Kirkerådet – videreføring av gjeldende ordning.  

Hamar menighetsråd går inn for ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan. Et argument for 

et eget særskilt tilsettingsorgan vil være at det i større grad vil kunne bidra til å ivareta biskopenes 

selvstendige rolle i strukturen, ved at biskopene ikke tilsettes av Kirkerådet. Hamar menighetsråd 

støtter dette. Menighetsrådet ser ikke at Kirkerådets kirkelederansvar svekkes ved at utpeking av 

biskop legges til et eget organ, og ser heller ikke at det argumentet veier tyngre enn behovet for å 

ivareta biskopens selvstendige rolle. Ordningen vil også innebære at biskopenes tilsetting blir 

forankret i demokratisk valgte organer, og man kan rekruttere personer med bred kompetanse. At 

utvalget får få tilsettinger kan umulig være et argument all den tid utvalget har den nødvendige 

kompetanse.  

Vår kirkeordning er bygget på både en synodal (de valgte rådene) og episkopal (prestetjenesten) 

struktur. Ved å etablere eget tilsettingsorgan for ledelsen av prestetjenesten i kirken (biskopene), 

synliggjøres den episkopale strukturens selvstendighet. Av samme grunn mener vi at prestetjenesten 

bør være representert i tilsettingsrådet gjennom fagforeningene. Se forslag til tillegg i § 1. 

Forslag til regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper – særskilt 

tilsettingsorgan. 

 
§1. Den norske kirkes tilsettingsråd for biskoper 

Nytt pkt. d): Representant for den største av de forhandlingsberettigede fagforeningene som 

organiserer ansatte i prestetjeneste. Dersom flere organisasjoner har minst 25 % av de organiserte 

innen gruppen, skal den organisasjonen som har størst medlemstall oppnevne representant i rådet. 

§3 Bispedømmerådets nominasjon 

Tillegg: Det bør nomineres minst to kandidater av hvert kjønn. 

§11 Nominasjon mv og tilsetting av preses i Bispemøtet 

Det bør vurderes om preses skal tilsettes på åremål. 


