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Høringsuttalelse vedr. «Ordning for utpeking av biskoper», høringsnotat av 16.desember 2016. 

Heimdal menighetsråd har mottatt nevnte høringsnotat, og vi gi følgende uttalelse: 

 

Det er nødvendig å fastslå noen viktige premisser/prinsipper som må gjelde for bispeutnevnelser: 

1. Den norske kirke (DNK) er et trossamfunn som ikke uten videre kan sammenliknes med en 

ordinær virksomhet, jfr. bl.a. spørsmålet om åremålsstilling for biskoper, hvor dette hensynet 

tilsier kontinuitet og kollegial ledelse av DNK, hvor åremålsstilling ikke er hensiktsmessig. 

2. Biskopene er primært knyttet til sitt bispedømme. Det er derfor viktig at biskopen har 

egenskaper som gir vedkommende nærhet til og tillit i bispedømmet. 

3. DNK som fritt trossamfunn vil stille enda sterkere krav til sentral ledelse for å holdes sammen 

som en nasjonal folkekirke. Denne rollen må biskopene ivareta, også som kollegium (ellers 

får vi raskt minst 12 «kirker»!). Men også Kirkerådet vil få en enda sterkere rolle i å holde 

DNK troverdig og sammen.  

4. DNK er èn kirke som åndelig/læremessig sett ledes av bispekollegiet. Ved utpeking av ny 

biskop er det derfor nødvendig også å ta helhetlige hensyn, både teologiske, aldersmessige 

og ved vurdering av kjønn (under ellers like vilkår). 

5. I DNKs nye frie stilling, hvor også økonomi vil bli en stadig sterkere føring, er det helt 

nødvendig å se på administrative forenklinger slik at DNKs primære oppgave, ved prester, 

diakoner, kateketer og kantorer, blir minst mulig berørt, gitt en økonomisk ramme, men også 

fordi mange aktive troende er lunkne til å gi til DNK fordi den er så administrativt topptung 

og byråkratisk. De vil derfor kunne velge et alternativt trossamfunn, og derved svekke DNK. 

6. I «vår tid» har massemediene stor innflytelse på folkets holdninger, uten at de nødvendigvis 

«går kirkens ærend». Utpeking av nye biskoper bør derfor skje slik at massemediene ikke får 

uønsket stor innflytelse. 

 

Disse prinsippene/premissene tilsier at dagens ordning opprettholdes slik den er beskrevet i pkt. 6.4. 

Mht. valg av preses vil de samme prinsippene gjelde, men her er må det innføres åremål, med 

mulighet for gjenvalg. Preses er biskopenes tillitsvalgte på flere måter, både ved at vedkommende 

må ha kollegiets generelle tillit og at vedkommende uttaler seg på vegne av kollegiet og i flere 

sammenhenger representerer kollegiet. Dette tilsier at kollegiet selv bør velge sin preses og 

visepreses i hht. vedtatte regler v/Kirkerådet. 
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