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HØRINGSSVAR – ORDNING FOR UTPEKING AV BISKOPER 
 
Kanebogen menighetsråd hadde i sitt møte 23.02.2017 til behandling ”Sak 14/2017 
Høring – Ordning for utpeking av biskoper”.  
 
Kanebogen menighetsråd gir med dette sitt høringssvar. 
 
 
 
Tilsetting 
Kanebogen menighet gir sin tilslutning til en ordning med tilsetting i Kirkerådet der 
gjeldene ordning videreføres.  
 
Menighetsrådet er av den oppfatning at det ved utpeking av biskop er flere hensyn 
som må ivaretas. Det er viktig at ulike grupper stemmeberettigede i bispedømme og 
på nasjonalt nivå får anledning til å gi sitt innspill. Videre er det viktig at det er en 
instans som kan foreta en kvalifisert vurdering og vektlegging av et helhetlig 
hensyn i den totale sammensetningen av bispekollegiet.  
 
Menighetsrådet er av den oppfatning at dette understreker Kirkerådets helhetlige 
ansvar for ledelsen av kirken på nasjonalt nivå. Dette er også tydeliggjort gjennom 
lovendringen fra 1.januar 2017 der Kirkerådet tydeliggjøres som en form for styre 
på nasjonalt nivå for Den norske kirke.  
 
 
Nominasjonsprosessen 
Menighetsrådet er av den oppfatning at en videreføring av dagens ordning best 
ivaretar det aktuelle bispedømmets mulighet til å være i førersetet når kandidater 
skal fremmes. Bispedømmerådet har en lang tradisjon som nominasjonsorgan og vil 
kunne ivareta forhold som kjønnsbalanse og en bredde i det teologiske landskapet i 
nominasjonsorganet slik at man har et helhetlige kirkelig perspektiv gjennom hele 
prosessen.  
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Avstemmingsprosedyre i nominasjonsorganet 
Menighetsrådet er av den oppfatning at det er viktig at avstemmingsprosedyren 
ivaretar at et mindretall i nominasjonsorganet skal ha mulighet til å påvirke hvem 
som blir nominert.  
 
Dagens ordning der bispedømmerådets medlemmer avgir sin stemme på 3 
kandidater har en viss risiko for at det blir mindre bredde i nominasjonen enn det 
rådet egentlig ønsker. Menighetsrådet går derfor inn for en prosedyre med 
preferansevalg i nominasjonsorganet. Rådets medlemmer rangerer kandidatene i 
den rekkefølge ønsker at de skal velges.  
 
Menighetsrådet mener at det uavhengig av avstemningsprosedyre bør være en 
uregelfestet adgang til å gjennomføre en prøvevotering før avstemmingen i 
nominasjonsoprganet endelig avgjøres.  
 
 
Supplerende nominasjon  
Menighetsrådet anbefaler en videreføring av ordningen vedtatt i 2012 der 
muligheten for å fremme alternative kandidater gjennom supplerende nominasjon 
ble gitt. Menighetsrådet det er viktig for en folkekirke at det blir gitt rom for en bred 
involvering og åpen prosess som gir rom for engasjement. Supplerende nominasjon 
gir rom for og sikrer et demokratisk korrektiv der bispedømmerådet har utelatt klare 
kandidater eller ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til strømninger i bispedømmet og 
blant de stemmeberettigede.  
 
Menighetsrådet gir sin tilslutning til ordningen der minst 100 stemmeberettigede fra 
kategorien menighetsrådsmedlemmer, prester og/eller andre vigslede i 
vedkommende bispedømme fra minimum tre forskjellige prostier, kan gå sammen 
om å stille kandidater.  
 
Menighetsrådet mener at det kun skal være mulig å stemme på kandidater som er 
nominert av nominasjonsorganet eller ved supplerende nominasjon.  
 
 
Ønske om forflytning for tjenestegjørende biskoper 
Menighetsrådet anbefaler at det ikke gjørs endringer på dette punktet da både 
bispedømmerådet og de stemmeberettigede ved supplerende nominasjon har adgang 
til å nominere en tjenestegjørende biskop.  
 
 
Stemmeberettigede ved rådgivende avstemning 
Menighetsrådet anbefaler en videreføring av dagens ordning der de 
stemmeberettigede gruppene i bispedømmet blir som de er i dag: 

- menighetsrådene 
- prester i offentlig kirkelig stilling 
- vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling 

 
Gjennom ordningen kommer både den vigslede tjeneste og valgte representanter for 
kirkemedlemmene til orde.  
 
Menighetsrådet går videre inn for at det de enkelte menighetsrådsmedlemmer som 
bør ha stemmerett. 
 
På nasjonalt nivå er menighetsrådet av den oppfatning at det er behov for endringer. 
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Menighetsrådet mener prostene fra de øvrige bispedømmene opprettholdes, mens 
professorene i teologiske fag og lederne av praktisk-teologiske utdanninger  
avvikles.  
Professorenes stemmer tilfører i liten grad en faglig teologisk vurdering av 
kandidatene, i det professorene bare gir stemmer, uten begrunnelse. 
 
Menighetsrådet er åpen for en vurdering av om det på nasjonalt nivå kan være 
aktuelt å involvere demokratisk valgte representanter (leke) i avstemningen. 
 
 
Avstemning i den rådgivende avstemningen 
Menighetsrådet mener det er behov for en endring vedrørende kravet om at en 
stemme må inneholde tre navn i prioritert rekkefølge for å være gyldig. En løsning 
der man åpner opp  for at de stemmeberettigede avgir stemme på inntil tre 
kandidater anbefales valgt.  
 
 
På følgende punkter går menighetsrådet inn for en videreføring av gjeldene ordning 
uten videre kommentarer: 

- Vekting av stemmer 
- Uttalerett ved utpeking av biskoper 
- Spørsmål om åremål 
- Kandidater som trekker seg etter nominasjonen 
- Disiplinærspørsmål knyttet til biskopene 

 
 
På spørsmålet om ”Nominasjon og utpeking av preses” har menighetsrådet ikke 
tatt stilling til hvordan man ser for seg en fremtidig løsning.  
 
 
Konsekvenser av ordningene 
Menighetsrådet mener det bør bygges opp under og videreføres ordninger som 
fremmer likestilling og god kjønnsfordeling i nominasjonsprosessen. Det vil i tråd 
med rådets anbefaling lenger opp påligge Kirkerådet å sørge for at denne balansen 
også ivaretas på en god måte i selve tilsettingen.  
 
 
Regler 
Menighetsrådet har i tråd med sin anbefaling om løsning valgt å ikke ta stilling til 
reglene for de ordningene som ikke er anbefalt av rådet. Menighetsrådet har i denne 
sammenheng derfor kun vurdert ”Forslag til regler om nominasjon mv. ved 
tilsetting av biskoper – Kirkerådet som tilsettingsorgan”. 
 
§ 1. Underretning om ledig bispestilling 
Hele paragrafen uendret.  
 
§ 2. Bispedømmerådets nominasjon 
1. og 2.avsnitt – uendret 
 
3.avsnitt – Tilføringer markert med GUL farge.  
De enkelte medlemmer av bispedømmerådet skal, etter at rådslagning har funnet 
sted, avgi stemme på inntil tre kandidater. 
 
(…) Resten uendret 
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§ 3. Supplerende nominasjon 
Hele paragrafen uendret.  
 
§ 4. Stemmerett 
Hele paragrafen uendret.  
 
§ 5. Avstemning 
Hele paragrafen uendret.  
 
§ 6. Avstemning i menighetsrådet 
Hele paragrafen uendret.  
 
§ 7. Valgoppgjør og offentliggjøring av stemmetall 
Hele paragrafen uendret.  
 
§ 8. Uttalelser 
Hele paragrafen uendret.  
 
§ 9. Tilsetting av biskop 
Hele paragrafen uendret.  
 
§ 10. Nominasjon mv. og tilsetting av preses i Bispemøtet 
Hele paragrafen uendret.  
 
§ 11. Ikrafttredelse og utfyllende bestemmelser 
Hele paragrafen uendret.  
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 

 
 
 
 

for 
Kanebogen menighetsråd 
 
 
 
 
 
 
Kopi: - Kirkevergen, her 

- Prosten i Trondenes, her 
 
 


