
 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

Postadresse: E-post: oslo.bispedomme@kirken.no Telefon:  23 30 11 60 Saksbehandler 
Postboks 9307 Grønland Web: www.kirken.no/oslo Telefaks:    Magne Sandberg 
0135 OSLO Org.nr.:818 066 872   23 30 11 70 
 

  
 
Kirkerådet 
Postboks 799 Sentrum 
 
0106 OSLO 
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 14.03.2017 Vår ref: 16/00130-3    Deres ref:    

 
 

Høringssvar - ordning for utpeking av biskoper 

Oslo bispedømmeråd behandlet saken på sitt møte 2. mars 2017 (sak 16/17).  
 
Oslo bispedømmeråd takker for muligheten til å avgi høringssvar. 
Innledningsvis vil bispedømmerådet gi som tilbakemelding at saken om ordning for 
utpeking av biskoper i utgangspunktet har et større handlingsrom som har blitt 
unødvendig innsnevret i det foreliggende høringsnotatet fra Kirkerådet. At 
bispestillinger lyses ut og besettes etter samme prosedyre som andre stillinger må 
tas inn igjen i utredningen til Kirkemøtet. Også ordning med tilsetting i et særskilt 
tilsettingsorgan må vurderes videre i prosessen. Det samme gjelder åremål for 
biskoper, der Kirkerådet synes å ha konkludert for raskt. I staten lyses mange 
stillinger ut på åremål. Det synes derfor mulig at stilling som biskop også må kunne 
lyses ut på åremål. Om regelverket virkelig legger begrensninger, må dette kunne 
endres. Mange sier nei med nåværende ordning fordi man må være i stillingen til 
man blir pensjonist. Samtidig må det da også utredes nærmere retrettstillinger for 
biskoper. 
 
I høringsnotatet til Ordning for utpeking av biskoper framkommer følgende tre 
alternativer (punktene refererer seg til høringsnotatet), som ga følgende i 
avstemning i rådet:  
 
1) Ordning med en ren valgordning for biskoper (pkt.2.2) – 3 stemmer.  

Det ble nevnt følgende momenter som begrunnelse for dette: 

 En slik ordning vil i større grad sikre biskopenes relative selvstendige rolle i 
kirkeordningen enn dagens ordning.  

 Dette vil være mer i samsvar med ordninger for utpeking av biskoper i våre 
lutherske nabokirker, som erfaringsmessig fungerer godt. 

 Ved å sette krav om at den som blir valgt må ha støtte for minst 50 % av 
stemmene (selv om det kan skje over flere valgomganger), vil en kunne sikre 
at de valgte biskopene har bred tillit og støtte i kirken. Det blir en demokratisk 
prosess der valgresultatet er endelig. Tilsettingen får dermed større legitimitet 
enn ved dagens ordning. 

 Valgprosedyren forenkles for kandidatene.  

 En slik ordning sikrer større maktfordeling i kirken. 
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 Det må i prosessen foretas en kvalitetssikring av kandidatene og at 
helhetskirkelige hensyn ivaretas. 

 
2) Ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan (pkt.2.3a) – det ble ikke stemt 

over dette forslaget i møtet. To av rådets medlemmer har i epostutveksling etter 
møtet meldt at de primært går for dette alternativet. 

 
3) Ordning med tilsetting i Kirkerådet – videreføring av gjeldende ordning (pkt.2.3b) 

– 6 stemmer. 
Det ble nevnt følgende momenter som begrunnelse for dette: 

 Den gjeldende ordning har nå vært benyttet ved de siste fem tilsettingene og 

prosedyren er dermed kjent.  

 Det gis innflytelse til ulike grupper stemmeberettigede både i bispedømmet og 

på nasjonalt nivå.  

 Kirkerådet kan foreta en kvalifisert vurdering og vektlegging av helhetlige 

hensyn i sammensetningen av bispekollegiet.  

 Biskopenes tilsetting blir forankret i et organ for det kirkelige demokratiet.  

 

4) Det var 2 avholdende stemmer. 

 
Oslo bispedeømmeråd fant på bakgrunn av det som er sagt ovenfor det ikke aktuelt 
å gå inn på de ulike regelforslagene i de aktuelle ordningene. Rådet var imidlertid 
tydelig på følgende: 
 Bispedømmerådet gir sin tilslutning til at preses må kunne velges også blant andre enn 

de sittende biskoper. Ut over dette ble det i bispedømmerådet pekt på at ordningen for 

preses med geografisk tilsynsområde i Nidaros og administrasjon og kontor både i 

Trondheim og Oslo bør evalueres.  

 I tilsettingsprosedyren må man også nyttiggjøre seg mer av ulike ledelsesverktøy i 

utvelgelsen, men viktig at dette skjer i kirkelig regi og ikke «settes ut» eksternt. 

 Ved dagens ordning er det bare ansatte i vigslede stillinger som er stemmeberettigede. 

Denne ordningen bør vurderes endret til å gjelde alle ansatte.  

 Bispedømmerådet mener sittende biskop kan delta i nominasjonsprosessen for tilsetting 

av ny biskop. 

 
 
Se for øvrig vedlegg med eget høringsvar fra Ungdomsrådet i Oslo bispedømme.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Elise Sandnes e.f.  
stiftsdirektør Magne Sandberg 
 spesialprest/rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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