
Høringsuttalelse, ny ordning for utpeking av biskoper 
 
Randaberg menighetsråd går i saken vedrørende ny ordning for utpeking av biskoper inn for 
en ren valgordning med to valgomganger. Vår konklusjon har sin bakgrunn i det vi oppfatter 
som tre viktige prinsipper i denne sammenheng: 

1. Å sikre mangfoldet i kirken 
2. Å sikre lokal medbestemmelse 
3. Å bevare biskopenes uavhengige posisjon i kirken 

 
Vi vil under kort redegjøre for hvert av disse tre punktene.  
 
1. Å sikre mangfoldet i kirken 
De fleste kan være enige om at vi ønsker en mangfoldig kirke. Men vi må også lage ordninger 
som legger til rette for dette. Av de tre alternative ordningene for utpeking av biskoper, kan 
vi bare se at en ren valgordning legger til rette for et slikt mangfold.  

Årsaken til dette er at ved de to andre foreslåtte ordningene så vil et simpelt flertall i 
Kirkemøtet gjennom valg til Kirkeråd eller evt. tilsettingsorgan indirekte styre hele prosessen 
ved utpeking biskoper.  I et slikt tilfelle kan både nominasjonsprosess og evt. rådgivende 
avstemninger bli oppfattet som (og ytterste konsekvens bli) et spill for galleriet, fordi utfallet 
av prosessen kan bli styrt av kirkepolitiske hensyn. Dette er åpenbart uheldig for mangfoldet 
i kirken. Det er selvsagt ikke åpenbart at et simpelt flertall i Kirkemøtet vil ønske å styre 
prosessen på denne måten, men man bør ikke legge opp til ordninger der det er en 
mulighet. 
 
2. Å sikre lokal medbestemmelse 
Slik vi oppfatter forslagene, så er en ren valgordning den eneste av de tre foreslåtte 
ordningene som vekter lokal medbestemmelse høyere enn Kirkemøtets innflytelse. Et 
simpelt flertall i Kirkemøtet er ikke nødvendigvis representativt for det aktuelle 
bispedømmet. Når det gjelder valg av biskop, så får det såpass store ringvirkninger i det 
aktuelle bispedømmet at vi mener at lokal medbestemmelse bør prioriteres. 

Vi anerkjenner at man ved en ren valgordning ikke vil kunne ivareta helhetskirkelige 
hensyn like godt som ved de andre ordningene. Det bør likevel være mulig å finne ordninger 
f.eks i forhold nominasjonsprosessen som tar hensyn til dette.  

En ren valgordning med to valgomganger vil også kunne sikre at de valgte biskopene 
har relativt bred tillit og støtte lokalt. Dette tror vi kan spille en vesentlig rolle ved å legge til 
rette for et godt samarbeidsklima mellom biskop og lokalt kirkeliv. 
 
3. Å bevare biskopenes uavhengige posisjon i kirken 
En ren valgordning vil etter vårt skjønn være den eneste ordningen som sikrer bispemøtets 
uavhengige posisjon i forhold til andre organer i kirken og eksisterende eller fremtidige 
kirkepolitiske grupperinger. Dette er særlig viktig i forhold til Den norske kirkes forståelse av 
biskopenes læreansvar, men også i forhold til ansvaret for forvaltning av enhet i kirken.  
En politisk styrt prosess ved utvelging av biskoper vil også føre til en politisering av 
biskopenes rolle i kirken og true deres uavhengighet. Dette vil etter vårt syn være uheldig.  
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