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HØRINGSUTTALELSE – ORDNING FOR UTPEKING AV BISKOP 

 

Raufoss menighetsråd har besluttet å gi 2 av medlemmene fullmakt til å utforme 

menighetsrådets høringssvar. Det følger her.  

Vi viser til brev fra Kirkerådet av 16.12.2016, der de ulike alternativer til ordning er 

beskrevet. 

Vi gir vår fulle støtte til at ordningen for utpeking av biskoper må ta hensyn til blant annet 

dette: 

 mulighet til bred nominasjon av kandidater 

 sikring av både bred demokratisk innflytelse og kvalifisert vurdering av kandidatene i 

prosessen 

 ivaretakelse av hensynet til både bispedømmets ønsker og helhetskirkelige hensyn 

 sikring av en rimelig balanse mellom den vigslede tjeneste og valgte rådsmedlemmer 

(«embete og råd»). 

Etter en helhetlig vurdering har vi valgt å støtte ordningen som er beskrevet under pkt. 2.3a i 

høringsnotatet (Ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan). Vi tenker at denne 

ordningen best ivaretar de ulike hensynene som er nevnt foran. Særskilt har vi lagt vekt på at 

ordningen både sikrer det helhetskirkelige hensynet og ivaretar det aktuelle bispedømmets 

særtrekk og preferanser. Vi er enig i at det er naturlig at preses leder tilsettingsrådet, og støtter 

for øvrig sammensetningen som er skissert i høringsnotatet. 

I tillegg har vi disse kommentarene: 

 Det er naturlig at bispedømmerådet i det aktuelle bispedømmet er nominasjonsorgan i det 

enkelte valg/utpekingsprosess. 

 Vi vil ikke utelukke sittende biskop fra deltakelse i bispedømmerådets nominasjonsprosess, 

men vil advare mot at hun/han gis en sentral rolle. Det vil være mange kvalifiserte 

bidragsytere i disse prosessene, og det er etter vår mening ikke naturlig at biskopen er 

sentral under forarbeidet til å finne egen etterfølger.  

 Vi støtter Kirkerådets forslag om fortsatt å åpne for supplerende kandidater, etter at det i 

utgangspunktet er nominert 5 – 7 kandidater. 

 Ved voteringen mener vi at ordningen bør være at den stemmeberettigede stemmer på 

INNTIL 3 kandidater i den rådgivende avstemningen. 

 Når det gjelder menighetsrådenes stemmegivning mener vi at en moderat vekting etter 

medlemstall i menigheten vil være å anbefale.  

 Vi mener at antall stemmeberettigede professorer bør begrenses. 

 Biskopenes begrunnelse for sin stemmegivning bør falle bort. 

 Preses bør velges blant biskopene, ikke utpekes som ved nyvalg.  

 

Raufoss, 6. mars 2017 

 


