
 

Høring – ordning for utpeking av biskoper. 
Uttalelse fra Sarpsborg menighetsråd. 

 

Vi viser til Del 2: Aktuelle ordninger 2.1 Høringen om Veivalg for fremtidig 

kirkeordning.  

 

Av de alternative måtene å utpeke biskoper på, anbefaler Sarpsborg 

menighetsråd alternativ 2.3.a:  

Ordning med tilsetting i et eget tilsettingsorgan. Dagens ordning for 

nominasjon og rådgivende avstemming ønsker vi skal videreføres.  

 

Begrunnelse: 

Vi mener at en slik løsning vil medføre at man unngår en uheldig konsentrasjon 

av makt og myndighet på ett organ, Kirkerådet. Den vil også markere 

biskopenes selvstendige rolle i Kirken.  

 

Et slikt organ bør sitte lenger enn det valgte Kirkemøtet, for eksempel 6 - 8 år. 

En ev. faseforskyving sammenliknet med Kirkerådet, slik at det blir en 

sammenheng fra et Kirkeråd til et annet, vil også kunne være en fordel. Det vil 

lettere skape en kontinuitet og vil kunne gi et langsiktig perspektiv, og ikke bare 

være avhengig av Kirkerådets sammensetning i øyeblikket, når det gjelder 

teologisk profil og kirkepolitiske interesser.  

 

Det er viktig at det trekkes inn personer med spesiell kompetanse i dette 

organet. Det bør spesielt legges vekt på teologisk kompetanse på 

doktorgradsnivå. Den krevende utvikling av bioteknologiske nyvinninger og 

andre vanskelige dilemma, krever teologiske drøftinger på høyt nivå. 

 

Kirken går inn i en tid med en ny organisasjonsstruktur. Derfor vil det være et 

pluss med et tilsettingsorgan som vil kunne få bedre tid og rom til utvikling av 

en personalpolitisk kompetanse. Dette vil kunne trygge kirkens ledelse i en 

utfordrende tid for Kirken.  

 

Demokratiet vil bli like mye ivaretatt i denne ordningen som de to andre som er 

foreslått. Dette fordi tilsettingsorganets medlemmer skal velges ut fra de før 

nevnte instanser, bispedømmerådet og Kirkemøtet. Det er viktig at preses er 



blant tilsettingsorganets medlemmer. Preses vil, med sin rolle og kunnskap, 

kunne ivareta den nødvendige bredden i bispekollegiet. 

 

Når det gjelder nominasjonen, vil vi støtte muligheten til 

supplerende nominasjon, pkt. 3.3 i høringsnotatet – fordi det styrker den 

demokratiske prosessen. 

 

Vi noterer også som et positivt argument at ordningen med et særskilt 

tilsettingsorgan ikke vil medføre økte kostnader i sum, pkt. 5. 2 i 

høringsnotatet. 

 

Vi vil også støtte en etablering av en løpende ledertrening, for proster og 

domproster, som en forberedelse for en ev. bisperolle eller på det å møte 

media generelt, pkt 5.1.  

 

For Sarpsborg menighetsråd 

 

Pål Antonsen  Elisabeth Varnes  Ellen Ottersen Seip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


