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Ordning for utpeking av biskoper  
 

Høringssvar fra soknerådene i Verdal, Sør-Innherad prosti 

(Stiklestad sokneråd, Vinne sokneråd, Vera og Vuku sokneråd) 

 

 

Soknerådene mener at en ordning for utpeking av biskoper må: 

- gi mulighet til bred nominasjon av kandidater  

- sikre både bred demokratisk innflytelse og kvalifisert vurdering av kandidatene i prosessen  

- ivareta hensynet til både bispedømmets ønsker og helhetskirkelige hensyn  

- sikre en rimelig balanse mellom den vigslede tjeneste og valgte rådsmedlemmer («embete 

og råd»). 

- sikre en bredde i det teologiske landskapet 

- ivareta en kjønnsbalanse. 

 

Biskopens funksjon er tilsyn med menighetene, ordinasjon og tilsyn med den vigslede tjenesten i 

menighetene, ivareta enheten i kirken, være tradisjonsbærer og ha læreansvar i kirken.  Derfor 

mener soknerådene det er rimelig å la menighetene og den vigslede tjeneste i menighetene i 

bispedømmet være involvert i prosessen med å utpeke biskop.  

 

 

Soknerådene i Verdal mener en ordning for utpeking av biskoper slik vi finner det i Lutherske 

kirker i andre skandinaviske land er den beste. Der velges biskopen av et valgkollegium bestående 

av prester og representanter for menighetene i bispedømmet der biskopen skal gjøre tjeneste. 

I en folkekirke som Den Norske kirke nå er mener vi at en ordning for utpeking av biskoper må 

være oversiktlig, åpen og demokratisk. 

 

 

 

Soknerådene i Verdal går derfor inn for alternativet med en ren valgordning for biskoper 

 

en ordning som inneholder følgende elementer:  

- Bispedømmerådet som nominasjonsorgan videreføres.  

- Nominasjonsorganet nominerer fem – sju kandidater. Avstemningen kan skje ved at 

medlemmene i nominasjonsorganet stemmer på tre kandidater og at de tre – fem som får 

flest stemmer ved denne avstemningsrunden nomineres. Deretter kan det voteres over 

kandidater til ytterligere to plasser, plass for plass.  

- Det skal nomineres kandidater av begge kjønn.  
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- Etter nominasjonen åpnes det for å stille alternative kandidater. 30 stemmeberettigede fra 

minimum tre forskjellige prostier kan gå sammen om å stille kandidater (områder utenfor 

bispedømmet regnes i denne sammenheng som ett prosti).  

- Kandidatene presenteres slik at de stemmeberettigede får best mulig kjennskap til dem.  

- I avstemningen er det bare tillatt å stemme på kandidater som er nominert av 

nominasjonsorganet eller gjennom supplerende nominasjon.  
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Torbjørn Guddingsmo  Maj-Brit S. Larsen   Per Sellæg 

Stiklestad    Vinne     Vera og Vuku 

 


