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Høringssvar om ordning for utpeking av biskoper 

Svar på høring om ordning for utpeking av biskoper fra Utvalg for ungdomsspørsmål 

 
Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) har arbeidet med høringen om Ordning for utpeking av 
biskoper og vil med dette avgi sitt høringssvar. Vi takker for et godt høringsnotat med god forklaring 
på prosessen som ligger bak, god beskrivelse av alternativene og tydelige alternativer. 
 
Først ønsker Ufung å gi en tilbakemelding på at ungdomsrådet i vedkommende bispedømme bør 
inn som stemmeberettigede i både versjon 6.3 §5 og 6.4 §4.  
Det er spesielt viktig at UR har stemmerett der man ikke har 20% unge under 30 i bispedømmerådet 
og menighetsråd. 
 
Ufung er delt i sin innstilling. 
Flertallet (4 stk) stiller seg bak alternativet for regelverket punkt 6.3 med eget tilsettingsorgan. Dette 
med begrunnelse i at bispedømmet vil få større innflytelse på prosessen.  
1 stk stiller seg bak Kirkerådet som tilsettingsorgan, fordi helhetlige hensyn med tanke på kjønn, 
kompetanse og utdanningssted i bispekollegiet bør sikres av det demokratisk valgte organet som 
leder kirken mellom Kirkemøtene.  
1 stk stiller seg bak Ren valgordning. Dette oppleves som den mest demokratiske måten å velge på.  
 
 
Andre innspill: 

- Ufung ønsker å poengtere at det er viktig å sikre at innspillene fra valgomgangene i 

bispedømmet blir hørt. 

- I modell «Ren valgordning» må det sikres at ingen får brukt dobbelstemme (hvis man sitter i 

MR og BDR) 

- Det bør vektlegges at prosessen med å utnevne biskoper må gå hurtig. Er supplerende 

nominasjonsrunde nødvendig? I modellen for ren valgordning kan dette sikres med å at man 

kan stemme på flere kandidater i første valgrunde (supplerende stemmegiving)  

- Innspill om modell 6.2 §4 Stemmerett 

o Burde Sung nevnes sammen med Samisk kirkeråd?  

o Burde Ufungs valgte medlemmer ha stemmerett? 

o Ufung er glad for at UKM delegatene på Kirkemøtet regnes blant de 

stemmeberettigede i modellen for ren valgordning. 
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Med vennlig hilsen  
 
 
Anja Kile Holtermann  
Leder i Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung)  
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