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SPØRSMÅL VED NOMINASJON AV BISKOP I OSLO 
 

NAVN: MARIT HALVORSEN HOUGSNÆS 

 
 

1. Hvorfor har du lyst til å bli biskop i Oslo bispedømme?  

Fordi det å være biskop i Oslo gir store muligheter for å prege utviklingen av Den norske 
kirke i landets mest folkerike bispedømme.  



Nesten 1/5 del av den norske befolkning bor her.  Landets hovedstad ligger her. Det er puls. 
Det er liv.  Men det er også hard asfalt. Et sted der mennesker kan gå til grunne.  Med sine 
drøyt 450 000 medlemmer, sine kulturskatter og sine medarbeidere, representerer Den norske 
kirke en betydelig fellesskaps - og kulturinstitusjon i Oslo, Asker og Bærum.  

Jeg er glad for den nye åpenheten i Den norske kirke. Den trenger å slå rot og folde seg videre 
ut. En biskops fremste oppgave er å se til at evangeliet finner stadig nye veier ut til 
befolkningen.  Det fremstår for meg som en motiverende og meningsfylt oppgave.   

 

2. Hvordan vil du karakterisere deg selv som person, som prest og som teolog? 

Jeg er en tenkende, kreativ og engasjert person med bredt interessefelt og stor 
arbeidskapasitet. Jeg går etter kjernen på spørsmål og liker å finne løsninger på utfordringer.  

Jeg er glad i og nysgjerrig på folk.  Som leder liker jeg å lytte etter ideer, kapasiteter og 
særtrekk i den enkelte. Men også etter sperrer og begrensninger. Der det er mulig, forsøker 
jeg å organisere arbeidsoppgaver etter hva den enkelte er best til, innenfor det som er 
virksomhetens oppgaver og rammer. Jeg er utpreget ansvarlig, opptatt av å prioritere mellom 
oppgaver i respekt for ressursmessige begrensninger og forsøker å være forutsigbar.  Å utøve 
ledelse forutsetter evne til å bygge tillit. 

Mitt faglige interessefelt spenner vidt. Jeg har stor appetitt på nye og ukjente fagfelt. Jeg er 
engasjert i spørsmål som angår demokrati,  likestilling og menneskerettigheter.  Egen faglig 
produksjon /forskning har kretset omkring ledelse og arbeidsliv, kirkeordning og praktisk-
teologi/pastoralteologi. 

Min presteidentitet knytter seg først og fremst til rollen som forkynner/formidler og 
samtalepartner. Jeg opplever arbeidet med prekener som meningsfylt, kreativt og utfordrende. 
Jeg er opptatt av språk og tekst og arbeider for å finne fram til gode metaforer og 
resonnementer som kan fungere klargjørende også for tanken.   

 

3. Hvilke visjoner har du for Den norske kirke og kirken i Oslo bispedømme? 

Min visjon er at Den norske kirke som folkekirke skal komme styrket ut av 
omstillingsprosessen fra staten.   

Jeg har valgt å bruke mesteparten av arbeidsinnsatsen min på å understøtte kirkemedlemmer 
som er valgt inn i menighetsråd, kirkelige fellesråd og Kirkemøte/Kirkeråd.  Mye av nøkkelen 
til folkekirkens utvikling handler om å mobilisere til medeierskap. Til bruk av stemmerett ved 
kirkevalg. Til å ta ansvar for medmennesker i lokalsamfunnet. Til å videreformidle kirkens tro 
og tradisjoner til barn og barnebarn osv. Evangeliet tilhører alle.  Det samme gjør kirkebyggene 
og andre elementer i den brede kulturarv kirken forvalter.    

Det skjuler seg et stort potensiale i en folkekirke, også i et samfunnsperspektiv.      

 

4. Hva ser du som hovedutfordringer og muligheter for kirken i Oslo bispedømme i 
tiden framover?  



Kirkens muligheter blir til i dialog med samfunnet omkring.  Den dialogen foregår først og 
fremst lokalt – i møtet mellom kirkeverge og kommune, prest og pårørende, kateket og 
konfirmant osv. Der det etableres tillit, kan det åpne seg virkelig store mulighetsrom.   

Jeg er nysgjerrig på hvordan dette ”dialogarbeidet” fungerer i Oslo bispedømme som helhet og 
tenker at en biskop har en viktig rolle som tilrettelegger og symbolsk garantist for den 
grunnleggende tillit som slike prosesser er avhengige av for å få drive og retning. 

Som evangelisk-luthersk folkekirke forvalter kirken både et frigjørende budskap og en bred 
kontaktflate. Det å være folkekirke er å være nettopp i denne kombinasjonen. Å strekke seg ut 
i brede flater og samtidig gi substans.  Både fange opp sammensatte behov og evne å møte 
dem. 

Å forvalte og forsterke brede og sammensatte kontaktflater krever bevisst prioritering og mye 
kompetanse.  Verdien av innarbeidede kontaktmønstre/flater er stor. De må holdes levende og 
fylles med ny mening.  Skal nye kontaktflater etableres, kreves både teft og bred forankring. 
Den komplekse organiseringen av Den norske kirke representerer her en betydelig utfordring. 
Det er stort behov for å få på plass en enklere styringsstruktur og større lokalt handlingsrom.   

Parallelt trengs det tid til grunnlagsarbeid.  Det er viktig å arbeide med substans.  Religiøs tro 
og tradisjon krever nytolkning. Kirken skal ikke gi mennesker steiner for brød. Det er 
evangeliets frigjørende krefter som skal forløses og formidles.    

 

5. Hva vil du legge særlig vekt på i tjenesten som biskop?                                                                                                                                                                                                                           

Det vil sikkert variere.  I en oppstartsperiode, vil jeg prioritere å gjøre meg kjent med 
bispedømmet, medarbeiderne og nye arbeidsoppgaver, særlig også siden jeg har vært ute av 
prestetjeneste i mange år.  

Jeg vil ha som generell arbeidsform å samarbeide nært med bispedømmerådet, dets valgte 
leder og administrasjon. 

Biskopens hovedoppgaver er slik jeg ser det: 

• Bidra til teologisk refleksjon og formidling av evangeliet gjennom prekener og annen 
offentlig formidling/representasjon/visitas og ved regelmessig kontakt med teologiske 
fag- og forskningsmiljøer 

• Ivareta det ansvar som påhviler biskopen som leder av prestetjenesten og bidra til økt 
samstyring mellom prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet og best mulig 
organisering av kirkens arbeid i Oslo. 

• Kontakt med studenter/kirkelige utdanningsinstitusjoner (rekruttering/ordinasjon)  
 
 
6. Hva kan du med din særlige kompetanse tilføre Oslo bispedømme og bispekollegiet? 
 

• God innsikt i arbeidslivsspørsmål 
• Bred innsikt i kirkereformer/ordning, omstilling og kirkerett 
• Bedre forståelse for verdien av et sterkt kirkelig lokaldemokrati  
• Lang nasjonalkirkelig ledererfaring(Kirkeråd og KA) inkl. politisk arbeid mot Storting 

og departement  



• Høy bevissthet om det ansvar biskopen har som arbeidsgiver (omsorgsplikt og 
styringsrett) 

• Evne til helhetlig prioritering og styring 
• En videre utvikling av en demokratisk og åpen arbeidsform 

 
 
7. Hvordan vil du med din teologiske profil kunne være samlende og ivareta det 
teologiske mangfoldet i bispedømmet? 

 
Ved å bidra til fokus på det som utgjør kjernespørsmål i den kristne tro og det kristne 
læregrunnlag. Det er grunnleggende innen luthersk teologi at det er forskjell på hva som er av 
grunnleggende betydning for den kristne tro og hva som er av mindre eller liten betydning. 
Terskelen for å definere spørsmål som kirkesplittende eller bekjennelsesstridige skal etter min 
vurdering være svært høy.  
 
Ved løpende refleksjon omkring grenseoppgangen mellom person og rolle. En biskop er en 
offentlig person som forventes å skulle opptre kollegialt på vegne av fellesskapet utad.  
Biskopen har samtidig et personlig ansvar for å kunne utfordre både det kirkelige fellesskap 
og samfunnet forøvrig i forhold til tro, verdier og etikk. Å avveie mellom person og rolle kan 
være krevende.  Jeg mener vel at jeg gjennom mange år i sentrale kirkelige lederstillinger har 
god trening i lignende avveininger.     
 
Ved en dialogisk, åpen og respektfull arbeidsform som gir rom for tilbakemelding, innspill og 
korreksjon.   
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