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Saksorientering  

Bakgrunn 

Biskop Olav Skjevesland i Agder og Telemark fikk avskjed i nåde fra departementet fra 

31.5.2012. Med hjemmel i kl § 25 har Kirkerådet fått myndighet til å tilsette biskoper ved 

at det i 4.ledd heter at Kirkerådet tilsetter biskoper etter forskrift om framgangsmåten 

fastsatt av Kirkemøtet. Kirkemøtet vedtok i sak 10/12 Regler om nominasjon mv. ved 

tilsetting av biskop. 

 

Nominasjon 

I samsvar med den vedtatte ordning sendte Kirkerådet 23.05.2012 brev til Agder og 

Telemark bispedømmeråd med anmodning om at de skulle igangsette en prosess med 

nominasjon av kandidater til det ledige bispeembetet. 

Agder bispedømmeråd nominerte i sitt møte 7. september 2012 følgende 5 kandidater 

(oppgitt i alfabetisk rekkefølge): 

 Ludvig Bjerkreim 

 Anne-May Grasaas 

 Alf Petter Bu Hagesæther 

 Torstein Lalim 

 Stein Reinertsen 

Underretning om nominasjon samt vita for kandidatene ble oversendt Kirkerådet samme 

dag. I samsvar med § 2 femte ledd sendte Kirkerådet 11.september 2012 brev om 

muligheten for å nominere alternative kandidater til bispedømmerådets nominasjon.  

Brevet ble sendt til de stemmeberettigede i bispedømmet, med frist 28.september 2012. 

100 stemmeberettigede fra minst tre prostier kunne levere supplerende nominasjon. 

Menighetsrådsmedlemmer har i denne sammenheng en stemme hver (jf § 2, 5 ledd). 

Kirkerådet hentet inn adresser (epost) til de stemmeberettigede fra bispedømmekontoret. 

Menighetsrådsmedlemmer fikk brev via menighetsrådet. Det ble ikke foretatt noen 

supplerende nominasjon. 

 

Stemmegivning 

Kirkerådet sendte 1. oktober 2012 underretning om de nominerte kandidatene til de 

stemmeberettigede og ba om at de innen 25.oktober 2012 avgir stemme til de 3 personer 

som de anser mest skikket til å bli tilsatt som biskop. Det ble i brevet orientert om at 

resultat av stemmegivningen skulle være Kirkerådet i hende innen fastsatt frist, og at 

gyldig stemme må inneholde tre navn i prioritert rekkefølge. 

 

Kirkerådet hadde innen fristens utløp mottatt 336 stemmer, hvorav 2 blanke. I tillegg ble 

12 stemmer forkastet fordi de inneholdt færre enn tre navn.  

Førstestemmene fordelte seg med 112 til Reinertsen, 77 til Bjerkreim, 60 til Lalim, 49 til 

Grasaas og 36 til Hagesæther. Samlet antall stemmer var 227 til Reinertsen, 222 til 

Grasaas, 219 til Bjerkreim, 193 til Hagesæther og 141 til Lalim. 

 

For å utpeke de tre kandidatene som går videre i prosessen, jfr § 6, forutsetter regelverket 

vekting av 1., 2. og 3.stemmene, samt at stemmer fra menighetsrådene teller 1/3, prester 

og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømmet teller 1/3 og nasjonale stemmer 
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1/3.  Etter vektingen er resultatet at stemmene fordeler seg med 25,65 % til Reinertsen, 

22,55 % til Bjerkreim, 20,35 % til Grasaas, 15,76 % til Lalim og 15,05 %  til Hagesæther. 

Dette medfører at det er kandidatene Reinertsen, Bjerkreim og Grasaas som går videre i 

prosessen, jf § 6. En fullstendig oversikt over stemmegivningen er vedlagt. 

 

Uttalelse fra Agder og Telemark bispedømmeråd og biskopene 

Kirkerådet sendte melding om utfallet av stemmegivingen til Agder og Telemark 

bispedømmeråd og til biskopene 31.10.2012 med anmodning om å uttale seg om hvem av 

de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer, de anser som mest skikket til å bli 

utnevnt, innen 16.11.2012. Biskopene ble bedt om å grunngi sin uttalelse. 

 

Bispedømmerådet gjorde i sitt møte 13. november 2012 følgende vedtak: 

Agder og Telemark bispedømmeråd innstiller følgende kandidater til biskop i Agder og Telemark 

bispedømme: 

Som nr 1 

Stein Reinertsen - 7 stemmer 

Anne-May Grasaas - 3 stemmer 

Som nr 2 

Anne-May Grasaas - 4 stemmer 

Ludvig Bjerkreim - 4 stemmer 

Stein Reinertsen - 1 stemme 

Blanke stemmer - 1 

Som nr 3 

Ludvig Bjerkreim - 1 stemmer 

Anne-May Grasaas - 1 stemmer 

Blanke stemmer - 8 

 

Fra biskopene fordeler stemmene seg som følger: 
sokneprest Anne-May Grasaas  8 stemmer 

prost Stein Reinertsen   4 stemmer 
 

Intervju 

Kirkerådets AU foretok intervju med kandidatene 22.november. I intervjuet la AU særlig 

vekt på kandidatenes lederkompetanse, personlig egnethet, teologisk kompetanse og 

kommunikasjonsevner. Dette vil det bli gjort muntlig rede for ved saksordførers (Svein 

Arne Lindø) innledning til saken. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Det at Kirkerådet mottok orientering om nominasjon 7.september og at tilsetting kan 

finne sted allerede tre måneder senere betyr at prosessen har tatt betydelig kortere tid enn 

da utnevning fant sted i statsråd. Det er imidlertid medgått mye tid for å administrere 

prosessen frem til tilsetting kan finne sted, flere avdelinger og mange medarbeidere har 

vært involvert. 


