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BISKOP I TUNSBERG - UTTALELSE

 
Uttalelse om utnevning av biskop

Det skal utnevnes ny biskop i Tunsberg. Kirkerådet skal i henhold til forskrift
om nominasjon m.v. ved utnevning av biskop § 6 "uttale seg om hvilke tre
blant dem som har fått stemmer, de anser mest skikket til å bli utnevnt".

Kirkerådet er i brev fra Kultur og kirkedepartementet av 13.august d.å.
anmodet "om å avgi grunngitt uttalelse om hvilke tre blant dem som har fått
stemmer som anses skikket til å bli utnevnt. Utskrift av rådets vedtak bes
sendt departementet med angivelse av eventuelle dissenser innen 9.
september 2001." Det gjøres oppmerksom på at grunngitt er kommet inn ved
en feil. 

Tunsberg bispedømmeråd nominerte fem kandidater til å komme i betraktning
ved avstemming på kandidater til det ledige Tunsberg bispeembete.



Kandidatene er (alfabetisk rekkefølge):

Sokneprest Laila Riksaasen Dahl 
Leder av Den norske kirkes presteforening Morten Arne Fleischer 
Kapellan I/fung prost Torstein Lalim 
Prosjektleder Berit Lånke 
Direktør i Kirkerådet Erling J. Pettersen

Etter en lokal aksjon har ytterligere to kandidater fått et vesentlig antall
stemmer:

Menighetsprest Per Arne Dahl 
Generalsekretær i Kirkens Bymisjon Helen Bjørnøy.

Siden de to sistnevnte personer ikke var nominert av bispedømmerådet, er det
heller ikke fra departementets side oversendt sentrale biografiske
opplysninger om disse. For at Kirkerådet skal ha de samme opplysninger om
disse to kandidater som de øvrige, vil sekretariatet innhente biografiske
opplysninger samt forelegge dem de samme spørsmål som de opprinnelig
nominerte. Dette materialet vil bli ettersendt rådsmedlemmene så fort det
foreligger.

Forslag til vedtak:

Kirkerådet har på sitt møte 6. – 7.september d.å. avgitt uttalelse om utnevning
av ny biskop i Tunsberg som følger:  

- Nr. 1: Navn Antall stemmer 

- Nr. 2: Navn Antall stemmer 

- Nr. 3: Navn Antall stemmer 

  

Evt. dissenser:

Som nr. 1: Navn Antall stemmer 
Som nr. 2: Navn Antall stemmer 
Som nr. 3: Navn Antall stemmer



 

 

 

 


