
1 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Saksdokumenter:  

KR 39.1/14 Stemmefordeling Nord-Hålogaland 

KR 39.2/14 Regler om nominasjon ved tilsetting av biskop 

KR 39.3/14 Selvpresentasjon Herborg Oline Finset 

KR 39.4/14 Selvpresentasjon Olav Øygard 

KR 39.5/14 Selvpresentasjon Hans Arne Akerø 

 

 

 

Tilsetting av biskop i Nord-Hålogaland 
bispedømme 

 

Sammendrag  

Nord-Hålogaland bispedømmeråd  har nominert 5 kandidater til det ledige 

bispeembetet: 

Hans Arne Akerø, Herborg Oline Finnset, Elisabet Yrwing Guthus, Stig Lægdene og 

Olav Øygard. Det ble ikke foretatt supplerende nominasjon etter at bispedømmerådets 

nominasjon ble offentliggjort.  

 

Etter den kirkelige avstemning forelå det tre aktuelle kandidater til bispeembetet i 

Nord-Hålogaland: Øygard, Finnset og Akerø. 

 

 

Forslag til vedtak  

 
Kirkerådet tilsetter xxxx som biskop i Nord-Hålogaland bispedømme. 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 39/14 
Tromsø, 24.-26. september 2014 
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Saksorientering  

 

Bakgrunn 

Kirkerådet mottok 07.11.2013 melding fra Fornyings- Administrasjons- og 

Kirkedepartementet om at biskop Per Oskar Kjølaas har søkt om og fått innvilget 

avskjed i nåde fra sitt embete med virkning fra 1.september 2014. Med hjemmel i kl § 

25 har Kirkerådet fått myndighet til å tilsette biskoper, ved at det i 4.ledd heter 

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 11.11.2013 brev til Nord-

Hålogaland bispedømmeråd med anmodning om å igangsette en prosess med 

nominasjon av kandidater til det ledige bispeembetet. 

 

Bispedømmerådet sendte i januar ut en pressemelding hvor de anmodet om å få inn 

forslag på kandidater til den ledige bispestilingen Ved fristens utløp 24 januar, hadde 

de mottatt  navn på 56 mulige kandidater, 23 av navneforslagene forelå allerede som 

forslag fra bispedømmerådet selv.  

 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd nominerte i sitt møte 15.05.2014 følgende 5 

kandidater (oppgitt i alfabetisk rekkefølge): 

  

Hans Arne Akerø, seksjonssjef i Kirkerådet 

Herborg Oline Finnset, domprost i Tromsø domprosti 

Elisabeth Yrwing Guthus, prost i Østre Borgesyssel prosti 

Stig Rune Lægdene, rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord 

Olav Øygard, prost i Alta prosti 

 

Underretning om nominasjon samt vita for kandidatene ble oversendt Kirkerådet 

samme dag, vedtaket ble offentliggjort 19.mai. I samsvar med § 2 femte ledd, sendte 

Kirkerådet 21.05.2014 brev om muligheten for å nominere alternative kandidater til 

bispedømmerådets nominasjon.  Brevet ble sendt til de stemmeberettigede i 

bispedømmet, med frist 12.06.2014.  

Det ble ikke foretatt supplerende nominasjon. 

 

Stemmegivning 

Kirkerådet sendte 16.juni 2014 underretning om de nominerte kandidatene til de 

stemmeberettigede, og ba om at det innen 20.august 2014 ble avgitt  stemme til de 3 

personer som  anses mest skikket til å bli tilsatt som biskop. Det ble i brevet orientert 

om at resultat av stemmegivningen måtte være Kirkerådet i hende innen fastsatt frist, 

og at gyldig stemme må inneholde tre navn i prioritert rekkefølge. Siden 

avstemningsperioden gikk over sommeren sendte Kirkerådet ut en påminning i 

begynnelsen av august. 

 

Kirkerådet hadde innen fristens utløp mottatt 238 stemmer, 2 stemmer ble forkastet 

fordi de inneholdt færre enn tre navn.  
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Førstestemmene fordelte seg som følger: 

Øygard  93 

Finnset  72 

Akerø   40 

Lægdene  20 

Guthus  12 

 

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 1/3.   

 

Etter vektingen er resultatet at stemmene fordeler seg med  

 

30,29 % til Øygard 

26,47 % til Finnset 

19,94 % til Akerø 

14,77 % til Lægdene 

7,85  %  til Guthus 

 

Dette medfører at det er kandidatene Øygard, Finnset og Akerø som går videre i 

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

 

Uttalelse fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd og biskopene 

Kirkerådet sendte melding om utfallet av stemmegivingen til Nord-Hålogaland 

bispedømmeråd og til biskopene 22.08.2014 med anmodning om å uttale seg innen 

04.09.2014 om hvem av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer, de anser 

som mest skikket til å bli utnevnt.  Biskopene ble bedt om å grunngi sin uttalelse. 

 

Bispedømmerådet gjorde i sitt møte 25.august følgende vedtak: 

 1.  Olav Øygard     - 9 stemmer 

  Herborg Finnset - 2 stemmer 

  

2. Herborg Finnset - 6 stemmer  

  Hans Arne Akerø - 5 stemmer 

 

 3. Hans Arne Akerø - 11 stemmer 

 

 

 

Fra biskopene fordeler stemmene seg som følger: 

Herborg Finnset 7 første stemmer 2 annen stemmer 3 tredje stemme 

Olav Øygard  3 første stemmer 6 annen stemmer 3 tredje stemmer 

Hans Arne Akerø 2 første stemmer 4 annen stemmer 6 tredje stemmer 

 

Intervju 

Kirkerådets AU foretok intervju med kandidatene 4.septembr.  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. 
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Om prosessen  

Som nevnt over mottok Nord-Hålogaland brev om nominasjon november 2013 og 

nominasjonen ble avsluttet i mai, et halvt år senere. Dette skyldtes at det ikke var 

ønskelig med overlapp med prosessen med ny biskop som pågikk i Tunsberg 

bispedømme.  

 

Siden stemmegivning pågikk over sommeren, ble det gitt en frist på 8 uker, ved de 

øvrige bispetilsettingene har fristen vært kortere. Det at avstemningsperioden gikk 

over sommeren synes ikke å ha hatt innvirkning på deltagelsen, følgende 

sammenligning er gjort med Tunsberg: 

      

  Totalt MR prester 
andre 

vigslede proster professorer 
  

Nord-Hålogaland 77 % 83 % 75 % 67 % 77 % 83 %   

Tunsberg 76 % 85 % 69 % 55 % 76 % 87 %   

     

      

Det var altså noe høyere valgdeltagelse i Nord-Hålogaland, enn hva tilfellet var i 

Tunsberg, Antallet mulige stemmer er svært forskjellig, Tunsberg hadde 450 mulige 

stemmeberettigede mens Nord-Hålogaland har 306.  Ved begge avstemningene er det 

lavest oppslutning blant «andre vigslede medarbeidere», i Nord-Hålogaland er 

oppslutningen helt nede i 55 %. 

 

Fra nominasjonsprosessen var avsluttet og frem til tilsetting er det gått 4 måneder. 

Dette er i overkant av hva som er ønskelig. Både i Agder og Telemark og Tunsberg 

bispedømmer tok det 3 måneder.  

 

Biskop Per Oskar Kjølaas avslutter sin tjeneste 1.september. Vigsling av den nye 

biskopen vil finne sted 9.november 2014. 

 

Det har igjennom hele prosessen vært et nært samarbeid mellom Nord-Hålogaland 

bispedømmekontor og Kirkerådets administrasjon.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Prosessen fra Kirkerådet mottar orientering om nominasjon til tilsetting finner sted, i 

dette tilfellet drøyt 4 måneder, er arbeidskrevende. Det er innarbeidet gode rutiner for 

at prosessen skal kunne bli håndtert så effektivt som mulig, flere avdelinger og mange 

medarbeidere i Kirkerådets administrasjon har vært involvert. 

 

Forslag til vedtak har ingen økonomiske konsekvenser for Kirkerådet. 


