
HERBORG OLINE FINNSET  
 
 

 
 
Født: 28.03.1961, Tromsø  

Separert  

Ordinert til prestetjeneste 3. juli 1988, Oslo domkirke  

 

 

Nåværende stilling:  
 
Domprost i Tromsø  
 
 

Utdanning:  
 
Cand.theol, fra Menighetsfakultetet våren 1987.  
Praktikum våren 1988  
  
 

Etter- og videreutdanning:  
1996-1997: Lederutviklingskurs for kvinnelige teologer i regi av Det praktisk-teologiske 
seminar.  

Vår 2000: Årsenhet, 20 vekttall (60 studiepoeng) fra Høyskolen i Finnmark: Kulturfag  



 
(fire delemner):  
- Nord-Kalottens historie og kultur  
- Kulturanalyse  
- Samisk kultur  
- Tverrkulturell kommunikasjon  
Vår 2003: Utdanning i arbeidsveiledning(AVU) OG Godkjenning som ABV-veileder.  

Vår 2006: Modul for tillitsvalgte, trinn 3  

Vår 2011: Åpent fordypingsemne på MF i praktisk teologi, 10 stp: Keltiske impulser til 
miljøbevisst teologi og spiritualitet.   
 

Arbeidspraksis:  
Residerende kapellan i Hammerfest prestegjeld (Hammerfest prosti) aug 1988 til aug 1998  

Kapellan I i Lenvik (Senja prosti) fra aug 1998 til 5.4.2005  

Domprost i Tromsø fra 5.4 2005 til d.d  
 

Ledererfaring:  
I min nåværende stilling leder jeg prestetjenesten i Tromsø domprosti, og ivaretar 
arbeidsgiverfunksjonen for 19 prester, og deltar i de prosesser som hører med: samvirke 
med to fellesråd og 11 menighetsråd.  
Domprosten er fast medlem i Tromsø Kirkelige Fellesråd.  
Flere perioder som fungerende biskop, med de fleste av biskopens oppgaver.  
 

Vervene som tillitsvalgt som medlem av og senere leder i stiftsstyret i Presteforeningen, og 
tilhørende medlemskap i PF hovedstyre var verdifulle, og en god skole i systemforståelse og 
samarbeid.  

Vervet som styremedlem på Menighetsfakultetet har gitt læring og innsikt på faglig kvalitet i 
forskning og i de kirkelige utdanningsløp. Spørsmål om ansettelsesstrategi, forskningsfrihet , 
relevans og kvalitet i utdanningen har vært sentrale på MF disse årene.  
 

Prosjekter:  
Deltaker i planlegging og gjennomføring av en del kirkelige markeringer:  
Gudstjenesten på Verdens Miljøverndag i Tromsø i juni 2007 og i prosjektet Skaperverkets 
Dag 2007  

Medlem i prosjektgruppa som tok ansvar for å arrangere Ingrid Bjerkås-jubileet i 2011 
(arrangementet i Berg)  

Sammen med andre gode krefter har jeg vært med på å etablere Tromsø Internasjonale 
Kirkefestival, som har funnet sted årlig siden 2006.  

Deltatt i programkomiteene for bispedømmets studieturer for prester i 2006 til Skottland, og 
om ekklesiologi og kirkeordning i 2013 (til Uppsala og Luleå)  
 
 

Tillitsverv – engasjement:  
1993-95: Lokallagsleder i Presteforeningen, Hammerfest lokallag  
1993-95: 1.vararepr til sentralstyret i Presteforeningen  
1999-2001: medlem i Nord-Hålogaland stiftsstyre i Presteforeningen  



2001-2004: leder i Nord-Hålogaland stiftsstyre i Presteforeningen  
2001-2004: Medlem i Hovedstyret i Presteforeningen  
2005- 2008: 1.vararepresentant til styret i Opplysningsvesenets fond  
2004-2006: 1.vararepr til Menighetsfakultetets styre  
2006-2010: Styremedlem Menighetsfakultetets styre  
2010-2012: 1.vararepr til Menighetsfakultetets styre  
2012-dd: Styremedlem Menighetsfakultetets styre  
 
 

Publikasjoner:  
Deltatt med bidrag til «Grønn Kirkebok»  og i ressursmateriell til Skaperverkets Dag 2007  
Artikler i noen av årsskriftene til Kirkelig Utdanningssenter i Nord  
Artikkel i Tidsskrift for Praktisk teologi 1/13: «Kan vi kalle naturen hellig ?»  
 

Annet:  
De siste årene vært jeg vært opptatt av pilgrims-tradisjonene og gått til ulike pilgrimsmål. Jeg 
har gått «hovedveien» til Santiago de Compostela (Camino Frances, ca 90 mil ) fra øst til vest 
i Spania, St Cuthberts Walk i grenselandet mellom Skottland og England fra Melrose Abbey i 
vest til Holy Island/Lindisfarne, og til sommeren fullfører den lille gruppa jeg deltar i 
vandringen fra Hamar til Trondheim.  
Disse vandringene har gitt meg verdifulle opplevelser, åndelig og menneskelig, og har gitt 
meg mye å tenke på om hvordan Gud oppsøker oss eller lar seg finne.  
 
 

Spørsmål til kandidaten  
 
1. Hva er etter din oppfatning biskopens viktigste oppgave?  
 
Det er vanskelig å beskrive dette mer konsist enn de første setningene av Tjenesteording for 
biskop §1. Men om jeg skal forsøke meg på å være enda mer kortfattet og konsentrere meg 
om ett uttrykk, må det bli « Å være biskop er å se»;  
- se menighetene og medarbeiderne som kristne medvandrere, og oppmuntre dem.  

- se etter at Ordet blir forkynt klart og rent, og at sakramentene blir delt ut rikelig  

- se samfunnet og hendelser i det, - og gi innspill gjennom både spørsmål og svar  

- se etter og anerkjenne Gud i min neste  

- se og anerkjenne mangfoldet hos oss  

- se til at de lover og ordninger kirken er forpliktet på blir fulgt  

- se etter nye muligheter og bruke dem.  
 
2. Hva er kirkens hovedutfordring i dag, og i tiden framover, slik du ser det?  
 
Kirkens hovedutfordring er å opprettholde og stadig nydefinere og arbeide med sin rolle og 
oppgave som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. For å få det til, 
må vi blant annet drive en trosopplæring som utruster medlemmene til å finne en fast 
forankring i en trygg, kristen tro og livsforståelse.  



Kirken må være kirke på en slik måte at kirken og dens budskap oppleves som relevant, uten 
at  
kirken taper seg selv og sin egenart: Kirken kan bare være kirke gjennom hele tiden å søke 
seg inn mot grunnen til at kirken finnes: budskapet om Jesus Kristus. Den må hele tiden 
prøve sin teologi, sine handlinger og sin kommunikasjon på Skriften, vårt lutherske ståsted, 
og vår egen samtid. Kirken må gjennom sin praksis vise sammenhengen mellom tro og 
handling. Vi må gjøre det vi kan for å dele budskapet om Guds nåde og kjærlighet, om 
tilgivelse og en ny begynnelse, håp og framtidstro med menneskene vi har rundt oss.  
Nye innsikter, for eksempel om den følsomme sammenheng mellom mennesket og 
skaperverket vi er en del av, utfordrer oss akkurat nå.  
Vi står også overfor store endringer i spørsmålet om hvordan framtidas folkekirke skal 
utformes; hvilken teologi har vi om kirken?  
I noen av de tema som er vanskelige for oss, må vi må våge oss ut av «komfort-sonen» og 
våge å spørre en gang til etter hva som er Guds vilje.  
 
 
3. Hva vil du legge mest vekt på for å ivareta biskopens rolle som åndelig leder i 
bispedømmet?  
 
Mennesker spør etter meningen med livet. Hva svarer vi? Svarer vi slik at andre enn de som 
er «innenfor», kan få lyst til å finne ut mer? Svarer vi med ord, eller med handlinger, f eks 
gjennom diakonale tiltak eller annen involvering i kirkens liv?  
Pulsen i menighetens liv er gudstjenesten og bønnen, i alle dens former. Folkekirken trenger 
en jevn og kraftig puls, om den skal være livskraftig og nyskapende.  
Jeg vil oppmuntre mine medledere og andre kirkelige medarbeidere til å sette av tid og 
oppmerksomhet til åndelig fordypelse og til å sette de spørsmål vår tid reiser på dagsorden: 
spørsmål av eksistensiell eller åndelig karakter, dialog med andre grupper troende, og delta i 
den offentlige samtale om tro og verdier.  
Kontakt med lokalmenighetene gjennom visitaser, sikre et slikt faglig(og åndelig) fokus 
gjennom ulike medarbeidersamlinger, og deltakelse i en offentlige samtalen er tre viktige 
virkemidler i dette.  
 
 
4. Hva er kjernen i din forkynnelse av Guds ord?  
 
Gud er livets og gledens Gud:  
Det er ikke en ukjent Gud vi møter, men Gud som har gitt seg til kjenne midt i mellom oss: I 
inkarnasjonen, i det at Gud ble menneske i og gjennom Jesus Kristus, åpenbarer Gud seg. I 
korshendelsen åpenbarer Kristus også det sant menneskelige: Inkarnasjonen og frelsen 
hører uløselig sammen. Dette får betydning både for hvordan vi ser på all Guds skapning.  
Gud er fellesskapets Gud: det var da Jesus brøt brødet at de kjente ham igjen en kveld i 
Emmaus: I nattverden er Kristus selv til stede, og gir oss og er Livets brød  
Gud er håpets Gud: Jorden er stedet for Guds åpenbaring, - og vi bekjenner troen på 
legemets oppstandelse hver søndag. Den Hellige Ånd hjelper oss til å holde oss fast i Guds 
løfter; Troen er et pant på det vi håper.  
 
 



5. Hvilke visjoner har du for Nord-Hålogaland bispedømme og Den norske kirke framover?  
 
Store forandringer ligger foran oss. Jeg drømmer om en kirke som  
- konsentrerer seg om sin egenart, og ikke er så redd for å miste posisjonsmakt  
- har gudstjenesten og bønnen som et levende pulsslag  
- er en stedegen folkekirke som har kraft i seg til å møte mennesker med en livsnær Kristus -
forkynnelse.  
- som har rom for de som oppsøker den  
- som er uredd og modig i møte med urett, og kan møte dilemmaer med varme og forståelse  
- som våger å tematisere de sakene som er aktuelle i samfunnet den er en del av.  
 
 
6. Hva vil være ditt særlige bidrag inn i bispetjenesten i Nord-Hålogaland bispedømme?  
 
Det er mange som kan bli en god biskop i Nord-Hålogaland. Men hvis det skulle bli meg, 
håper jeg at folk opplever at de møter en biskop som er oppriktig interessert i dem og bryr 
seg om dem,  
Jeg ønsker å bidra til gode og sannferdige innspill i samfunnsdebatt og verdispørsmål og 
prøve å være en relevant samarbeidspart for mennesker av god vilje som vil være med og 
skape forandringer til det bedre.  

Jeg tror jeg har en god forståelse for det flerkulturelle Nord-Hålogaland og den rikdommen 
som ligger i dette mangfoldet. norsk, samisk, kvænsk - og alt som befinner seg et eller annet 
sted mellom disse  

De siste års arbeid med skapelsesteologi og pilegrimspraksis har gitt meg nye begrunnelser 
for å arbeide med spørsmål knyttet til vern av skaperverket, og til åndelig fornyelse.  

Jeg tror jeg har en god systemforståelse og oversikt som kan komme godt med i det arbeidet 
som ligger foran kirka vår når vi nå skal etablere en god og egnet kirkeordning for framtida, 
for hele landet.  

Å være kvinne er på noen felter annerledes enn å være mann – det er en styrke.  
 
 
7. Hvordan vil du som biskop i Nord-Hålogaland bispedømme ivareta det teologiske 
mangfoldet i bispedømmet?  
 
Jeg vokste opp i en sammenheng hvor «bedehuskristendommen» og deltakelse i 
gudstjenesten ikke ble satt opp mot hverandre eller ble problematisert. Troen var en del av 
barnets referanseramme. Som voksen ungdom måtte jeg gjøre meg opp en mening om hva 
jeg selv stod for. Det var hardt tilkjempete innsikter, men jeg bærer med meg respekten for 
de som tenker annerledes enn meg – og det tror jeg kan etterspores i min praksis.  
Heldigvis er det i Guds familie som det er med andre familier, -vi trenger ikke være likeens 
for å være i slekt! Også her er mangfoldet er en rikdom. Men vi er nødt til å kunne snakke 
åpent og redelig, vennlig og respektfullt sammen om de saker vi er uenige om.  
I mange saker går det godt an å være enig om å være uenige. Det finnes likevel grenser for 
hva som kan rommes i en struktur som et bispedømme: den grensen går f eks ved prester 
som ikke kan godta biskopens tilsyn.  
 
 



8. Beskriv kort din teologiske profil og ditt ståsted i Den norske kirke.  
 
Jeg håper at andre vil si at det er: Sentral i evangeliet, radikal i spørsmål som handler om 
hvordan vi lever og innretter oss. Mye av min profil vil gjenfinnes under punktene 2-7.  
 
Når det gjelder konkrete saker nevner jeg disse som kanskje er særlig aktuelle:  
- Folkekirken: jeg ser det som viktig for Den norske kirke at den fortsetter som en 
landsdekkende, åpen, tjenende, bekjennende og misjonerende folkekirke. Det er dåpen som 
er inngangsbilletten i kirka.  
- Samlivsetikk har vært spørsmål som har skapt debatt i mange år; særlig spørsmålene 
knyttet til samkjønnede par: Jeg har forståelse for at Bispemøtet endte med å anbefale at 
det nå utarbeides en forbønnsliturgi for par av samme kjønn, som har inngått borgerlig 
ekteskap. For min egen del skulle jeg gjerne sett at det ble en mulighet for vigsel.  
- Ekklesiologi: samvirket mellom embets-og rådslinjen i Den norske kirke blir ofte 
problematisert. Denne modellen kan også ses på som en styrke, - som en garantist for at de 
ulike arbeidslag må samvirke, - og at det er institusjonaliserte dialog-punkter i en 
beslutningsprosess. Både det synodale og det episkopale aspekt er uoppgivelig for Den 
norske kirke i en framtidig kirkeordning.  
 
 
9. Hvordan vil du karakterisere deg som person?  
 
Pliktoppfyllende, snill og ganske robust. Tradisjonsorientert. Glad. Vitebegjærlig.  
 
 
10. Ditt kjennskap til landsdelen.  
 
Jeg kjenner landsdelens geografi, historie og kulturelle uttrykk godt, og er glad i landsdelen 
min:  
Jeg har bodd hele min barndom og tidlige ungdom i Sørreisa i Midt-Troms.  
Etter fullført utdanning i Oslo tjenestegjorde jeg ti år i Hammerfest i Vest-Finnmark; og lærte 
den sammensatte kulturen på kysten å kjenne, og lyttet til fortellingene om krigsår, 
gjenreising og livet på skoleinternatene som fremdeles preget mange.  
Så sju år i Lenvik, med hovedansvar for Nord- Senja, med folk på «yttersia» ; kystkultur på 
sitt beste. Sterke bånd til folk og steder jeg mange ganger har ønsket meg tilbake til.  
Fra 2005 har jeg fått stifte ordentlig bekjentskap med min barndoms by, Tromsø. Den er et 
kapittel for seg, og nå kan jeg også si at jeg kjenner den urbaniserte tromsøværingen bedre.  
Gjennom årsstudiet fra Høyskolen i Finnmark kan jeg også dokumentere en formell 
kompetanse på landsdelens kultur og historie.  
 
 
11. Samisk og kvensk språk og kultur er en del av Nord-Hålogaland bispedømme. Hvilke 
tanker gjør du deg om dette?  
 
Jeg behersker ikke samisk eller kvensk språk, men er i stand til å lese enkelte liturgiske 
tekster på nordsamisk.  



Den samiske befolkning har, med sin urfolksstatus, et særlig krav på vern av sin kultur og sitt 
språk. Her gjelder det å være våken, både for å ivareta de som har språket i behold, og for de 
som har mistet det. Også på steder hvor språket er gått tapt, vil det være svært verdifullt å 
fremheve språklige eller kulturelle markører i kirkelig sammenheng. I de aller fleste sokn i 
bispedømmet vil temaet være relevant på en eller annen måte.  
For alle språkgrupper i bispedømmet er den nye salmeboken en mulighet til fellesskap på 
nye arenaer, - det er gledelig. Jeg håper at dette blir en viktig faktor for å opprettholde og 
blåse nytt liv i kvænkulturen.  
Her ligger også mye til rette for et godt samarbeid over bispedømme- og landegrenser på 
Nordkalotten.  
I noen sammenhenger er det nå mulig å bygge allianser mellom nye kultur-ytringer og kirken 
slik den tradisjonelt har fremstått.  
Fra tradisjonell samisk kulturforståelse kan dagens kirke ha en hel del å lære når vi skal 
begrunne en annen tilnærming til natur og skaperverk. 
 
 


