
Visitasreglement for Den norske kirke 

 

Vedtatt i Bispemøtet 15.-19. oktober 2012.  
 

 

§ 1. Formål og definisjon 
Formålet med visitasreglementet er gjennom bispevisitasene å legge forholdene til rette for 

aktivt engasjement og stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge. 

 

En bispevisitas er et institusjonalisert og rettslig ordnet besøk av biskopen i ett eller flere sokn 

i den hensikt å utøve kirkelig tilsyn. 

 

Det kan holdes egen visitas ved norsk kirke i utlandet, ved døvemenighet eller annen 

kategorialmenighet, ved valgmenighet, militærforlegning, sykehus, institusjon, fengsel m.v. 

med egen tilsatt prest eller annen ordnet kirkelig tjeneste. 

 

Formålet med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre 

kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. 

 

Biskopen skal ved visitasen legge vekt på forkynnelsen av Guds ord i soknet. Ved dette skal 

biskopen gi støtte til menighetenes virksomhet og styrke fellesskapet i menighetene. 

Sammen med menighetsråd og ansatte skal biskopen under visitasen gå inn i et felles arbeid 

for å prøve menighetslivet på Guds ord og vår kirkes bekjennelse, og inspirere til frimodighet 

og fornyelse. Menighetens arbeid skal også vurderes opp mot de planer som foreligger fra 

kirkelige organer. 

 

§ 2. Rammebetingelser 
Som hovedregel visiteres hvert sokn av biskopen minst hvert 8. år. 

 

Biskopen utarbeider en plan for hvilke sokn som visiteres sammen, og legger i den 

forbindelse vekt på de naturlige enheter i bispedømmet.  

 

§ 3. Planlegging 
Tidspunkt for visitasen fastsettes av biskopen senest 6 måneder på forhånd, etter samråd med 

menighetsråd, fellesråd og prost. 

 

Sokneprest, menighetsråd og fellesråd rapporterer til biskopen om virksomheten i soknet 

siden forrige bispevisitas. Prosten avgjør hvem av sokneprestene som har ansvar for 

rapporten. 

 

Program for visitasen fastsettes av biskopen etter forslag fra prosten og i samråd med soknets 

organer. 

 

§ 4. Innhold 

Visitasen omfatter:  

 

a) Gudstjenester 

Biskopen forretter en avsluttende visitasgudstjeneste som er felles for alle visiterte sokn. 



Biskopen skal så langt det er mulig gis anledning til å høre prestene forkynne. 

 

b) Møte med menighetsråd og fellesråd  
Biskopen skal ha møte med menighetsråd og fellesråd. Samtalen skal ta utgangspunkt i 

foreliggende planer og i organenes kjernevirksomhet i henhold til kirkeloven §§ 9 og 14.  

 

c) Møte med staben 

Biskopen skal ha eget møte med staben i menighetene. Det skal åpnes for samtaler med de 

ansatte ut fra visitasens hovedformål. 

 

d) Møte med menighetsarbeidet 

Biskopen skal ha sin oppmerksomhet henvendt på menighetslivet, og gjøre seg kjent med 

virksomheten i menigheten gjennom besøk på institusjoner, kontakt med ledere og 

representanter for det frivillige kristelige arbeid i menigheten e.l. 

 

e) Kontakt med kommune  
Normalt bør det legges til rette for et møte med representanter for kommunens ledelse. 

 

f) Kontakt med skole og barnehage 

I visitasen bør det inngå programposter som har til hensikt å fremme kirkens samarbeid med 

skole og barnehage. 

 

g) Diakoni  

I visitasen bør det inngå programposter som viser kirkens diakonale ansvar og arbeid i 

lokalsamfunnet  

 

h) Kontakt med lokalsamfunnet 

I visitasen bør det legges til rette for kontakt med kulturlivet, bedrifter, frivillige 

organisasjoner og andre kirker og trossamfunn/religioner/livssynsorganisasjoner. 

 

i) Visitasrapport og visitasforedrag 

Biskopen skal utarbeide en visitasrapport, og innhold fra denne skal legges frem for 

menigheten i form av et visitasforedrag, for eksempel i tilknytning til visitasgudstjenesten, jf 

bokstav a). 

 

§ 5. Protokoll 
Visitasinnberetningen fra soknene, visitasprogrammet og biskopens visitasrapport utgjør 

protokoll fra visitasen. Utskrift av protokollen sendes til bispedømmerådet, prosten, 

soknepresten, menighetsrådet, fellesrådet og kommunen kort tid etter at visitasen er 

gjennomført. 

Utskrift av bispedømmets visitasprotokoll sendes hvert år til Kirkedepartementet, Kirkerådet 

og Bispemøtet sammen med biskopens årsmelding. 

 

§ 6. Oppfølging av bispevisitas 
Mellom 6 og 12 måneder etter visitasen gjennomfører prosten et møte med stab og 

menighetsråd, hvor biskopens visitasrapport gjennomgås. 

 


