
Biskop Tor Singsaas, protokolltilførsel til Bispemøtets sak 35/09, oktober 2009: 

 

Preses i Den norske kirke 
Protokolltilførsel i forhold til pkt. 1,3,5 og 6 

 

 

Nidaros biskop legger avgjørende vekt på at prinsipielt utgangspunkt for tenkning om 

preses i Den norske kirke, må være at preses vil bli den ledende biskop i Den norske 

kirke. Preses vil få et åndelig oppdrag, og være den fremste symbolbærer på vegne av en 

stor og mangfoldig folkekirke med nær på 4 millioner medlemmer. 

Den norske kirke må ha synlige tegn og symboler knyttet til et sted som virker 

identitetsskapende og samlende for alle medlemmer av folkekirka. Det fordres dessuten 

et lederskap som får mandat til å forvalte disse grunnleggende og bærende verdier. Dette 

perspektiv vil forsterkes ytterligere etter at relasjonene mellom kirke og stat/kommune er 

endret sannsynligvis i 2013 /14. Disse forhold er lite berørt i utredningen ” Styrking av 

funksjonen som Bispemøtets preses.( 2009)” 

Dette handler om det fremtidige lederskap i Den norske kirke. De valg en gjør nå med 

hensyn til fast preses, vil ha avgjørende innvirkning på vitale forhold i disse 

lederspørsmål. 

 

Nidaros biskop vil uttale at preses må ha sin basis i bispeembetets åndelige oppdrag som 

er forankret i vår kirkes bekjennelser, ordninger, historie og tradisjoner. 

Preses vil og stå som Den norske kirkes fremste leder i det økumeniske fellesskap. 

Preses vil som biskop ha den gudstjenestefeirende menighet, samlingen om Ord og 

sakrament, som bærende fellesskap for sin tjeneste.  

 

Nidaros biskop vil understreke at preses som ledende biskop vil måtte hente sitt mandat 

og oppdrag fra et bestemt sted som på en særlig måte er bærer av vår kirkes historie, 

tradisjoner, spiritualitet og symbolkraft. 

Nidaros domkirke står i så måte i en enestående stilling for hele Den norske kirke som 

nasjonalhelligdom og viktig pilegrimskirke med betydelig økumenisk perspektiv. 

Den ledende biskop i Den norske kirke må stå i et nært og kontinuerlig forhold til 

Nidaros domkirke, da denne katedralen i unik forstand representerer det 

identitetsskapende og samlende for Den norske kirke, også som medlem i den 

verdensvide kirke, i det økumeniske fellesskap. 

Nidaros biskop vil på bakgrunn av dette uttale:  

 

 Preses må ha Nidaros domkirke som utgangspunkt og sentrum for sin tjeneste. 

 Preses må ha sitt tilsynsområde knyttet til Trondheim by, Nidaros domprosti og 

ev. Byåsen prosti med Nidaros domkirke/ Erkebispegården i sin midte.                    

Nidaros bispedømmeråds formelle ansvar for tilsynsområdet forblir uendret. 

 Preses får offisiell tjenestebolig i Trondheim, og kontor knyttet til tjenesteomådet 

der. Mindre tjenesteleilighet stilles til disposisjon i Oslo med tanke på preses sin 

tjenesteutøvelse i Bispemøtet. 



 

Nidaros biskop vil dernest, i likhet med de øvrige biskoper, legge vekt på betydningen av 

at et nytt bispeembete som preses også vil legge et avgjørende premiss og grunnlag for en 

vesentlig styrking av Bispemøtet som kirkelig organ. Dette vil være svært viktig i 

utviklingen av den fremtidige kirkeordning i Den norske kirke. 

 

Nidaros biskop slutter seg til vedtakene i pkt 5 Oppsummering, og pkt 6 

Overgangsordning, men med følgende andre anbefalinger: 

 Preses knyttes til Nidaros domkirke alt ved etableringen av nyordningen med fast 

preses 

 Preses får alt ved etableringen av nyordningen, tilsynsområde med kontor og 

offisiell tjenestebolig i Trondheim, og mindre tjenesteleilighet stilt til disposisjon 

i Oslo, med tanke på preses sin tjenesteutøvelse i Bispemøtet. 

 

( Se for øvrig ovenfor) 

  


