
Biskop Tor Singsaas, forord til publikasjon om presesembetet for Den norske kirke 

lokalisert til Nidaros domkirke/Erkebispegården. Et samarbeidsprosjekt mellom Nidaros 

bispedømme og Trondheim kommune 

 

Trondheim - et kirkelig senter 
 

Bispemøtet i Den norske kirke har tatt opp spørsmålet om ” Styrking av funksjonen som 

Bispemøtets preses” også kalt den 12. biskop.  

I januar 2009 gjorde Bispemøtet et avgjørende vedtak om å be Kirkedepartementet forberede 

en styrking av presesfunksjonen i Den norske kirke, med bakgrunn i et utredningsarbeid gjort 

av et internt utvalg oppnevnt av Bispemøtet. Nidaros biskop sluttet seg til vedtaket om å be 

om å få styrket presesfunksjonen ved at en opprettet et nytt fast bispeembete som preses. 

Nidaros biskop ga imidlertid i en egen protokolltilførsel klart uttrykk for at han anså den 

nevnte utredning for mangelfull da den i liten grad tar opp viktige spørsmål som måtte bli 

knyttet til et fast ”presesembete”; hvilken åndelig funksjon og hva slags symbolfunksjon vil 

en slik leder i Den norske kirke måtte ha i framtida, ut over det de øvrige 11 biskoper har? 

Dette er vitale spørsmål å få avklart også sett i lys av at Den norske kirke sannsynligvis får 

nye relasjoner til stat og kommune i 2013 – 14. I tillegg var Nidaros biskop uenig i 

utredningens konklusjoner om at tjenestested for den nye preses skulle være Oslo, og at kun 

Oslo var utredet som tjenestested. 

Etter dette har Bispemøtet og Kirkerådet nedsatt et eget utvalg som har utredet denne saken 

videre, og som leverte sitt arbeid 19.8.09. Det kan synes som om dette utvalget også i relativt 

liten grad har gått inn på den ovennevnte særlige åndelige lederfunksjon en preses vil måtte 

få, samt den symbolfunksjon vedkommende vil representere. Men med hensyn til tjenestested 

er både alternativene Oslo og Nidaros/Trondheim utredet.  

På bakgrunn av dette har en i Trondheim engasjert seg sterkt i denne saken. Ikke minst for å 

fremskaffe relevant materiale som kan supplere de to ovennevnte utredninger. Vi ønsker å 

bidra til å tilføre beslutningstakerne et så bredt materiale som mulig, slik at Bispemøte, 

Kirkemøte, Regjering og Storting kan fatte sine vedtak på et solid grunnlag. 

 

Det faglige arbeid i Trondheim har skjedd på 2 plan: 

 

1. Olsokseminar 30.07.09 med tema ” Symbol og funksjon – Preses i Den norske 

kirke” hvor en i særlig grad forsøkte å belyse den særlige åndelige funksjon og 

symbolfunksjon som preses i Den norske kirke vil måtte ha. Foredrag og betenkninger 

i forbindelse med dette seminaret vil bli utgitt i et eget hefte og gjort tilgjengelig for 

alle.  

Olsokseminarene er et årlig samarbeidsprosjekt mellom Olavsfestdagene i Trondheim, 

Stiklestad Nasjonale Senter og Nidaros biskop. 

 

2. Trondheim – et kirkelig senter 

En oversikt over kirkens plass i Trondheim, historisk og i dag i samspill med 

offentlige og frivillige organer. Denne er resultat av et bredt samarbeid mellom 

kommunale og kirkelige instanser.     

 

Vi håper med disse 2 dokumentene å bidra med et relevant, nøkternt og faglig 

bakgrunnsmateriale, som gjør de ulike beslutningsorgan i ”presessaken” i stand til å fatte sine 

vedtak på bredest mulig grunnlag.   


