
Biskop Tor Singsaas, innlegg i møte med Stortingets kirkekomité: 

 

Preses i Den norske kirke 
 

 

 Nidaros biskop og Nidaros bispedømmeråd støtter regjeringens forslag om at 

preses lokaliseres til Trondheim, og er beredt til å ta de utfordringene som følger 

av dette og å bidra til en god tilrettelegging i Trondheim.  

 

 I meldingen foreslås at det skal legges til rette for et egnet botilbud i Trondheim 

uten at dette er uttrykt som boplikt. Det er naturlig å fremheve at en 

tilfredsstillende løsning på bostedsutfordringen på mange måter er en forutsetning 

for at lokaliseringen til Trondheim skal bli reell.  

 

 Den nye biskopen skal ha tilsyn med et geografisk område knyttet til Nidaros 

domkirke. Det er naturlig at dette området blir noe større enn nåværende Nidaros 

domprosti, for eksempel med tillegg av Byåsen prosti slik Nidaros biskop 

tidligere har antydet i sin protokolltilførsel i Bispemøtet i oktober 2009. Det vil i 

så fall innebære tilsyn med 7 menigheter og 14 menighetsprestestillinger. Det vil 

gi en nødvendig og tilstrekkelig forankring i menighetslivet samtidig som det ikke 

vil ta for mye av biskopens tid sett i sammenheng med selve presesoppgavene. 

  

 Forslaget innebærer at presesfunksjonen skal kunne utøves dels fra Trondheim og 

dels ved tilstedeværelse sammen med de sentralkirkelige organene i Oslo. I Oslo 

er det allerede gode rammebetingelser for dette. Det er derfor grunn til å 

understreke at det også i Trondheim må etableres gode rammebetingelser med 

tilstrekkelige sekretariatsfunksjoner, kontorer og møterom slik at deler av 

presesfunksjonen kan utøves derfra. 

  

 Forslaget om at preses skal ha tilsynsansvar og ledelse av prestetjenesten i deler 

av bispedømmet gir nye utfordringer for bispedømmets administrasjon som vil 

måtte forholde seg til to biskoper. Også dette må det tas hensyn til når de samlede 

rammebetingelsene i Trondheim dimensjoneres.   

 

 Både fra bispedømmets side og fra Kirkerådet er tidligere uttrykt at det vil være 

naturlig om Kirkemøtet i fremtiden regelmessig kan holdes i Trondheim. Med 

lokalisering av preses i Trondheim kan en si at argumentene for dette styrkes 

ytterligere. Når regelmessig lokalisering av Kirkemøtet til Trondheim ikke har latt 

seg gjøre, skyldes det at dette blir en dyrere løsning enn å benytte tilgjengelige 

hoteller andre steder i landet. Ved en oppjustering av Stortingets bevilgning til 

Kirkerådet kan også dette realiseres.  

   

 

 


