
Biskop Tor Singsaas og stiftsdirektør Kristian Stendahl, brev til  prester, menighetsråd 

og fellesråd i Nidaros bispedømme, 2011: 

Ett bispedømme – to biskoper 
 

Preses for Bispemøtet i Den norske kirke 

 

Embetet som Preses for Bispemøtet i Den norske kirke ble opprettet 1.januar 2011. 

Presesembetet er lagt til Trondheim, med bla en biskops tilsynsoppgave i Nidaros 

bispedømme, samt at preses skal lede Bispemøtet som har sin administrasjon i Oslo. 

 

To biskoper – en domkirke 

 

Preses har tilsynsansvar for menighetene og tilsatte i Nidaros domprosti. 

Nidaros biskop har tilsynsansvar for menighetene og tilsatte i de øvrige prostiene i 

Nidaros bispedømme. 

Nidaros domkirke er domkirke for begge biskopene. 

Begge biskopene har sin administrasjon sammen med bispedømmerådet i 

Erkebispegården. 

  

Ett bispedømme 

 

Det er viktig å understreke at Nidaros bispedømme fortsatt er ett bispedømme, selv om to 

biskoper har tilsynsansvar.  

Nidaros biskop tydeliggjør enheten i bispedømmet ved å fungere som biskop også for 

Nidaros domprosti når preses ikke er i tjeneste. Nidaros biskop er dessuten fast medlem 

av Nidaros bispedømmeråd og representerer således alle menighetene i bispedømmet. 

( Se nedenfor)   

 

Nidaros domprost fungerer som biskop i Nidaros biskop sitt tilsynsområde når Nidaros 

biskop ikke er tjeneste.  

 

Nidaros domprost fungerer som biskop i hele bispedømmet når begge biskopene er ute av 

tjeneste. 

 

Visepreses velges blant alle biskopene i Bispemøtet. Visepresesfunksjonen er ikke 

knyttet til preses sin tjeneste som biskop i Nidaros bispedømme. 

 

Nidaros bispedømmeråd   

 

Nidaros bispedømmeråd skal ha en biskop som fast medlem. Nidaros biskop er fast 

medlem av Nidaros bispedømmeråd som omfatter forvaltningen av Nidaros bispedømme 

som helhet. Preses trer imidlertid inn som biskop i rådet i saker som spesifikt gjelder 

Nidaros domprosti, feks i tilsettingssaker mv.  



Det forutsettes at biskopene i fellesskap drøfter strategiske, og andre overordnede 

spørsmål som behandles i Nidaros bispedømmeråd, som berører begge biskopenes 

tilsynsområder, så også i forvaltningen av Nidaros domkirke.  

 

Viktig kirkehistorie 

 

Vi skriver nå viktig kirkehistorie. 

For første gang etter reformasjonen i 1537 har Den norske kirke har fått et særlig embete 

som ledende biskop, Preses for Bispemøtet for Den norske kirke, med Nidaros domkirke 

og Erkebispegården som utgangspunkt for sin tjeneste. 

 

For første gang i historien har Nidaros bispedømme fått to biskoper. 

 

Vi ser med spenning og forventning fram mot denne viktige nyordningen for Den norske 

kirke. 

 

La oss be om at dette må bli til velsignelse for vår kirke.  


