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Høring om presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke

Vi viser til høringsnotatet av 24.9.10 om overnevnte sak.
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har følgende kommentarer:

NDR tar dette til etterretning og vil nevne at driftsavtalen for tiden er under revisjon.
Drift, sikkerhet og vedlikeholdsansvaret for Nidaros domkirke ivaretas av NDR på
vegne av staten og brukerne. Brukerne tar sin avtalte del av kostnadene i forhold til de
respektives bruk av kirkebygget.
Kostnader for større restaurerings- og vedlikeholdsoppgaver som er en statlig oppgave,
regnes ikke inn.
Pilegrimssatsningen og mulig annen ny bruk av domkirken innebærer at NDR får et
større ansvar for å legge til rette for bruk på bygningens premisser. Styret for NDR bør
få en sentral rolle i denne sammenheng når tilgang og rutiner for bruk av domkirken
skal utredes.
Biskopen har selvstendig myndighet etter kirkelovens §18. Departementet har ved
etableringen av styre for NDR i 2004 vedtatt at biskopen når det gjelder Nidaros
domkirke, utøver denne myndighet i styret som ex officio medlem.
Vi går ut fra at departementet viderefører denne ordning.
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Pkt.5.3 Bruk av Nidaros domkirke
Vi merker oss at både Nidaros biskop og preses vil ha et visst antall gudstjenester i
domkirken "Departementet antar at både preses og Nidaros biskop vil måtte ha slik
fortrinnsrett til bruk av Nidaros domkirke."
Vi merker oss også "- at preses bør være klageinstans og ellers utøve biskopens
alminnelige myndighet i henhold til reglene om bruk av kirkene innefor
tilsynsområdet, herunder Nidaros domkirke."
Det vises til "en egen avtale om driften av Nidaros domkirke mellom Nidaros
Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), Nidaros domkirke og Vår frues kirkes
menighet og kirkelig fellesråd i Trondheim. Avtalen fastsetter at biskopen har
selvstendig bruksrett til domkirken. Når Nidaros bispedømme får to biskoper med
hvert sitt tilsynsområde, antar departementet at begge biskopene også etter denne
avtale bør ha tilgang til kirken. Formodningen må også her være at preses sin bruk
av kirken går foran Nidaros biskops bruk ved kollisjon. Departementet antar at
dette bør reflekteres inn i avtalen."
"Departementet foreslår også at preses får sete i styret for NDR."
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5.6 Representasjon mv. i Erkebispegården

Med preses og Nidaros biskop lokalisert i Erkebispegården vil det være nødvendig å gå
gjennom rutiner for bruk av hele anlegget samt hvilke deler av det som kan komme på
tale å bruke i hvilke sammenheng.
Det vises til behovsanalyser gjort i anledning Kirkemøtets bruk av Erkebispegården.

NDR er kjent med behovet for å finne ekstra kontorplasser i forbindelse med denne
lokaliseringen.
Formidlingsavdelingen måtte akutt flyttes ut av Artilleribygningen i 2007 da bygningen
viste seg å være i kritisk dårlig stand. Avdelingen og stab fikk i 2009 plass i Schirmers
gate 5 som ble istandsatt til kontorbruk, men lokalene var i utgangspunktet for små og
planlagte nye arbeidsplasser får ikke plass her.
Avdelingen må flyttes tilbake til Artilleribygningen sammen med direktør for NDR med
stab på grunn av plassituasjonen i Schirmers gate 5 og behovet for nærhet til den
daglige virksomhet i Erkebispegården og domkirken.
Flyttingen vil neppe kunne skje før tidligst i 2014.
Schirmers gate 5 vil deretter kunne bli tilgjengelig for kontorformål.

Med vennlig hilsen
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