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Høring om presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke:
Kirkelig fellesråd i Trondheim har i møte 3.11.2010 behandlet sak om høringsuttalelse ang.
presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke.

Dato:
08.11.2010

Fellesrådet le er vekt å føl ende unkter:
• Kirkelig fellesråd i Trondheim er glad for at presesfunksjonen får sin hovedlokasjon i Trondheim

og ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid for at preses skal kunne utøve sitt embete til
nytte og glede for kirke og nasjon.

• Kirkelig fellesråd i Trondheim støtter i all hovedsak beskrivelsen av presesfunksjonen slik den
fremstilles i departementets høringsnotat.

• Kirkelig fellesråd i Trondheim ber departementet ta ansvar for fast finansiering av de økte
aktiviteter og kompetansebehov som følger både av at presesfunksjonen legges til Trondheim,
men også grunnet de øvrige nasjonale aktiviteter som legges til Nidaros domkirke, slik at det
ikke medfører en ekstra økonomisk belastning for lokalkirken.

I saksbehandlin o drøftin er er føl ende momenter berørt:
Departementet skriver i høringsnotatet under pkt. 5.3., side 8 følgende:

Det er inngått en avtale om driften av Nidaros domkirke mellom Nidaros domkirkes restaurerings-
arbeider (NDR), Nidaros domkirke og Vår Frue 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 avtalen bør ha tilgang til kirken. Formodningen må også være
at preses sin bruk av kirken går foran Nidaros biskops bruk ved kollisjon. Departementet antar at
dette bør reflekteres inn i avtalen.

Kirkelig fellesråd støtter departementets vurderinger over og vil i forbindelse med pågående
avtalerevisjon ta inn disse premissene. En reforhandlet avtale må ta høyde for at fellesrådet
påføres økte utgifter på grunn av at domkirkens nasjonale funksjoner nå vil utvides. Trondheim
kommune er en viktig samarbeidspartner for Kirkelig fellesråd og står for hoveddelen av
lokalkirkens finansiering til drift. Fellesrådet mener derfor det er naturlig at Trondheim kommune
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inviteres inn som partner i forhandlinger om kostnadsdekning. Fellesrådet anser det som naturlig at
departementet bidrar med nødvendig følgefinansiering til driften av Nidaros domkirke med
bakgrunn i lokalisering av preses.

Ut fra høringsnotatet ser fellesrådet at domprosten vil få en krevende rolle og at dette kan medføre
økt behov for personalressurs. Fellesrådet forutsetter at disse merkostnadene dekkes av
departementet, men fellesrådet vil bidra til å løse situasjonen.

Fellesrådet forutsetter at det gis anledning til å komme tilbake til detaljer som berører fellesrådets
virkeområde når en plan for preses' faste lokasjon i Trondheim foreligger.
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