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Svar på klage på vedtak om utleie av St. Petri kirke
Vi viser til deres klage av 5. april 2019 og 24. april 2019 på Domkirken og St. Petri
menighetsråds vedtak 27/19 om utleie av St. Petri kirke til temakveld med samtale mellom
Prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek.
Det påklagende vedtaket gjelder utleie av St. Petri kirke til et privat foretak. Menighetsrådets
vedtak om utleie ble derfor gjort i medhold av Regler for bruk av kirken § 8 annet ledd, jf. § 7
bokstav f):
Menighetsrådet kan låne ut kirken til andre til formål som nevnt i § 7 bokstav e) og f),
dersom det ikke strider mot § 4.
Regler for bruk av kirken § 7 bokstav f) lyder:
Til medlemmer av Den norske kirke kan menighetsrådet låne ut kirken til
…
f) konserter, utstillinger, og andre kirkelige og kulturelle arrangementer som faller inn
under formålet i § 1 og som ikke strider mot §4 tredje til syvende ledd.
Retten til å påklage menighetsrådets vedtak om utleie av St. Petri kirke reguleres av Regler
for bruk av kirken § 10:
Menighetsrådets vedtak etter §§ 7 og 8 kan påklages til biskopen. Biskopens
avgjørelse av klagen kan ikke påklages.
Klageberettiget er, foruten de som har søkt om å få låne kirken, ethvert medlem av
menighetsrådet samt andre med rettslig klageinteresse.
Klagefristen er tre uker. Fristen løper fra det tidspunktet underretning om vedtaket er
kommet frem til den klageberettigede eller han på annen måte har fått eller burde ha
skaffet seg kjennskap til vedtaket.
For øvrig gjelder reglene om klage og omgjøring i forvaltningsloven kapittel VI.
For at dere skal ha rett til å påklage menighetsrådets vedtak til biskopen, må dere altså
være medlem av menighetsrådet eller ha rettslig klageinteresse. Uttrykket «rettslig
klageinteresse» beror på en konkret vurdering, og begrepet må stort sett tolkes på samme
måte som uttrykket «rettslig interesse» i tvistemålsloven § 54. For at det skal foreligge
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rettslig interesse, må klageren ha en viss tilknytning til saken, og interessen må være
aktuell.
Stavanger biskop har spurt Domkirken og St. Petri menighetsråd om hvilken tilknytning dere
har til saken. Vi mottok følgende svar:
Cecilie er aktiv pådriver for «Sy-lørdag» på menighetshuset. Utenom dette har ingen
av dem andre verv i menigheten på nåværende tidspunkt.
Cecilie har sittet i menighetsrådet, og Alain har vært ansatt i fellesrådet innen kultur.
Stavanger biskop legger til grunn at dere ikke har tilstrekkelig tilknytning og aktuell interesse
til denne utleiesaken. Synspunkter og engasjement i saken er ikke alene grunnlag for å ha
klagerett. Dere har således ikke rettslig klageinteresse i foreliggende utleiesak.
Vi kan ikke se at dere har klagerett i saken om utleie av St. Petri kirke til temakveld med
samtale mellom Prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek. Stavanger biskop tar derfor
ikke klagen til behandling.

Med vennlig hilsen
Anne Lise Ådnøy
biskop

Jorunn Kraft Vistnes
stiftsdirektør
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