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Endring av bispedømmegrense - overføring av 
Rindal sokn fra Møre bispedømme til Nidaros 
bispedømme 
  

 

Sammendrag 
Fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal fylke og Trøndelag fylke endres fra 1. januar 
2019. 
 
Endringen innebærer at Rindal kommune overføres til Trøndelag fylke. Det har blitt 
gjennomført høringsprosesser i Møre og Nidaros bispedømmer for endring av den 
kirkelige inndelingen tilsvarende. Rindal sokneråd ønsker ikke en endring i den 
kirkelige inndelingen nå og begrunner dette blant annet med utstrakt 
fellesrådssamarbeid i området samt liten tid til forberedelse. Det er ellers stor 
oppslutning om endring i samsvar med fylkesgrensene, og som et kompromissforslag 
foreslår Møre bispedømmeråd endring først fra 1. januar 2020. Dersom 
grenseendringen gjøres gjeldende først fra 1. januar 2020 berører dette også en 
annen grenseendring i området som gjelder Halsa sokn. Denne saken tas ikke opp nå, 
men den er omtalt i saksframlegget til Nidaros bispedømmeråd. Et spørsmål som tas 
opp av Møre bispedømmeråd er at bispedømmerådsvalget 2019 uansett bør 
gjennomføres som om endring alt har skjedd. Endringer i den kirkelige inndelingen 
som berører flere bispedømmer skal fortsatt avgjøres av Kulturdepartementet, og 
Kirkerådets vedtak vil være en tilråding til departementet.   
 
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet tilrår at Rindal sokn i Indre Nordmøre prosti i Møre bispedømme 

overføres til Orkdal prosti i Nidaros bispedømme med virkning fra 1. januar 
2020.  
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2. Kirkerådet tilrår at forberedelse og gjennomføring av bispedømmerådsvalget 
2019 for Rindal sokn så langt som mulig skal skje som om overføring alt har 
skjedd. 

3. Saken oversendes til Kulturdepartementet for endelig vedtak.  
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Saken gjelder endring av bispedømmetilknytning for Rindal sokn i Møre 
bispedømme på grunn av ny fylkesgrense. Kirkeloven har nærmere regler om den 
kirkelige inndelingen og om endringer i denne. I tilknytning til kommunereformen 
sendte Kulturdepartementet i 2017 ut et brev om avgjørelsesmyndighet i saker om 
kirkelig inndeling, jf. forskrift 27. juni 2017 nr. 981 Avgjørelsesmyndighet i saker om 
kirkelig inndeling. Her fremgår det blant annet at justeringer i 
bispedømmeinndelingen tidligere har blitt gjort i forbindelse med endringer i 
fylkesgrensen. I brevet er det nevnt flere tilfeller hvor fylkesgrensen blir endret. 
Senere har det blitt vedtatt flere endringer i fylkesgrensene, som denne saken berøres 
av.  
 
Stortinget vedtok 13. juni i år at fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og 
Trøndelag justeres slik at Rindal kommune blir en del av Trøndelag fylke fra 1. januar 
2019, jf. vedtak 925 13. juni 2018 i forbindelse med behandlingen av 
Kommuneproposisjonen 2019. Spørsmålet om å endre bispedømmegrensen i tråd 
med fylkesgrensen har blitt behandlet både av Møre bispedømmeråd og av Nidaros 
bispedømmeråd. Begge bispedømmerådene har gått inn for å endre 
bispedømmegrensen i tråd med fylkesgrensen. Møre bispedømmeråd ønsker at 
endringen av bispedømmetilknytning først skal gjelde fra 1. januar 2020.  
 
Etter kirkeloven hører hvert sokn til ett prosti og hvert prosti hører til ett 
bispedømme, jf. kirkeloven § 2 tredje ledd. Grensene for Rindal kommune og Rindal 
sokn er sammenfallende i dette tilfellet. En eventuell grenseendring for å få samsvar 
med fylkesgrensen innebærer at Rindal sokn i Indre Nordmøre prosti i Møre 
bispedømme må overføres til Orkdal prosti i Nidaros bispedømme. Overføring av et 
sokn i et prosti i ett bispedømme til et prosti i et annet bispedømme er en type 
grenseendring som fortsatt avgjøres av Kulturdepartementet, jf. kirkeloven § 2 femte 
ledd, jf. kgl. res. 7.juni 1996 nr. 528 (som legger avgjørelses-myndighet fra Kongen til 
departementet, jf. ovennevnte forskrift (under overskrift 3).   
 
Møre bispedømmeråd sendte saken på høring 24. september 2018. Høringen ble 
sendt til Rindal kommune, Møre og Romsdal fylke, Parat, Prosten i Indre Nordmøre, 
kirkevergen i Rindal og Surnadal og Presteforeningen sentralt. Rindal sokneråd 
ønsker ikke overføring av soknet til prosti i nytt bispedømme nå. Dette blir begrunnet 
med at de har et omfattende fellesrådssamarbeid med fellesrådet i nabokommunen 
Surnadal hvor både prester og andre ansatte arbeider godt sammen. De peker også på 
et behov for mer tid til å vurdere konsekvenser. Høringsuttalelsen støttes av 
Fagforbundet hvor splitting av staben blir påpekt. Prosten i Indre Nordmøre prosti 
peker på at saken trenger en rask avklaring, slik at kirkemedlemmene i Rindal vet 
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hvilket bispedømmerådsvalg de skal engasjere seg i frem mot valget 2019. Videre 
ønsker prosten å ta på alvor kommunens demokratiske valg om å høre til Trøndelag 
og at det er naturlig med enhetlige løsninger. Kommunen finner det naturlig at 
bispedømmegrensen følger fylkesgrensen. De ser gjerne at fellesrådssamarbeidet 
med Surnadal fortsetter etter grensereguleringen. Møre bispedømmeråd har i møte 2. 
november 2018 konkludert med at Rindal sokn bør overføres til Nidaros 
bispedømme. For å imøtekomme ønsket om mer tid blir det foreslått at endringen 
først gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. Samtidig blir det pekt på at forberedelse av 
bispedømmerådsvalget 2019 må kunne skje som om overføring alt har skjedd.  
 
Nidaros bispedømmeråd sendte saken på høring 14. september 2018. Høringen 
gjelder både Rindal sokn og Halsa sokn, men sistnevnte sokn er først aktuell for 
overføring fra og med 1. januar 2020. Høringsinstansene går inn for at 
bispedømmegrensen bør følge fylkesgrensen og at både Rindal sokn og Halsa sokn 
overføres til Orkdal prosti i Nidaros bispedømme. Førstnevnte sokn kan være aktuelt 
for overføring allerede fra 1. januar 2019. I møte 14. november 2018 har Nidaros 
bispedømmeråd vedtatt at de nye grensene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020 
eventuelt fra 1. januar 2019 for Rindals vedkommende.   
 
Etter tjenesteordningen for menighetsprester § 9 skal saken før det treffes avgjørelse 
om endringer i grensene for tjenestedistrikt, behandles i samsvar med gjeldende 
regler om medbestemmelse. Saken er sendt på høring til Presteforeningen sentralt. 
Av saksframlegget til behandlingen i Nidaros bispedømmeråd fremgår det at 
Presteforeningens tillitsvalgte i både Møre og Nidaros bispedømmer går inn for at 
bispedømmegrensene skal følge nye regiongrenser.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Endring av prosti og bispedømmetilknytning for det aktuelle soknet vil først og 
fremst ha konsekvenser for prestetjenesten. Prestenes tjenestedistrikt er prostiet med 
ett eller flere sokn som tjenestested. Prestetjenesten i Rindal sokn er ved utregning 
satt til 0,8 stillingsressurs. Det er forutsatt i saksfremstillingene til 
bispedømmerådene at fordelingen av ressurser etter en grenseendring må avklares 
nærmere mellom bispedømmene og Kirkerådet.  
 
Presten som har tjenestested i Rindal vil få nytt prosti å forholde seg til. 
Prestetjenesten for Rindal sokn vil bli ledet av prosten i Orkdal og ikke av prosten i 
Indre Nordmøre, som nå.  
 
Fellesrådssamarbeidet mellom Rindal og Surnadal berøres i prinsippet ikke av 
grenseendringen. Samarbeidet kan fortsette selv om kommunene blir liggende i ulike 
fylker og bispedømmer. Rapportering og statistikk for samarbeidsområdet må 
splittes opp og sendes to forskjellige bispedømmer.  
 
Valg av bispedømmeråd skjer av og blant nærmere bestemte kategorier 
kirkemedlemmer og kirkeansatte i bispedømmet. Når kirkemedlemmer og 
kirkeansatte skal få anledning til å delta i høstens bispedømmerådsvalg i Nidaros 
bispedømme foregriper dette endringen av bispedømmetilknytning. Dersom det skal 
legges til rette for deltakelse i bispedømmerådsvalget 2019 i Nidaros bispedømme bør 
det antagelig fremgå av vedtaket. Kirkeloven gir departementet hjemmel til å treffe 
bestemmelser som er nødvendige for gjennomføring av inndelingsendringer og å 
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foreta nødvendige lempninger i anvendelsen av loven, jf. kirkeloven § 2 femte ledd 
annet punktum.  
 
Eventuell tilrettelegging for deltakelse i bispedømmerådsvalget 2019 for Rindal sokn 
reiser spørsmålet om tilsvarende tilrettelegging for Halsa sokn, som kommer til 
behandling senere. Dette kunne tilsi en samtidig behandling av de to sakene. Ved å ta 
denne saken opp særskilt nå, får Kirkerådet anledning til å ta stilling til om 
grenseendringen for Rindal sokn bør skje allerede fra 1. januar 2019 eller om den kan 
utsettes til 1. januar 2020, slik Møre bispedømmeråd anbefaler.  
 
 
 
 
 
 


