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Dato: 17.08.2018 Vår ref: 17/03295-11    Deres ref:    

 
 

Høring om justering av bispedømmegrensen mellom Sør-
Hålogaland- og Nord-Hålogaland bispedømme. 

 
 
Utgangspunkt for denne høringen er Stortingets vedtak om at Skånland kommune i Troms 
fylke og Tjeldsund kommune i Nordland fylke slås sammen til én kommune fra 1. januar 
2020. Navnet på den nye kommunen er Tjeldsund kommune. Fylkesgrensen mellom de to 
kommunene justeres slik at den nye kommunen blir en del av nye Troms-Finnmark fylke.  
 
Denne kommunesammenslåingen berører to bispedømmer, Sør-Hålogaland og Nord-
Hålogaland og to prosti, Ofoten og Trondenes. Nåværende Tjeldsund kommune overføres til 
Nord-Hålogaland, og det opprettes fellesråd for den nye kommunen.  
 
Dagens bispedømmegrense vil dele nye Tjeldsund kommune i to og bør således justeres 
slik at den følger den nye kommune- og fellesrådsgrensen, jf. «Avgjørelsesmyndighet i saker 
om kirkelig inndeling - myndighet til bispedømmerådene til å gjøre endringer i 
prostiinndelingen innenfor bispedømmet», kapittel 3: «Ettersom det skal være et kirkelig 
fellesråd i hver kommune, kan det være behov for å justere bispedømmegrensen når 
fylkesgrensen blir endret». 
 
Stiftsdirektøren gir med dette berørte parter anledning til å uttale seg om grensejustering 
som skissert under før saken behandles av bispedømmerådet. Vedtaket oversendes 
deretter Kirkerådet som har et overordnet ansvar for å koordinere og legge til rette for 
beslutningsgrunnlaget i slike saker. Formelt vedtak treffes av departementet, etter at saken 
er ferdig forberedt av Kirkerådet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  2 av 2 
   
 
 
 
 
Stiftsdirektøren ber om at det tas stilling til følgende:  
 
 

 Grensen mellom Sør-Hålogaland bispedømme og Nord-Hålogaland bispedømme 
justeres slik at den fra 1.1.2020 er sammenfallende med fylkesgrensen mellom nye 
Tjeldsund kommune i nye Troms-Finnmark fylke og Evenes kommune i Nordland 
fylke.  

 
 

 
Høringssvar sendes: shbdr@kirken.no innen 30. oktober 2018. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jan-Kjell Jonassen  
stiftsdirektør Lissi Berg 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Til berørte parter - i følge liste over 
høringsinstanser            
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Fra: Lissi Berg
Sendt: 18. september 2018 15:08
Til: 'Marta Botne'; 'kirken@tjeldsund.kommune.no'; Hilde Fylling;

'Soknepresten Bindal'; 'postmottak@evenes.kommune.no';
'post@tjeldsund.kommune.no'; 'post@nfk.no';
'postmottak@tromsfylke.no'; 'postmottak@ffk .no'

Emne: Høring om justering av grensen mellom Sør - Hålogaland - og Nord -
Hålogaland bispedømme

Vedlegg: Høring om justering av bispedømmegrensen mellom Sør - Hålogaland - og
Nord - ....pdf

Oppfølgingsflagg: Follow up
Status for flagg: Flagget

Vedlagt følger høring om justering av bispedømmegrensen mellom Sør - Hålogaland bispedømme og
Nord - Hålogaland bispedømme i forbindelse med sammenslåing av Tjeldsund kommune og Skånland
kommune.

Høringsinstanser:

Prosten i Ofoten
Evenes menighetsråd
Tjeldsund menighetsrå d
Evenes kirkelige fellesråd
Tjeldsund kirkelige fellesråd
Regional tillitsvalgt for Presteforeningen
Regional tillitsvalgt for teoLOgene
Evenes kommune
Tjeldsund kommune
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune

Med vennlig hilse n

Lissi Berg
seniorrådgiver

web: https://kirken.no/shbd
sentralbord: 75 54 85 50
mobil: 482 19 254
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Dato: 16.10.2018 Vår ref: 17/01021-10    Deres ref:    

 
 

Høring om justering av bispedømmegrensen mellom Sør-
Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømme 

 
Utgangspunkt for denne høringen er Stortingets vedtak om at Skånland kommune i Troms 
fylke og Tjeldsund kommune i Nordland fylke slås sammen til én kommune fra 1. januar 
2020. Navnet på den nye kommunen er Tjeldsund kommune. Fylkesgrensen mellom de to 
kommunene justeres slik at den nye kommunen blir en del av nye Troms-Finnmark fylke.  
 
Denne kommunesammenslåingen berører to bispedømmer, Sør-Hålogaland og Nord-
Hålogaland og to prosti, Ofoten og Trondenes. Nåværende Tjeldsund kommune overføres til 
Nord-Hålogaland, og det opprettes fellesråd for den nye kommunen.  
 
Dagens bispedømmegrense vil dele nye Tjeldsund kommune i to og bør således justeres 
slik at den følger den nye kommune- og fellesrådsgrensen, jf. «Avgjørelsesmyndighet i saker 
om kirkelig inndeling - myndighet til bispedømmerådene til å gjøre endringer i 
prostiinndelingen innenfor bispedømmet», kapittel 3: «Ettersom det skal være et kirkelig 
fellesråd i hver kommune, kan det være behov for å justere bispedømmegrensen når 
fylkesgrensen blir endret». 
 
Stiftsdirektøren gir med dette berørte parter anledning til å uttale seg om grensejustering 
som skissert under før saken behandles av bispedømmerådet. Vedtaket oversendes 
deretter Kirkerådet som har et overordnet ansvar for å koordinere og legge til rette for 
beslutningsgrunnlaget i slike saker. Formelt vedtak treffes av departementet, etter at saken 
er ferdig forberedt av Kirkerådet.  
 
Stiftsdirektøren ber om at det tas stilling til følgende:  
 
 

 Grensen mellom Sør-Hålogaland bispedømme og Nord-Hålogaland bispedømme 
justeres slik at den fra 1.1.2020 er sammenfallende med fylkesgrensen mellom nye 
Tjeldsund kommune i nye Troms-Finnmark fylke og Evenes kommune i Nordland 
fylke.  

 
 
Høringssvar sendes: nord-haalogaland.bdr@kirken.no innen 9. november 2018. 
 
 



   

  2 av 2 
   
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Oddgeir Stenersen e.f.  
stiftsdirektør Ann-Mari Årnes 
 arkivleder 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Adresseinformasjon fylles inn ved 
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Dato: 19.10.2018 Vår ref: 17/01021-9    Deres ref:    

 
 

vedr. høring om justering av bispedømmegrensen mellom Sør-
Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømme datert 17.08.2018. 

Viser til vedlagte brev fra Sør-Hålogaland bispedømme vedr. høring om justering av 
bispedømmegrensen mellom Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømme datert 
17.08.2018. 

Vi ber om at kopi av høringssvaret også sendes Nord-Hålogaland bispedømmeråd: 
nord-haalogaland.bdr@kirken.no  
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Oddgeir Stenersen e.f.  
stiftsdirektør Ann-Mari Årnes 
 arkivleder 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere: 
Nordland fylkeskommune                                  
Skånland kommune                                  
Tjeldsund kommune                                  
Evenes kommune                                  
Astafjord Sokn - Ann Karin Karlsen                                  
Skånland Sokn - Ann Karin Karlsen                                  
Tovik Sokn - Ann Karin Karlsen                                  
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  
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Justering av bispedømmegrensen mellom Sør-Hålogaland- og Nord-
Hålogaland bispedømme 
 
 
 
Vedlegg:  
Høring om justering av bispedømmegrensen mellom Sør-Hålogaland- og Nord-Hålogaland 
bispedømme 
Uttalelse fra TeoLOgene - Høring om justering av grensen mellom Sør-Hålogaland- og 
Nord-Hålogaland bispedømme 
Høringssvar prosten i Ofoten 
Følgeepost med liste over høringsinstanser 
Innspill til Høring om justering av bispedømmegrensen - fra Tjeldsund kommune 
Innspill til Høring om justering av bispedømmegrensen - fra Skånland kommune 
Høring om justering av grensen mellom Sør-Hålogaland- og Nord-Hålogaland bispedømme 
- høringssvar fra Tjeldsund kirkelige fellesråd og -menighetsråd 
Høringsuttalelse bispedømmegrense - PF 
 
 

Saksorientering 
 
Bispedømmerådet ble i møtet den 24. september informert om utsendte høring om justering 
av bispedømmerådsgrenser mellom Sør-Hålogaland bispedømme og Nord-Hålogaland 
bispedømme som en konsekvens av stortingets vedtak 8.6.2017 om sammenslåing av 
Tjeldsund kommune og Skånland kommune. 
 
Høringen ble sendt ut til berørte instanser i Sør-Hålogaland bispedømme, tillitsvalgte og 
prost, samt fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark med seks ukers frist for 
uttalelse. Nord-Hålogaland bispedømme fikk oversendt teksten til høringsbrevet slik at 
likelydende høringer kunne sendes ut i begge bispedømmer i tråd med anbefaling fra 
Kirkerådet. 
 
Som vist til i høringsbrevet er en justering av dagens grense hensiktsmessig i forbindelse 
med at dagens bispedømmegrense vil dele nye Tjeldsund kommune i to.  
 
Stiftsdirektøren anbefaler at grensen bør justeres slik at den følger den nye kommune- og 
fellesrådsgrensen, jf. «Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling - myndighet til 
bispedømmerådene til å gjøre endringer i prostiinndelingen innenfor bispedømmet», kapittel 
3: «Ettersom det skal være et kirkelig fellesråd i hver kommune, kan det være behov for å 
justere bispedømmegrensen når fylkesgrensen blir endret». 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

42/18 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 
2019 

13.11.2018 



  
 
Høringsinstansene ble bedt om å ta stilling til følgende:  
 
«Grensen mellom Sør-Hålogaland bispedømme og Nord-Hålogaland bispedømme justeres 
slik at den fra 1.1.2020 er sammenfallende med fylkesgrensen mellom nye Tjeldsund 
kommune i nye Troms-Finnmark fylke og Evenes kommune i Nordland fylke.» 
 
Det har kommet inn seks høringssvar hvor alle stiller seg bak forslaget. Prosten i Ofoten 
hadde i sin uttalelse en presisering om at den nye grensen også vil gå mot Lødingen og 
Ballangen kommuner i Nordland fylke siden Tjeldsund grenser til Ballangen i sør og til 
Lødingen i vest. Etter avveining fra stiftsdirektøren tas ikke presiseringen med i forslag til 
vedtak for å ikke komplisere den justerte grensen med tanke en eventuell senere endring i 
kommunestrukturen.  
 
Sakspapirer og bispedømmerådets vedtak vil oversendes Kirkerådet innen 16. november, 
slik at saken kan behandles i møtet den 6. og 7. desember 2018. Kirkerådet fatter endelig 
vedtak i saken. 
 
Stiftsdirektøren fremmer følgende forslag til vedtak: 
 
 

 
Forslag til vedtak 
 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd anbefaler at grensen mellom Sør-Hålogaland bispedømme 
og Nord-Hålogaland bispedømme justeres slik at den fra 1.1.2020 er sammenfallende med 
fylkesgrensen mellom nye Tjeldsund kommune i nye Troms-Finnmark fylke og Evenes 
kommune i Nordland fylke. 
 
For den kirkelige inndelingen innebærer dette at Tjeldsund sokn blir overført fra Sør-
Hålogaland bispedømme til Nord-Hålogaland bispedømme fra samme dato. 
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Justering av bispedømmegrensen mellom Sør-Hålogaland- og Nord-Hålogaland 
bispedømme 
 

 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019 har behandlet saken i møte 13.11.2018 
sak 42/18 
 

Møtebehandling 
Gjennom samtalen kom det fram synspunkter på at vedtaket ikke bør ha formuleringer som 
kan oppfattes å være innlegg i en debatt om navn på et nytt fylke. 
En kom fram til følgende omforente forslag: 
«Sør-Hålogaland bispedømmeråd anbefaler at grensen mellom Sør-Hålogaland 
bispedømme og Nord-Hålogaland bispedømme justeres slik at den fra 1.1.2020 er 
sammenfallende med fylkesgrensen mellom Nordland og tilstøtende fylke i nord. 
 
For den kirkelige inndelingen innebærer dette at Tjeldsund sokn blir overført fra Sør-
Hålogaland bispedømme til Nord-Hålogaland bispedømme fra samme dato.» 
 
 
Votering 
 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd anbefaler at grensen mellom Sør-Hålogaland bispedømme 
og Nord-Hålogaland bispedømme justeres slik at den fra 1.1.2020 er sammenfallende med 
fylkesgrensen mellom Nordland og tilstøtende fylke i nord. 
 
For den kirkelige inndelingen innebærer dette at Tjeldsund sokn blir overført fra Sør-
Hålogaland bispedømme til Nord-Hålogaland bispedømme fra samme dato. 
 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Oddgeir Stenersen 423 17/01021-12    

 
 

 
Saksordfører: Henrik Magnus Kiærbech 
 

Justering av grensen mellom Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland 
 
         

 

Saksorientering 
 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd har sendt følgende dokument til høring hos berørte parter. 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd er høringsmottaker i denne saken, da stiftsdirektørene i 
nord og sør fant det mest hensiktsmessig, istedenfor å sende to likelydende høringer. 
 
Utgangspunkt for denne høringen er Stortingets vedtak om at Skånland kommune i Troms 
fylke og Tjeldsund kommune i Nordland fylke slås sammen til én kommune fra 1. januar 
2020. Navnet på den nye kommunen er Tjeldsund kommune. Fylkesgrensen mellom de to 
kommunene justeres slik at den nye kommunen blir en del av nye Troms-Finnmark fylke.  
 
Denne kommunesammenslåingen berører to bispedømmer, Sør-Hålogaland og Nord-
Hålogaland og to prosti, Ofoten og Trondenes. Nåværende Tjeldsund kommune overføres til 
Nord-Hålogaland, og det opprettes fellesråd for den nye kommunen.  
 
Dagens bispedømmegrense vil dele nye Tjeldsund kommune i to og bør således justeres 
slik at den følger den nye kommune- og fellesrådsgrensen, jf. «Avgjørelsesmyndighet i saker 
om kirkelig inndeling - myndighet til bispedømmerådene til å gjøre endringer i 
prostiinndelingen innenfor bispedømmet», kapittel 3: «Ettersom det skal være et kirkelig 
fellesråd i hver kommune, kan det være behov for å justere bispedømmegrensen når 
fylkesgrensen blir endret». 
 
Stiftsdirektøren gir med dette berørte parter anledning til å uttale seg om grensejustering 
som skissert under før saken behandles av bispedømmerådet. Vedtaket oversendes 
deretter Kirkerådet som har et overordnet ansvar for å koordinere og legge til rette for 
beslutningsgrunnlaget i slike saker. Formelt vedtak treffes av departementet, etter at saken 
er ferdig forberedt av Kirkerådet.  
 
Stiftsdirektøren ber om at det tas stilling til følgende:  
 
 

 Grensen mellom Sør-Hålogaland bispedømme og Nord-Hålogaland bispedømme 
justeres slik at den fra 1.1.2020 er sammenfallende med fylkesgrensen mellom nye 
Tjeldsund kommune i nye Troms-Finnmark fylke og Evenes kommune i Nordland 
fylke.  

 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

     67/18      Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2017 - 
2019 

19.11.2018 



  
Det er kommet inn seks høringssvar hvor alle stiller seg bak forslaget. 
 
Kirkerådet fatter endelig vedtak i saken. Sakspapirer og Nord-Hålogaland bispedømmeråds 
vedtak vil derfor oversendes Kirkerådet umiddelbart, slik at saken kan behandles i deres 
møte 6. og 7. desember 2018. 
 

 
Forslag til vedtak 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd anbefaler at grensen mellom Nord-Hålogaland 
bispedømme og Sør-Hålogaland bispedømme justeres slik at den fra 01.01.2020 er 
sammenfallende med fylkesgrensen mellom nye Tjeldsund kommune i nye Troms-Finnmark 
fylke og Lødingen, Ballangen og Evenes kommuner i Nordland fylke 
 
For den kirkelige inndelingen innebærer dette at Tjeldsund sokn blir overført fra Sør-
Hålogaland bispedømme til Nord-Hålogaland bispedømme fra samme dato. 
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Dato: 22.11.2018 Vår ref: 17/01021-13    Deres ref:    

 

Vedtak, justering av bispedømmegrensen mellom Sør-Hålogaland 
og Nord-Hålogaland bispedømme 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd har i møte 19. – 20. november 2018 gjort følgende vedtak 
i sak 67/18: 
 
Vedtak: 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd anbefaler at grensen mellom Nord-Hålogaland 
bispedømme og Sør-Hålogaland bispedømme justeres slik at den fra 01.01.2020 er 
sammenfallende med fylkesgrensen mellom nye Tjeldsund kommune i nye Troms-Finnmark 
fylke og Lødingen, Ballangen og Evenes kommuner i Nordland fylke. 
 
For den kirkelige inndelingen innebærer dette at Tjeldsund sokn blir overført fra Sør-
Hålogaland bispedømme til Nord-Hålogaland bispedømme fra samme dato. 
 
Enstemmig 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Oddgeir Stenersen e.f.  
stiftsdirektør Ann-Mari Årnes 
 arkivleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur  
 
 
Kopi til: 
KR - Avdeling for kirkeordning, Anders 
Backer-Grøndahl Eide 

Postboks 799 
Sentrum 

0106 OSLO 

 
 
Mottakere: 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk 
kirkeråd            

Postboks 799 
Sentrum 

0106 OSLO 


