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Høring - Endring av bispedømme og prostigrenser i Nidaros 
bispedømme 

Nidaros bispedømmeråd har i møte 11. september, sak 49/18, vedtatt å starte prosess for 
eventuell endring av bispedømme- og prostigrenser i Nidaros. 
 
Saken sendes med dette på høring, se vedlagte høringsnotat om «Endring av 
bispedømme- og prostigrenser i Nidaros bispedømme.»  
 
Høringen sendes menighetsrådene, kirkelige fellesråd og kommunene i Orkdal prosti, 
Trøndelag fylke, prosten i Orkdal og arbeidstakerorganisasjonene, se for øvrig 
mottakerlisten. 
Alle kan avgi høringsuttalelse.  
Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til nidaros.bdr@kirken.no 
 
Bispedømmerådet tar sikte på behandling i møtet 14. november 2018. 
 
Høringsfristen er satt til 26. oktober 2018. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Tom Elvebakk  
fungerende stiftsdirektør Inge Torset 
 seksjonsleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere: 
Skaun kommune,             Postboks 74 7358 BØRSA 
Trøndelag fylkeskommune,             Trøndelag 

fylkeskommuneFylkets 
husPostboks 2560 

7735 STEINKJER 

Hitra kommune,             Postmottak 7240 HITRA 
Frøya kommune,             Postboks 152 7261 SISTRANDA 
Meldal kommune,                                   
Orkdal kommune,             Postboks 83 7301 ORKANGER 
LO,             Torggata 12 0181 OSLO 
YS,             Postboks 9232 

Grønland 
0187 OSLO 

Agdenes kommune,                                   
Hemne kommune,             Trondheimsveien 1 7200 

KYRKSÆTERØRA 
Snillfjord kommune,             Ågjerdet 8 7257 SNILLFJORD 
UNIO,             Stortingsgata 2 0158 OSLO 
Agdenes menighetsråd,             Agdenes Rådhus 7316 LENSVIK 
Buvik menighetsråd,             Postboks 26 7358 BØRSA 
Børsa menighetsråd,             Postboks 26 7358 BØRSA 
Fillan menighetsråd,                        7240 HITRA 
Frøya menighetsråd,             Postboks 14 7261 SISTRANDA 
Geitastrand menighetsråd,             Postboks 4 7321 FANNREM 
Heim menighetsråd,             Hasselveien 7200 

KYRKSÆTERØRA 
Hemne menighetsråd,             Hasselveien 7200 

KYRKSÆTERØRA 
Hitra menighetsråd,                        7240 HITRA 
Kvenvær menighetsråd,             Kirkekontoret 7243 KVENVÆR 
Løkken menighetsråd,             Løkkenveien 2 7336 MELDAL 
Meldal menighetsråd,             Løkkenveien 2 7336 MELDAL 
Orkanger menighetsråd,             Postboks 4 7320 FANNREM 
Orkdal menighetsråd,             Postboks 4 7321 FANNREM 
Orkland menighetsråd,             Postboks 4 7320 FANNREM 
Sandstad menighetsråd,             Rådhuset 7240 HITRA 
Skaun menighetsråd,             Postboks 26 7358 BØRSA 
Snillfjord menighetsråd,             Hasselveien 7200 

KYRKSÆTERØRA 
Vinje menighetsråd,             Hasselveien 7200 

KYRKSÆTERØRA 
Agdenes kirkelige fellesråd,             Rådhuset 7316 LENSVIK 
Frøya kirkelige fellesråd,             Postboks 14 7261 SISTRANDA 
Hemne kirkelige fellesråd,             Hasselveien 7200 

KYRKSÆTERØRA 
Hitra kirkelige fellesråd,             Rådhuset 7240 HITRA 
Meldal kirkelige fellesråd,             Løkkenveien 2 7336 MELDAL 
Orkdal kirkelige fellesråd,             Postboks 4 7321 FANNREM 
Skaun kirkelige fellesråd,             Postboks 26 7358 BØRSA 
Prosten i Orkdal,             Postboks 4 7321 FANNREM 
 



Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 behandlet i møte 11.09.2018 sak 49/18:  

 
 Endring av bispedømme- og prostigrenser i Nidaros bispedømme  
Votering 
Enstemmig vedtatt 
Vedtak 
Nidaros bispedømmeråd sender forslag til endring av prosti og bispedømmegrenser ut på 
høring til aktuelle høringsinstanser 
Bakgrunn for saken 
 
 
På bakgrunn av kommune- og regionreformen som regjering har iverksatt, har Stortinget 
gjort 
formelle vedtak om endringer i kommunestrukturen i Trøndelag. Det er også gjort vedtak 
som får 
konsekvenser for grensene mellom Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. 
I følge Kirkeloven § 5 skal det være et kirkelig organ på kommunenivå. Dette vil medføre at 
grensene 
for flere av de nåværende fellesråd justeres. De vedtatte endringene i kommunestrukturen 
og vedtak 
om grensereguleringer mellom fylkene vil også direkte berøre prostigrensene for Orkdal 
prosti. 
Endringene i kommunegrensene og fylkestilhørighet får konsekvenser for Rindal fra 1/1 2019 
og for 
Halsa fra 1/1 2020. 
Stortingets vedtak om endringer i kommunegrensene kan også få konsekvenser for grensen 
mellom 
Nidaros og Møre bispedømme fordi Halsa og Rindal går til Trøndelag. 
Bispedømme og prosti 
Grensene mellom bispedømmene følger fylkesinndelingen. Med nye fylkesgrenser kan 
bispedømmegrenser i deler av landet komme til å gå på tvers av de nye fylkes- og 
regiongrensene. De 
sammenslåtte Trøndelagsfylkene har blitt til Trøndelag fylke. Møre og Romsdal vil fortsatt 
være et 
fylke, men grenseendringer i nord mot Trøndelag fylke (Halsa og Rindal) reiser spørsmålet 
om 
justering av bispedømmegrensene og prostigrensene i Orkdal prosti. 
Departementet vil ta stilling til om bispedømmegrensene mellom Nidaros og Møre skal 
endres etter 
forutgående høringsprosess. 
I Nidaros har bispedømmerådet bestemt at bispedømmet skal inndeles i 8 prostier. 
Om myndighet og saksgang 
Kulturdepartementet har gjort endringer i delegasjon av myndighet, jfr brev av 21.07.2017, 
og gitt 
bispedømmerådet avgjørelsesmyndighet til å gjøre endringer i prostiinndelingen innenfor 
bispedømmet. 
Vedtak om endringer i den kirkelige inndelingen som berører flere bispedømmer ligger til 



departementet, med Kirkerådet som saksforberedende organ. 



Saksgang  
Bispedømmerådets administrasjon utarbeider forslag til høringsbrev om justering av grensene for 

Nidaros bispedømme og Orkdal prosti. Forslaget behandles av bispedømmerådet. Høringsdokumentet 

vil bli sendt til følgende berørte instanser i det berørte geografiske område i Nidaros bispedømme  
- Menighetsråd  

- Kirkelige fellesråd  

- Kommunestyrer  

- Trøndelag fylke  

- Prosten i Orkdal  

- Fagorganisasjoner  

 

Behandling av høringssvar  
Saksutredning skal vurdere de momenter og synspunkter som framkommer i høringssvarene. Før den 

går til behandling i bispedømmerådet legges den fram i Kontaktmøtet og RAMU til 

drøfting/behandling. Protokoll fra disse møtene skal følge saken til bispedømmerådet. Prostemøtet og 

Kirkevergelaget gis også anledning til å komme med innspill til saksframlegget.  

Endelig vedtak om iverksetting av arbeidet med endring av prostigrenser gjøres av bispedømmerådet. 

Det vil være naturlig å følge tidspunktet for iverksettelse av Stortingets vedtak i kommune- og 

regionreformen – 1. jan 2020, men kan også være aktuelt fra 1. januar 2019.  

Tidsplan  
11. september: Førstegangsbehandling i rådet  

14. september: Utsending av høring  

26. oktober: Frist for innsending av høringssvar  

14. november: Sluttbehandling i rådet  

Høringsspørsmål  
De spørsmål som er aktuelle for høringen er følgende:  

1. Med bakgrunn i endringene av regiongrensene etterspørres synspunkter på følgende:  

a) Skal bispedømmets grense følge nye regiongrenser - eller  

b) Skal bispedømmets grense følge tidligere fylkesgrenser  

 

2. Dersom grensen for Nidaros bispedømme endres slik at den følger den nye fylkesgrensen, vil 

bispedømmerådet foreslå endring i prostigrensene for Orkdal prosti slik at Halsa og Rindal kommune 

blir en del av prostiet. Har høringsinstansene andre forslag eller synpunkter?  

 

3. Øvrige kommentarer  

 

Forslag til vedtak  
Nidaros bispedømmeråd sender forslag til endring av prosti- og bispedømmegrenser ut på høring til 

aktuelle høringsinstanser. 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Nidaros Seksjon kirkeliv 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Inge Torset 001 18/03860-19    

 
 

 
 
 

Endring av bispedømme- og prostigrenser i Nidaros bispedømme 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Nidaros bispedømmeråd (NBDR) vedtok i møtet 11.09.2018 i sak 49/18 Endring av bispedømme- 

og prostigrenser i Nidaros bispedømme, å sende forslag til endring av bispedømme- og 

prostigrenser ut på høring til aktuelle høringsinstanser. 

Høringsbrev ble utsendt 14.09.2018 med høringsfrist 26. oktober 2018.  

 

Bakgrunn for saken: 

 

På bakgrunn av kommune- og regionreformen som regjering har iverksatt, har Stortinget gjort 

formelle vedtak om endringer i kommunestrukturen i Trøndelag. Det er også gjort vedtak som får 

konsekvenser for grensene mellom Trøndelag og Møre og Romsdal fylker.  

I følge Kirkeloven § 5 skal det være et kirkelig organ på kommunenivå. Dette vil medføre at grensene 

for flere av de nåværende fellesråd justeres. De vedtatte endringene i kommunestrukturen og vedtak 

om grensereguleringer mellom fylkene vil også direkte berøre prostigrensene for Orkdal prosti. 

Endringene i kommunegrensene og fylkestilhørighet får konsekvenser for Rindal fra 1/1 2019 og for 

Halsa fra 1/1 2020. 

Stortingets vedtak om endringer i kommunegrensene kan også få konsekvenser for grensen mellom 

Nidaros og Møre bispedømme fordi Halsa og Rindal går til Trøndelag. 

 

Bispedømme og prosti 

 

Grensene mellom bispedømmene følger fylkesinndelingen. Med nye fylkesgrenser kan 

bispedømmegrenser i deler av landet komme til å gå på tvers av de nye fylkes- og regiongrensene. De 

sammenslåtte Trøndelagsfylkene har blitt til Trøndelag fylke. Møre og Romsdal vil fortsatt være et 

fylke, men grenseendringer i nord mot Trøndelag fylke (Halsa og Rindal) reiser spørsmålet om 

justering av bispedømmegrensene og prostigrensene i Orkdal prosti.  

Departementet vil ta stilling til om bispedømmegrensene mellom Nidaros og Møre skal endres etter 

forutgående høringsprosess. 

 

Om myndighet og saksgang 

Kulturdepartementet har gjort endringer i delegasjon av myndighet, jfr brev av 21.07.2017, og gitt 

bispedømmerådet avgjørelsesmyndighet til å gjøre endringer i prostiinndelingen innenfor 

bispedømmet. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

64/18 Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 14.11.2018 



  
Vedtak om endringer i den kirkelige inndelingen som berører flere bispedømmer, ligger til 

departementet, med Kirkerådet som saksforberedende organ.  

 

Saksgang 

Bispedømmerådets høringsbrev om justering av grensene for Nidaros bispedømme og Orkdal prosti 

er behandlet av bispedømmerådet og høringsdokumentet sendt til berørte instanser i det berørte 

geografiske område i Nidaros bispedømme. 

 

Behandling av høringssvar 

Saksutredning skal vurdere de momenter og synspunkter som framkommer i høringssvarene.  

Etter at bispedømmerådet har fattet sitt vedtak skal det være medbestemmelse etter HTA på 

gjennomføringen av vedtaket.  

(På dette punktet beskriver høringsbrevet en prosedyre som med dette er korrigert) 

Endelig vedtak om iverksetting av arbeidet med endring av prostigrenser gjøres av bispedømmerådet. 

Det vil være naturlig å følge tidspunktet for iverksettelse av Stortingets vedtak i kommune- og 

regionreformen – 1. jan 2020. For Rindals vedkommende kan også 1. januar 2019 være aktuelt. 

 

Høringsspørsmål 

1. Med bakgrunn i endringene av regiongrensene etterspørres synspunkter på følgende: 

a) Skal bispedømmets grense følge nye regiongrenser - eller 

b) Skal bispedømmets grense følge tidligere fylkesgrenser 

 

2. Dersom grensen for Nidaros bispedømme endres slik at den følger den nye fylkesgrensen, vil 

bispedømmerådet foreslå endring i prostigrensene for Orkdal prosti slik at Halsa og Rindal 

kommune blir en del av prostiet. Har høringsinstansene andre forslag eller synpunkter? 

 

3. Øvrige kommentarer 

 

Høringssvar 

 

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 13 høringssvar. 

Prosten i Orkdal uttaler at bispedømmets grenser bør følge de nye regiongrensene og at Halsa og 

Rindal overføres til Orkdal prosti. 

Prosten forventer at presteressursene samtidig overføres til Nidaros. 

Agdenes formannskap, Trøndelag fylkeskommune og Hemnes menighetsråd uttaler at 

bispedømmets grenser bør følge de nye regiongrensene og at Halsa og Rindal overføres til Orkdal 

prosti. 

Orkdal kirkelige fellesråd, Orkdal menighetsråd, Meldal kirkelige fellesråd, Meldal 

menighetsråd, Løkken menighetsråd, Fillan menighetsråd og Frøya kirkelige fellesråd 

uttaler at bispedømmets grenser bør følge de nye regiongrensene og at Halsa og Rindal overføres til 

Orkdal prosti. 

Disse rådene forventer/forutsetter at tilhørende stillingsressurser samtidig overføres. 

LOs distriktskontor i Trøndelag har ingen kommentarer til høringen, men setter pris på å være 

høringsinstans. 

Presteforeningens tillitsvalgte i både Møre og Nidaros bispedømmer går inn for at 

bispedømmegrensene skal følge nye regiongrenser. 

Til forslaget om å endre prostigrensene for Orkdal prosti fremholder de tillitsvalgte i Nidaros 

 At dette vil få konsekvenser for beredskapsområdet (lange avstander) 

 At det krever en omorganisering av ressurser, og at dersom grenser flyttes må ressurser følge 

med. 

 

Stiftsdirektørens vurdering 

 

Høringsinstansene formulerer seg i hovedsak samstemt. Samtidig knytter et flertall av 

høringsinstansene knytter forbehold om ressursoverføring til sin tilslutning til å flytte både 

bispedømme og prostigrenser.  

Ingen høringsinstanser argumenterer imidlertid for å beholde dagens grenser og enheter uendret. 

Stiftsdirektøren slutter av dette at det er full tilslutning til at grensene for både bispedømmet og 

prostiet reguleres slik at de stemmere overens med de nye regiongrensene som etableres fra 

01.01.2020. 



  
De ulike høringsinstansene er både opptatt av den ressurssituasjonen som vil være en følge av en 

grenseregulering og følgene for den enkelte tilsatte. Dette vil være et spørsmål som må tas på alvor 

for å ivareta den enkelte ansatte og de etablerte samarbeidsrelasjonene og samarbeidsstrukturene.  

For presteskapet vil det være en drøfting mellom de berørte bispedømmene og Kirkerådet.  

For de fellesrådsansatte en avkalring mellom de berørte fellesrådene. 

Samarbeidsrelasjoner og ressurser er imidlertid ingen konstant faktor i noen sammenhenger. Dette er 

bispedømmets løpende ressursvurderingsprosesser og strukturprosesser et tydelig eksempel på. 

Stiftsdirektøren er derfor av den oppfatning at de aktuelle ressursvurderinger må komme som en følge 

av en eventuell grenseregulering. Det er selvsagt at dette spørsmålet hører sammen med en eventuell 

grenseregulering, men det kan neppe være en forutsetning for et slikt vedtak at alle ressurser forblir 

uforandret og automatisk følger med. Ressursene vil måtte ses i sammenheng med den totale 

ressurssituasjonen både i den enheten som blir mindre og i den enheten som blir større. Dette vil være 

tilfellet både for de bispedømmerådsansatte og for de som har et fellesråd som sin arbeidsgiver. 

Endelig vedtak om grenseregulering fattes i departementet med Kirkerådet som saksforberedende 

organ. Kirkerådets saksbehandling er avhengig av vedtak både i Nidaros og Møre bispedømmeråd. 

 
 

 
Forslag til vedtak 
Nidaros bispedømmeråd takker alle høringsinstansene for svarene. 

Nidaros bispedømmeråd slutter seg til stiftsdirektørens konklusjoner på bakgrunn av innkomne 

høringssvar. 

1. Grensen for Nidaros bispedømme reguleres slik at den stemmer overens med den nye 

regiongrensen. 

2. Grensen for Orkdal prosti reguleres slik at Rindal og Halsa kommune blir en del av Orkdal 

prosti. 

3. De nye grensene for Nidaros bispedømme og Orkdal prosti gjøres gjeldende fra 01.01.2020, 

eventuelt fra 01.01.2019 for Rindals vedkommende. 

 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 

 

 

SAKSPROTOKOLL 

 
 
Arkivsak-dok. 18/03860 
Arkivkode  
Saksbehandler Inge Torset 

 

Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 14.11.2018 64/18 

 
 
 
Endring av bispedømme og prostigrenser i Nidaros bispedømme 
 

 
Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 har behandlet saken i møte 14.11.2018 sak 64/18 
 

Møtebehandling 
Saksopplysningstillegg: Også Orkland menighetsråd har avgitt høringssvar innen fristen slik 
at det totalt er innkommet 14 høringssvar. Orkland menighetsråds uttalelse samstemmer 
med Orkdal kirkelige fellesråd. 
 
Bispedømmerådet ønsket en presisering av forslaget til vedtak, se innledningen og pkt 2 i 
vedtaket.  
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Nidaros bispedømmeråd takker alle høringsinstansene for svarene. 

Nidaros bispedømmeråd slutter seg til stiftsdirektørens konklusjoner på bakgrunn av innkomne 

høringssvar og tilrår. 

1. Grensen for Nidaros bispedømme reguleres slik at den stemmer overens med den nye 

regiongrensen. 

2. Grensen for Orkdal prosti reguleres slik at Rindal og nåværende Halsa kommune/hele nye 

Heim kommune, blir en del av Orkdal prosti. 

3. De nye grensene for Nidaros bispedømme og Orkdal prosti gjøres gjeldende fra 01.01.2020, 

eventuelt fra 01.01.2019 for Rindals vedkommende. 

 
 
 
 


