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Møre bispedømeråd 

Nidaros bispedømmeråd 

 

Høyring om endring av bispedøme- og prostigrense for Rindal (Møre 

bispedømeråd) 

Høring – Endring av bispedømme og prostigrenser i Nidaros 

bispedømme (Nidaros bispedømmeråd) 
Høringsuttalelse fra Presteforeningen 

Presteforeningen har mottatt høringsbrev fra Møre bispedømeråd om endring av bispedøme og 

prostigrense for Rindal, og fra Nidaros bispedømmeråd om samme sak, men da som endring av 

bispedømme og prostigrenser i Nidaros bispedømme. Høringsspørsmålene er sendt 

Presteforeningens regionale tillitsvalgte i Møre og Nidaros bispedømmer til uttalelse. 

Presteforeningen velger å besvare begge høringer i en og samme høringsuttalelse. 

Høringsspørsmål 1: Skal bispedømmets grense følge nye regiongrenser eller tidligere 

fylkesgrenser? 

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

bispedømmegrensene skal følge nye regiongrenser. 

Stiftsstyret i Møre har følgende tilleggskommentar som særlig berører spørsmålet om tidspunkt for 

endring: 

Prinsipielt er det ingen nødvendighet at kirken og staten må organisere seg likt, dog er det viktig at 

det bevares en god samhandling mellom prestelinje og fellesrådslinjen for en best mulig betjening av 

soknet. Dette synes best ivaretatt i den nåværende økonomiske bevilgningssituasjonen ved at 

bispedømmets grense følger nye regionsgrenser.     

Organiseringen av den økonomiske understøttelse av kirken er imidlertid under utredning, og en 

endring av bevilgningsmåten kan ha konsekvenser for de kirkelige strukturer. Men hensyn til de 

personlige belastninger strukturendringer har for prest (og øvrige ansatte i kirken) synes det 

hensiktsmessig å utsette avgjørelsen om endring i prostigrenser til det er avklart hvordan kirkens 

understøttelse organiseres slik at endringene som måtte komme tas i en omgang.  

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. / Dersom grensa for Møre bispedøme blir endra slik at ho følgjer 

ny regiongrense, vil bispedømerådet foreslå tilsvarande endring i prostigrensa for Indre Nordmøre 

prosti. / Har høringsinstansene andre forslag eller synspunkter? 

Presteforeningen har følgende kommentarer til forslagene om å endre prostigrensene for Orkdal 

prosti og Indre Nordmøre prosti: 

De tillitsvalgte i Nidaros framholder 



- at dette vil få konsekvenser for beredskapsområdet (lange avstander) 

- at det krever en omorganisering av ressurser, og at dersom grenser flyttes må også ressurser 

følge med.     

3. Øvrige kommentarer 

Dersom det blir en snarlig overgang til nytt prosti og bispedømme vil de tillitsvalgte i Møre påpeke 

den personlige belastning et oppbrudd fra det godt innarbeidede kollegafellesskapet og 

innarbeidelse av nye samarbeidsmønstre er. Og det vil være naturlig at dette utløser forhandlinger 

etter 4.2 i HTA for presten dette gjelder.            

 

For Presteforeningen 

 

Martin Enstad 

leder                                                                             


