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KFNV 05/2018: Høyring - samanslåing av Volda og Hornindal 
kommunar og regulering av bispedømegrense mellom Møre og 
Bjørgvin 
 
 
Som vi kjenner til har samanslåinga av Hornindal og Volda kommunar konsekvensar for 
kyrkjeleg inndeling. Normalordninga er at fellesrådsområdet følgjer kommunegrensa. Ved 
samanslåing av Hornnidal og Volda kommuner vil det derfor vere mest nærliggande at 
Hornindal sokn vert eit sokn i Volda fellesrådsområde.  
 
Ei tilleggsutfordring for kyrkeleg inndeling og organisering er at Hornindal og Volda høyrer til 
kvart sitt bispedøme. Hornindal sokn må gjennom vedtak i bispedømeråda i Bjørgvin og 
Møre, Kirkerådet og Kulturdepartementet flyttast frå Bjørgvin til Møre.  
 
Representantar for fellesråda i Hornindal og Volda hadde eit første møte på Grodås 19. april 
2017 der konsekvensana av kommunesamanslåinga vart drøfta. Eit av spørsmåla som 
serleg vart drøfta var tilknytting til bispedøme og prosti. Hornindal fellesråd vart utfordra på å 
drøfte om dei ønskte å vidareføre tilknyttinga til Bjørgvin bispedøme og Nordfjord Prosti. Ei 
ordninng som ville avvike frå normalordninga, men som ville vere mogleg å kjempe fram og 
organisere dersom ein hadde eit sterkt lokalt engasjement. Svaret frå Hornindal var at ein 
såg det som naturleg å følgje normalordninga å bli ein del av Volda fellesråd, Søre 
Sunnmøre Prosti og Møre bispedøme. 
 
Etter dette møte har fellesrådet i Volda og etter kvart Kyrkjeleg fellesnemnd etterlyst ei 
avklaring av ny kyrkjeleg inndeling hos både Møre bispedømeråd og Kirkerådet. Det er viktig 
å få dette formalisert slik at det er samsvar mellom organiseringa av Nye Volda fellesråd og 
ny kyrkjeleg inndeling for Hornindal. Det er derfor grunn til å sjå fram til at no er lagt opp til at 
dei naudsynte vedtaka vert gjort i bispedømeråda, Kirkerådet og Kulturdepartementetiførste 
kvarttal 2019. 
 
Som ein del av prosessen fram til vedtak om regulering av bispedømegrensa har Møre 
bispedømeråd sendt ut framlegget til grensejustering på høyring til mellom anna Kyrkjeleg 
fellesnemnd for Nye Volda.  
 
I høyringsbrevet vert fellesnemnda beden om å svare på følgjande: 
 
1. Med bakgrunn i endringane av regiongrensene ber ein om synspunkt på følgjande: 
 

a) Skal bispedømet si grense følgje ny regiongrense? - eller 
 
b) Skal bispedømet si grense følgje tidlegare fylkesgrense? 

 
2. Dersom grensa for Møre bispedøme blir endra slik at ho følgjer ny regiongrense, vil 
bispedømerådet foreslå tilsvarande endring i prostigrensa for Søre Sunnmøre prosti. Har 
høyringsinstansane andre forslag eller synspunkt? 
 
3. Andre kommentarar 
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Med bakgrunn i dei tidlege drøftingane mellom fellesråda i Hornindal og Volda finn ser eg 
ikkje at det ligg føre grunner til å fråvike normalordninga for kyrkjeleg inndel ved denne 
kommunesamanslåinga. I arbeidet i Kyrkjeleg fellesnemnd frå 2018 har vi lagt til grunn at 
Hornindal sokn skal vere ein del av Volda fellesrådsområdet og høyre til Søre Sunnmøre 
Prosti og Møre Bispedømeråd. Dei formelle vedtaka om justering av grensene for Søre 
Sunnmøre Prosti og Møre Bispedøme må følgje opp dette.   
 
Grensejusteringa får òg følgjer for fordelinga av presteressursane mellom Bjørgvin og Møre 
bispedøme. Kyrkjeleg fellesnemnd føreset at dei ressursar som Bjørgvin bispedøme i dag 
har i Hornindal sokn (stipulert til 50% stilling) vert overført til Møre bispedøme og Søre 
Sunnmøre Prosti.  Dette for å sikre framleis gode kyrkjelege tenester for innbyggjarane i 
heile det nye fellesrådsområde. 
  
 
Framlegg til vedtak: 
 
Kyrkjeleg fellesnemnd for Nye Volda har følgjande svar på høyringa: 
 

1. Møre bispedømeråd si grense skal følgje ny regionsgrense slik at Hornindal 
sokn vert ein del av Møre Bispedøme. 
 

2. Søre Sunnmøre Prosti si grense skal føgje ny bispedømegrense slik at 
Hornindal sokn vert ein del av Søre Sunnmøre Prosti. 
 

3. Kyrkjeleg fellesnemnd føreset at presteressursane som Bjørgvin bispedøme i 
dag har i Hornindal sokn (stipulert til 50% stilling) vert overført til Møre 
bispedøme og Søre Sunnmøre Prosti. Dette for å sikre framleis gode kyrkjelege 
tenester for innbyggjarane i heile det nye fellesrådsområde. 
 

 
Vedlegg: Høyringsbrev frå Møre bispedømeråd av 06.12.2018 
 
 
Volda kyrkjekontor, den 04.01.2019 
 
 
 
Jostein Stråbø    
kyrkjeverje/prosjektleiar 


