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Statsbudsjettet 2014 - Den norske kirke - strukturendringer og
budsjettreformer. Høring

Vi viser til deres brev av 14.02.2013 (deres ref. 13/295).

Agder og Telemark bispedømmeråd har behandlet høringen i sitt møte 21.mars 2013
(sak 023/13), og avgir følgende svar på høringen:

Agder og Telemark bispedømmeråd anser de forhold som nevnt i høringen å være en
konsekvens av grunnlovsendringen vedtatt i 2012, og gir sin tilslutning til forslaget om
å gi økte budsjettfullmakter til Kirkerådet og bispedømmerådene slik det fremgår av
høringen pkt 1.

Bispedømmerådet vil også gi sin tilslutning til forslaget om at dagens driftsbevilgninger
til kap. 1590 Kirkelig administrasjon og kap. 1591 Presteskapet blir slått sammen til èn
samlet driftsbevilgning slik det fremgår av høringen pkt 2.

Bispedømmerådet vil gi sin tilslutning til de økonomiske og administrative
konsekvenser som fremkommer i pkt 3, første og andre avsnitt.

Vedr. hørin en kt 3 Husleieavtaler.
Administrasjonen til Agder og Telemark bispedømmeråd er lokalisert ved bispesetet, i
leide lokaler i sentrum av Kristiansand. Selv om det inngås langsiktige leieavtaler, vil
leiekostnadene normalt være stigende i langt høyere grad enn ordinær prisutvikling.
Dette vil vanskeliggjøre en riktig fastsettelse av den årlige budsjettildeling.
Bispedømmerådet vil be om at departementet fortsetter dagens praksis ved å
kompensere de budsjettmessige konsekvenser av nye kontrakter. Alternativt ber vi om
at pkt. gis en særskilt behandling, uavhengig av denne høringen.

Bispedømmerådet vil be om en ytterligere utredning/presisering rundt forholdene om
departementets styring og tjenestemannsorganisasjonenes medbestemmelse, slik det
fremkommer i høringen pkt. 4. Det bør tydeligere komme frem hvor beslutninger skal
fattes, og hvordan man tenker seg de ulike roller (departement, bispedømmeråd og
tjenestemannsorganisasjoner) skal samarbeide.

Bispedømmerådet vil gi sin tilslutning til at ansvaret for de lokale lønnsforhand1inger
ved bispedømmeadministrasjonen blir lagt til bispedømmerådene slik det fremkommer i
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høringen pkt. 5, samt at dagen ordning ved at departementet fastsetter lønn til biskop og
stiftsdirektør videreføres.

Til orientering nevnes at høringen er sendt de tillitsvalgte på lokalt nivå.

ed vennli n

Tormod Stene an n
stiftsdirektør vind Berntsen
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