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        Deres ref: 13/295 

Til  
FAD v/ Kirkeavdelingen.  
 
 
 
 

HØRINGSSVAR ” STATSBUDSJETTET, 2014, DEN NORSKE KIRKE-

STRUKTURENDRINGER OG BUDSJETTREFORMER 
      

Det vises til høringsbrev datert 14.feb. 2013.  
 

'Fagforbundet teoLOgene takker for muligheten til å komme med 

innspill til FADs forslag om sammenslåing av budsjettpostene 1590 

og 1591 til en samlet budsjettpost. 

  

Som fagforening for prester vil vi ha en naturlig skepsis til alle 
tendenser til at en økt andel av bevilgningene til Den norske kirke 

over statsbudsjettet kan benyttes til administrative formål i stedet 

for prestetjeneste.  I så henseende har vi opplevd dagens ordning 

der midlene ble fordelt på to poster har fungert hensiktsmessig og 

tilfredsstillende.   

 
Samtidig anerkjenner vi at forholdet mellom stat og kirke endres og 

at mer makt og myndighet overføres fra staten til kirkelige organer.   

I denne prosessen ser vi at det kan være nødvendig at 
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bispedømmerådene får myndighet til å bestemme hvor mye av de 

samlede overføringene som brukes til administrasjon av 

prestetjenesten.     

Fagforbundet teoLOgene ser også at det i enkelte situasjoner vil 

være en stor fordel for prestetjenesten at skillet mellom budsjettene 

for administrasjon og drift er mer fleksible.  Dette gjelder særlig når 
prestetjenesten går gjennom store omstillinger, der det kan være 

behov for kortvarig eller permanent omdisponering mellom de to 

budsjettpostene 1590 og 1591.  

 

Fagforbundet teoLOgene vil likevel understreke at mange 

virksomheter i vår tid framstår med et tilsynelatende umettelig 
behov for administrative ressurser. Årsakene til dette er mange, 

men det handler bl.a. om at administrasjon befinner seg fysisk nært 

ledelse og besluttende organer i virksomhetene.  Det er derfor viktig 

at bispedømmerådene i en ny budsjettstruktur “besinner seg” slik at 

behovet for administrasjon ikke  overvurderes.  Prestetjenesten som 

virksomhet må ha et fokus på  det som skjer i soknet og ikke på det 
som skjer på bispedømmekontorene. 

 

På side 4 I høringsdokumentet heter det: “Etter departementets syn 

er det nærliggende å anvende Hovedavtalens bestemmelser om 

politiske beslutninger analogisk på beslutninger som treffes av 

bispedømmerådene.  Vi antar at bispedømmerådets vedtak om 
fordeling av budsjettrammen på henholdsvis administrasjon og 

prestetjeneste i så fall bør regnes som en politisk beslutning, uten at 

dette vil være til hinder for at saken kan drøftes med de 

tillitsvalgte”.   

Til dette vil Fagforbundet teoLOgene bemerke at bispedømmerådene  

forvalter prestetjenesten på vegne av staten og  at det er de 
overordnede politiske beslutninger i staten som Hovedavtalen i 

første omgang sikter til.   Bispedømmerådene har i dag stor 

selvstendighet og treffer mange beslutninger som er vesentlige for 

prestetjenesten og de ansatte.  Departementets forståelse av disse 

beslutningene som “analogiske til politisk beslutning” kunne lett 
brukes til å undergrave mye av medbestemmelsen i Den norske 

kirke´s prestetjeneste.  Fagforbundet teoLOgene mener en 

omdisponering av økonomiske midler fra prestetjeneste til 

administrasjon ofte vil falle inn under Hovedavtalens §12. 1 a, b, d, 

f, i eller j.  Dette er områder hvor det i dag er god tradisjon for at 
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tillitsvalgte drøfter med arbeidsgiver selv om bispedømmerådene i 

mange tilfeller vil treffe det departementet anser som “analogi” til 

politiske beslutninger.   

Fagforbundet teoLOgene mener derfor det vil være svært uheldig, 

og en ny praktisering av avtaleverket, dersom bispedømmerådene i 

en ny budsjettstruktur skulle endre den budsjettmessige balansen 
mellom administrasjon og prestetjeneste uten at dette drøftes med 

tillitsvalgte.  Dersom man innfører en ny budsjettstruktur ber vi 

departementet vil være tydelig overfor bispedømmerådene at 

endringer “bør” drøftes med de tillitsvalgte.  

 

  
Høringsdokumentet peker også på at budsjettreformen innebærer en 

sammenslåing av virksomheter, og at dette må gjenspeiles i justerte 

tilpassingsavtale(r).  Fagforbundet teoLOgene forventer at  

departementet komme tilbake til dette dersom endringene blir 

vedtatt. 
 
 
Mvh Tor Even Fougner 
Leder Fagforbundet teoLOgene 


