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

Vi viser til departementets brev av 14.02.2013 med forslag til strukturendringer og
budsjettreformer.

Saken har vært behandlet i Kirkerådets møte 16.04.2013, der følgende vedtak ble fattet:
Kirkerådet støtter Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets forslag
til endringer fra 1. januar 2014, med unntak av foreslått forhandlingssted for
stiftsdirektørene. Kirkerådet anser bispedømmerådene som det naturlige
forhandlingssted for stiftsdirektørens lønn.
Kirkerådet ber administrasjonen utforme et høringssvar på grunnlag av
saksorienteringens punkt 5 supplert med de synspunkter som fremkom i møtet.

Enstemmig

Bispedømmerådene og Bispemøtet er gitt samme høringsfrist som Kirkerådet. Vi har
derfor ikke høringsuttalelsene fra disse som grunnlag for Kirkerådets uttalelse. Under
møtet i Kirkerådet 16.04.2013 kom det fram at flere av bispedømmerådene hadde
synspunkter på spørsmålet om husleieavtaler. Kirkerådet setter derfor ikke fram et eget
syn på dette, men viser til uttalelsene fra bispedømmerådene.

Kirkerådets vurderinger
Det vil være riktig å oppheve skillet mellom utgiftene i bispedømmerådene på kap.
1590 og kap. 1591. Den foreslåtte endringen vil gi økt fleksibilitet og også muligheter
til å samordne administrasjon- og presteressurser bedre. Alle driftsutgiftene må sees i
sammenheng. I dette vil mulighet for tjenestekjøp også inngå. På denne måten får
bispedømmerådene et større og mer helhetlig virksomhetsansvar og blir ansvarliggjort
på en annen måte enn i dag for alle utgifter. Et mer helhetlig virksomhetsansvar øker
bispedømmerådenes egen påvirkning på bispedømmerådenes måloppnåelse.

Kirkerådet ser positivt på dette og støtter forslaget om å slå disse postene sammen.

Kirkerådet støtter også at antall årsverkstall i tildelingsbrevene fiernes. Dette er en
naturlig konsekvens av det økte ansvaret som delegeres til bispedømmerådene.
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Kirkerådet har i mange år hatt ansvar for lokale lønnsforhandlinger. Vi støtter at
bispedømmerådene også får et slikt utvidet ansvar. Dette gjør at bispedømmerådene blir
forhandlingssted også for de ansatte i administrasjonene på samme måte som det i dag
foretas lønnsforhandlinger for prestene.

Kirkerådet anser bispedømmerådene som det naturlige forhandlingssted for
stiftsdirektørens lønn, og avviker på dette punktet departementets forslag. Ut fra
prinsippet om at bispedømmerådene skal få et mer helhetlig virksomhetsansvar er dette
naturlig. HTA pkt 2.3.3, 6. ledd, som regulerer at overordnet myndighet fastsetter
lønnsendringer, er en kan-bestemmelse og dermed ikke til hinder for Kirkerådets syn.
Kirkerådet støtter en vurdering av stiftsdirektørene som virksomhetsledere. Som en
parallell vurdering er IGrkerådet forhandlingssted for lønn til Kirkerådets direktør.

Denne saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Kirkerådet for 2014.

For bispedømmerådene vil dette bety en omlegging av oppgaver og rutiner. Kirkerådet
forutsetter at bispedømmerådene har kompetanse og ressurser til å gjennomføre dette
innenfor rammene. Samtidig er det ved slike endringer en uro for at rammene blir
mindre gjennom lavere tildelinger.

I framtiden vil økonomiforvaltningen i Den norske kirke skje på en annen måte enn i
dag. Det er viktig at Den norske kirke i større grad enn det som har vært mulig så langt,
kan se de økonomiske rammene i sammenheng. Dette er viktig for at ressursene kan
utnyttes mest mulig optimalt i fremtiden.
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