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

Viser til brev av 14. februar 2013 der det bes om bispedømmerådets uttalelse om forslag til
strukturendringer og budsjettreformer i statsbudsjett 2014 for Den norske Kirke.

Høringsuttalelsen er behandlet i Nidaros bispedømmeråd 3. april 2013 og drøftet i fellesskap
med prestenes tillitsvalgte og tillitsvalgte for de ansatte på bispedømmekontoret 20. mars 2013.

Nidaros bispedømmeråd støtter formålet med å gi økte budsjettfullmakter til kirkerådet (KR) og
bispedømmerådet (BDR) som medfører større handlefrihet, utvidet økonomisk ansvar og som
forsterker mål- og resultatstyringen som styringsprinsipp.

Forenklet budsjettstruktur
Forslaget til endring av budsjettstrukturen gjennom sammenslåing av driftsbevilgningen på
kapittel 1590/4590 Kirkelig administrasjon og kapittel 1591/4591 Presteskapet støttes. Det vil
være hensiktsmessig for bispedømmerådet å kunne foreta en prioritering mellom ressursbruk på
tvers av dagens driftsbevilgning til henholdsvis presteskap og administrasjon. Rapportkravene
vil kunne ivaretas gjennom korrekt bruk av formålsdimensjonen i regnskapet.

Husleieavtaler
FAD godkjenner i dag alle inngåelser av nye leieavtaler for kontorer til bispedømmerådenes
administrasjon. Ved økning i utgiftene som følge av dette, har departementet kompensert deler
eller hele økningen i form av økt bevilgning. FAD foreslår nå at dette faller bort, slik at
bispedømmerådene får et selvstendig ansvar for framtidige husleieforhold. Dette begrunnes
også med at når departementet ikke lenger vil regulere antall stillinger gjennom sin tildeling,
men overlate dette til det enkelte bispedømmeråds handlingsrom, anser departementet det ikke
lenger naturlig at de kompenserer husleieøkninger, eventuelt husleiereduksjoner, med økte, eller
reduserte, bevilgninger.

Fra høringsbrevet side 3 siste avsnitt siteres: «Husleiekontraktene og kostnadene ved disse er i
stor grad er et resultat av antallet administrative stillinger».
Nidaros bispedømmeråd stiller spørsmål ved fonnuleringen om at husleiekostnadene i stor grad
er et resultat av antall administrative stillinger. En sammenligning viser at Oslo
bispedømmeråd med 19 stillinger har en husleiekostnad på 5,070 mill kr, mens
husleiekostnaden for Sør-Hålogaland bispedømmeråd med 13,5 stillinger er på 0,617 mill kr.
Legger en antallet stillinger til grunn, skulle husleiekostnadene vært hhv 3,6 mill for Sør-
Hålogaland eller 0,868 for Oslo.
Det er vårt syn at husleiekostnaden i større grad påvirkes av m2-pris og beliggenhet, enn av
antall administrative stillinger. Dette må hensyntas.
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Forslaget tar ikke opp til vurdering de historiske og kulturelle tilknytninger som ligger til grunn
for dagens lokasjoner, for vår del i Erkebispegården —i nær tilknytning til Nidarosdomen og
NDR. Det kan gi inntrykk av at man heretter skal kunne leie lokaler hvor som helst, og/eller at
man i en dårlig økonomisk situasjon —pga manglende kompensasjon - tvinges ut av historiske
lokaler. Lokalenes beliggenhet er etter vårt syn av stor betydning —historisk og kulturelt. Dette
må det tas særlig hensyn til.
Med bakgrunn i ovennevnte fmner ikke Nidaros bispedømmeråd å kunne støtte forslaget om at
tildelte rammer i framtiden ikke skal påvirkes av husleieøkninger eller —reduksjoner.
Konsekvensen er etter vårt syn at departementet også videre har nær oppfølging av
bispedømmerådenes husleieavtaler.

Hovedavtaleni staten
Det legges til grunn en videreføring av dagens ordning med at administrasjonene i
bispedømmerådene er adskilte virksomheter, mens prestetjenesten er ansett som egen nasjonal
virksomhet etter Hovedavtalen.
Nidaros bispedømmeråd støtter høringsforslaget om fortsatt adskilte virksomheter i henhold til
Hovedavtalen i staten. Bispedømmerådet vil understreke behovet for en tilpasningsavtale for
regulering av medbestemmelsesspørsmålet.

Politiske beslutninger
Nidaros bispedømmeråd støtter høringsforslaget og vil videreføre nåværende praksis der
budsjettsaker drøftes med prestenes tillitsvalgte og staben ved bispedømmekontoret/tillitsvalgte.

Lokalelønnsforhandlinger
FAD forutsetter at endringen i budsjettstrukturen også medfører at ansvaret for de lokale
forhandlingene for de ansatte ved bispedømmekontorene overføres fra departementet til
bispedømmerådene. Nidaros bispedømmeråd anser dette punktet som en naturlig konsekvens av
den foreslåtte endring i budsjettfullmaktene.

Fastsettelseav lønnfor biskopog stiftsdirektørmm
Nidaros bispedømmeråd ser prinsipielle utfordringer med —og er uenig i —at det legges opp til
en praksis hvor overordnet myndighet forplikter virksomheten økonomisk, uten at det gis
kompensasjon i form av økt bevilgning. Forslaget om at stiftsdirektørene skal regnes som
virksomhetsledere etter HTA pkt 2.3.3. støttes.

Med vennlig hilsen

Gunn Karlsaune
stiftsdirektør
Direkteinnvalg:7353 9107
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