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

Det vises til departementets brev av 14.02.13 hvor bispedømmerådet blir bedt om å gi
uttalelse i denne saken innen 19.april. Oslo bispedømmeråd har behandlet saken i møte
18.mars. Saken er videre drøftet 21.mars med de tillitsvalgte i Presteforeningen og
TeoLOgene, og 17.april med de tillitsvalgte på bispedømmekontoret.

Felles driftsbevil nin

Til nå har driftsbevilgningen til bispedømmerådets administrasjon vært innarbeidet
under kapittel 1590 Kirkelig administrasjon, og driftsbevilgningen til prestetjenesten
under kapittel 1591 Presteskapet. Bispedømmerådet støtter departementets forslag om at
dagens driftsbevilgninger gis som en samlet driftsbevilgning og at de to kapitlene slås
sammen. Forslaget har som bakgrunn å gi kirken større styrings- og forvaltningsansvar
for statens bevilgninger. Endringen vil gi bispedømmerådet større handlingsfrihet
samtidig som vi er klar over at dette vil lede til mer diskusjoner og økt internt press på
fordelingen av antall årsverk.

Husleieavtaler

Departementet foreslår at bispedømmerådene får et selvstendig ansvar for fremtidige
husleiekontrakter og at tildelte budsjettrammer ikke vil bli påvirket av prisjusteringer.
Til nå har departementet hatt tett oppfølging av husleieavtalene og kompensert for
leieendringer. Bispedømmerådet støtter forslaget under forutsetning av at forslaget ikke
får tilbakevirkende kraft, og at tildelingen hensyntar fortsatt de merkostnader som er
knyttet til bygg med historiske og representative kvaliteter slik som Oslo bispegård.

Oslo bispedømmeråd har leieavtale med Statsbygg om bispegården. Vi vil i denne
forbindelse, og med henvisning til kirkeforliket og forholdet mellom staten og Den
norske kirke, vurdere om det er behov for å avklare nærmere eiendomsretten for Oslo
bispegård og tilhørende grunn.

Hovedavtalen i staten

Bispedømmerådet støtter en videreføring av dagens ordning hvor prestetjenesten og
bispedømmeadministrasjonen ihht Hovedavtalen vurderes som adskilte og egne
virksomheter. Dette betyr at det ikke foretas endringer i forhold til avtaler om
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medbestemmelse og verneombudsordninger m.m. Vi vil videreføre nåværende praksis
med å drøfte budsjettsaker med de respektive tillitsvalgte.

Lønnsforhandlin er

Bispedømmerådet støtter at forhandlingsansvaret for de ansatte ved bispedømme-
kontoret overføres fra departement til bispedømmeråd slik at prestene og administrasjon
får samme forhandlingssted. Bispedømmerådet støtter videre forslaget om at
stiftsdirektørene på samme måte som biskopene betraktes som virksomhetsledere etter
hovedavtalens punkt 2.3.3.

Konklusjon

Vi støtter departementets vurderinger og forslag til strukturendringer slik de
fremkommer i brev 14.februar, men med de forbehold som fremgår ovenfor.

Med vennlig hilsen

Elise Sandnes e.f.
Stiftsdirektør
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