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1. Innledning
I Prop. L Q0t2-2013) for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er omtalt
kirkeforliket og oppfolgingen av grunnslovsendringene fra mai20l2 om forholdet
mellom staten og Den norske kirke. I omtalen er det vist til at departementet i tiden
framover vil vurdere h overfare flere oppgaver til kirkelige organer.
Vi vil pi denne bakgrunnen ta opp forslag om fl gjennomfsre strukturendringer i
statsbudsjettet for 2014. FormAlet er 6 gi okte budsjettfullmakter til KirkerAdet og
bispedommeridene. CIkte budsjetffullmakter til Kirkeridet i 2014 vil srerlig gielde
forvaltningen av statens tilskudd til kirkelige formAl. Dette vil vi ta opp med KirkerAdet
eget brev.

i

De strukturendringene vi sikter mot, er fi innarbeide driftsbevilgningen til kirkelig
administrasjon under kap. 1590 (post 01) og driftsbevilgningen til prestetjenesten under
kap. 1591 (post 01) under en og samme driftsbevilgning (post 01) under kap. 1590. Det
samme vil gielde for de srerskilte driftspostene 2l under de to kapitlene. Kap. 1590 bsr
samtidig fA ny betegnelse, for eksempel Den norske kirke. Kap. 1592 vil bestA.

Vi har lagt til grunn at det fortsatt vil vrere departementet som fordeler den felles
driftsbevilgningen under kap. 1590, post 01 pi bispedommene, og da i form av 6n
budsjettrarnme til hvert bispedomme. Fsr fordelingen foretas, mi det som vanlig gjores
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fradrag for de formiLl under posten som ikke utgiftsfores i bispedommene,
driftsbevilgningene til Kirker6det, Bispemstet og Det praktisk-teologiske seminar.
Det er et m6l A gi Kirkeridet (Kirkemotet) et stsrre styrings- og forvaltningsansvar for
statens bevilgninger til Den norske kirke. Vi har imidlertid ikke funnet grunnlag for 6 ta
opp dette sporsmilet for avklaring allerede i 2O14budsjettet. Den foreslAtte
omleggingen fra 2014vrlikke vare til hinder for 6legge et starre ansvar til KirkerAdet
(Kirkemotet) senere.
Nedenfor har vi giennomgAtt de skisserte reformene n€nnere, med en vurdering av
okonomiske, administrative og andre konsekvenser.

2. Balqgrunn
Under kap. 1590 Kirkelig administrasjon, post 01 bevilges driftsutgiftene til kirkens
organer pi regionalt og sentralt nivi (bispedsmmerAdene, Kirkemotet/Kirkeridet og
Bispemotet). Samlet bevilgning til bispedommeridenes administrasjon er 143,3 mill.
kroner i 2013. Under kap. 1591, post 01 bevilges driftsutgiftene til prestetjenesten og til
Det praktisk-teologiske seminar (inklusive Kirkelig utdanningssenter i nord). Samlet
bevilgning til prestetjenesten er 891,7 mill. kroner i 2013. Samlet bevilgning til
bispedommene i 2013 under de to driftspostene er dermed pA 1 035 mill. kroner.

I dag er det departementet som fordeler driftsbevilgningen under kap. 1590 pi hver av
de elleve bispedommeridene, og ellers til Kirkeridet og Bispemotet. Det er ogsA
departementet som fordeler driftsbevilgningen til prestetjenesten under kap. 1591 pA
hver av de elleve bispedommene.
Dagens budsjetterings- og tildelingssystem innebnrer atdet er Stortinget gjennom sine
budsjettvedtak som i hovedsak bestemmer fordelingen av statens driftsbevilgninger til
henholdsvis bispedommeridenes administrasjon og prestetjenesten. I ffed med m6let
om i legge flere oppgaver, aktmyndighet og storre ansvar til kirkelise organer, synes
det ikke lenger grunn til at Stortinget giennom sine budsjettvedtak fortsatt skal
bestemme denne fordelingen. Etter departementets syn bor det tas sikte pi 6 forenkle
budsjettstrukturen og i delegere ytterligere budsjettrnyndighet til kirkelige organer, i
dette tiHellet bispedommeridene. Fordi bispedommets administrasjon i alle tilfelle skal
underststte prestetjenesten og menighetenes arbeid, bsr det etter virt syn vere det
enkelte bispedommerid, ikke Stortinget eller departementet, som foretar de
budsjettrnessige prioriteringene mellom formAlene.

Med dette som bakgrunn, tar vi fra 2014 sikte pA at kap. 1590 Kirkelig administrasjon
og kap. 1591 Presteskapet slAs sammen og at dagens driftsbevilgninger pi de to
kapitlene gis som 6n samlet driftsbevilgning (post 01 og 21 hver for seg) som Stortinget
glor vedtak om. Tilsvarende er det tatt sikte pi at inntektskapitlene 4590 os 4591 med
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tilhsrende inntektsposter slis sammen under inntektskapitlet 4590. Vi mi pi vanlig
mflte ta forbehold om Stortingets tilslutning.

Til ni har departementet i tildelingsbrev til bispedommene angitt irsverkstall for
bispedommeadministrasjonen. Denne irsverksoversikten vil i tilfelle utgA. Detvil vrere
den budsjettrammen som gis, som vil v&re bestemmende for antallet irsverk innen
administrasjon og prestetjeneste. Etter det skisserte opplegget vil det altsi vere
bispedommeriLdene som bestemmer irsverksfordelingen.
FormAlet med den skisserte reformen er 6 gi kirken storre innflytelse over bruken av
statens driftsbevilgninger til kirken. Endringene inneberer okt rammestyring pi
kirkens omrAde. Kirken far stsrre handlefrihet og et utvidet ansvar i skonomiske
forhold. Samtidig representerer endringene en forsterkning av mil- og resultatstyring
som styringsprinsipp.

3. Okonomiske og administrative konsekrrenser
Etter detvi kan se, vil de aktuelle endringene forenkle visse sider ved budsjettarbeidet
og -prosessene. Ett budsjettkapittel er trolig enklere A administrere, regnskapsfore og
rapportere pA, enn to kapitler. Departementet vil imidlertid fortsatt stille krav om at
bispedommeridene i sitt (intern)regnskap opprettholder skillet mellom administrative
utgifter og utgifter til prestetjenesten. Vi vil fortsatt kreve regnskaps- og
etatsrapportering slik at Stortinget, departementet og kirken kan folge med pA hvordan
de administrative utgiftene og utgiftene til prestetjenesten utvikler seg, hvilke resultater
som oppnis m.m.
Selv om opplegget kan innebere forenklinger, vil bispedammeridene fi meroppgaver
giennom arbeidet med i fordele den aktuelle budsjettrammen mellom administrasjon
og prestetjeneste. Vi kan imidlertid ilt<e se at oppgavene og arbeidsbyrden i
bispedommene samlet settvil oke som folge av endringene. Vi har lagt til grunn at
reformen vil vere budsjethroytral med hensyn til de administrative konsekvensene.

Husleieaataler
Til nA har departementet hatt nrer oppfolging av bispedommeridenes husleieavtaler og
godkjent inngAelse av nye leiekontrakter. Departementet har helt eller delvis
kompensert de budsjettmessige konsekvensene av nye kontrakter.

Husleiekontraktene og kostnadene ved disse er i stor grad et resultat av antallet
administrative stillinger, som departementet til nA har regulert gjennom budsjetttildelingen til bispedommets administrasjon. Etter det skisserte opplegget vil
bispedommer6dene fi et storre ansvar og handlingsrom for i dimensjonere og utvikle
sine administrative tjenester. Etter departementets syn tilsier dette at
bispedommeridene bsr fh et selvstendig ansvar for framtidige husleiekontrakter.
Konsekvensen er i tilfelle at tildelte budsjetframmer i framtiden ikke vil bli pAvirket av
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husleieokninger eller -reduksjoner. Vi ber bispedommerAdene vurdere sporsmAlet
srerskilt.

4. Hovedavtalen i staten
Bispedommeadministrasjonen og prestetjenesten er i dag adskilte virksomheter i
henhold til Hovedavtalen i staten. Skillet reflekteres i avtaler om medbestemmelse,
verneombudsordninger m.m. Prestetjenesten er definert som en egen (nasjonal)
virksomhet etter Hovedavtalen, noe som bl.a. farer til at tjenestemannsorganisasjonene
for prestene har partsstilling overfor departementet som arbeidsgiver/
virksomhetsleder. Departementet har derfor regelmessige kontaktmoter med
organisasjonene og det er etablert partssammensatte samarbeidsutvalg og
etterutdanningsutvalg pA nasjonalt nivA. De elleve bispedommeadministrasjonene er pi
den annen side hver for seg definert som en virksomhet etter Hovedavtalen.

Formilet med de aktuelle endringene er i gi utvidete budsjettfullmakter til kirkens
organer. Departementet har i denne saken lagt til grunn at forstielsen av
bispedommeadministrasjonene som egne virksomheter og prestetjenesten som 6n
virksomhet,bar fores videre. Dagens bestemmelser om verneombud,
medbestemmelse, personalreglementer, tilsettingsreglementer m.m. vil dermed v&re
som nA. Da bispedommeridene imidlertid vil fa et noe utvidet styrings- eller
ledelsesansvar for de to virksomhetene, samtidig som departementet fortsatt vil ha et
overordnet ansvar for prestetjenesten som 6n virksomhet, vil departementet i samrid
med tjenestemannsorganisasjonene vurdere behovet for A regulere
medbestemmelsesporsmil i en tilpasningsavtale, jf. Hovedavtalen i staten $ 2 nr. 2.
litisk e b e slutni ng e r
I Hovedavtalen $ 2 nr. 3 er omtalt beslutninger som tillitsvalgte ikke skal delta i, bl.a.
politiske beslutninger. Hovedavtalen regulerer ikke medbestemmelse med hensyn til
denne ffie beslutninger som treffes av et folkevalgt kirkelig organ. Etter
departementets syn er det nrerliggende 6 anvende Hovedavtalens bestemmelser om
politiske beslutninger analogisk pi beslutninger som treffes av bispedommer6dene. Vi
antar at bispedommerAdets vedtak om fordeling av budsjettrammen pA henholdsvis
administrasjon og prestetjeneste i si fall bor regnes som en politisk beslutning, uten at
dette vil vrere til hinder for at saken kan drsftes med de tillitsvalgte.
Po

5. I-okale lonnsforhandlinger - forhandlingssted
stiftsdirelrtsrene

- avlonning

av biskopene og

Ved slik omlegging som skissert, er det departementets forutsetning at ansvaret for de
lokale lonnsforhandlingene ved bispedommeadministrasjonene blir lagt til
bispedommeridene, som allerede er forhandlingssteder for prestene. Prestene og de
tilsatte ved bispedommekontorene vil dermed bli forhandlet pi samme sted. Hvert
forhandlingssted vil kunne bestemme hvordan forhandlingene skal fores. Etableringen
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bispedommeridene som forhandlingssteder for de tilsatte ved administrasjonene, vil
vi i tilfelle ta opp i forbindelse med hovedtariffoppgioret viLren 2014.
av

Lonnsfastsettelse

for

biskopene og stifisdirektsrene

Etter Hovedtariffavtalen (HTA) pkt. 2.3 er det i dag departementet som fastsetter
biskopenes lonn, jf. HTA pkt. 2.3.3 sjette ledd. OgsA ved tilsetting som biskop er det
departementet som fastsetter lsnnen. Vi kan ikke se at de skisserte reformene tilsier
eller krever en endring av departementets myndighet til e fastsette biskopenes lonn.
Med de utvidete budsjettfullmaktene for bispedsmmeridene som det siktes mot, mi
imidlertid bispedommeridene vere innstilt pi at lonnsendringer for biskopene
"betinger dekning pi virksomhetens budsjett, utover sentralt fastsatt pofi", som det
heter i HTA pkt. 2.3.3 sjene ledd.
Forhandlinger om stiftsdirektsrenes lsnn etter HTApkt. 2.3 skjer i dag i departementet.
Selv om stiftsdirektsrenes avlonning til ni har vrert forhandlet pA vanlig mite innenfor
rammen av HTA pkt. 2.3, har det vrert reist sporsmil om ogsA stiftsdirektorene mi
regnes som virksomhetsledere - slik som biskopene - og derfor omfattes av HTApkt.
2.3.3 sjette ledd. Med bispedommerAdene som framtidige forhandlingssteder for de
tilsatte ved bispedsmmeadministrasjonene, mA dette sporsmilet avklares. Etter
departementets syn bor stiftsdirektsrene regnes som virksomhetsledere i trid med
HTA pkt. 2.3.3 sjette ledd, noe som i tilfelle mA avtales med vedkommende
tjenestemannsorganisasjoner. OgsA i dette tilfellet vil lonnsendringer v&re "betinget av
dekning pA virksomhetens budsjett, utover sentralt fastsatt pott".
Ved tilsetting av stiftsdirektsr er det stilt krav om at departementets uttalelse, eventuelt
samtykke, skal innhentes for bispedommeridet setter fram et lsnnstilbud. Vi mener
departementets myndighet pi omr6detbsr fares videre.

Vi ber om Kirkeridets, Bispemotets og bispedommeridenes uttalelse i saken innen 19.
april2013. Ogsi tjenestemannsorganisasjonene er bedt om i uttale seg. Det samme er
KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.
Vi ber om at saken droftes med de tillitsvalgte.
Med hilsen

4ut.*

rn. f2-d-/-

Thom M. Rafoss (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
avdelingsdirektor
Kopi: Riksrevisjonen
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