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FORORD

Denne utredningen handler om framtidig
organisering av arbeidsgiveransvaret i Den
norske kirke (FOA).

ransvaret. Dette er et anliggende som også
har vært støttet av flere av arbeidstakerorganisasjonene.

I februar 2006 la «Gjønnesutvalget» fram
NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. Den
offentlige utredningen drøfter forholdet
mellom staten og Den norske kirke.
Hovedtyngden av utredningen var knyttet
opp mot vurderinger av enkelte grunnlovsbestemmelser, finansieringsordninger, gravferdsforvaltning, eiendomsrett og forvaltning av kirkebygg.

Invitasjonen ble som en oppfølging av seminaret sendt til sentrale parter sammen med et
forslag til mandat for arbeidet. Alle de inviterte arbeidstakerorganisasjonene reagerte
positivt. Utvalget hadde sitt første møte i juni
2006.

Utredningen var i mindre grad fokusert på
interne forhold i, og organisering av Den
norske kirke i framtiden. Begrunnelsen av
dette var dels knyttet til sammensetning av
utvalget og dels at flertallet av utvalgets
medlemmer mente at det er kirkens ansvar å
fastsette intern organisering (herunder
arbeidsgiveransvaret) og myndighetsfordeling i en framtidig mer selvstendiggjort
folkekirke.
KA tok derfor på et seminar i mai 2006, der
alle arbeidstakerorganisasjonene var invitert,
initiativ overfor partene til i fellesskap å utrede modeller for framtidig organisering av
arbeidsgiveransvaret i kirken.
Initiativet må sees på bakgrunn av at KA som
arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for
lokale arbeidsgivere har vært opptatt av en
bedre framtidig organisering av arbeidsgive-
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Etter anbefaling fra Kultur- og kirkedepartementet, Kirkerådet og Presteforeningen, tiltrådte en representant for biskopene og en
fra stiftsdirektørene arbeidet fra høsten 2006.
Utvalgets arbeid ble stilt i bero til disse medlemmene var i funksjon.
Kirkerådet valgte på bakgrunn av
Kirkemøtets vedtak å støtte arbeidet med
kr 100.000, ettersom de anså det for formålstjenlig med en slik utredning som grunnlag
for saksbehandling og beslutninger som må
tas av kirkelige organer i årene som kommer.
Arbeidet i utvalget har vært utfordrende.
Dette skyldes at det er krevende å utrede et
område som berører lange historiske tradisjoner, komplisert jus og prinsipielle teologiske spørsmål og kirkesyn. Det er komplisert også fordi det berører enkelte arbeidstakergruppers rettigheter, plikter og status.
Dette har reist spørsmål om hvilket «språk»
utredningen skal skrives i. Utredningen

5

veksler mellom teologisk, samfunnsmessig
og mer juridisk språkbruk. Dette er nødvendig i et så komplisert materiale. Det er nødvendig også fordi dette er et område som til
syvende og sist må nedfelles i ordninger og
juridiske bestemmelser. Slik sett skiller
utredningen seg ikke fra andre utredninger
som er skrevet de siste 30 årene om kirkeordningsmessige temaer.
Samtidig innebærer det at ikke alle av utvalgets medlemmer har «mandat» til, eller ser
det som naturlig å stille seg bak alle enkeltformuleringer.
Presteforeningen valgte å trekke seg fra
utvalgsarbeidet på møtet 24. september 2007
etter vedtak i sentralstyret. 1
Det har ikke vært økonomiske rammer til å
lønne en sekretær/utreder for utvalget.
Utvalgsarbeidet framstår derfor langt på vei
som «dugnadsarbeid». Det betyr at ulike
utvalgsmedlemmer har skrevet/vært sekretær for ulike kapitler:

• Frank Grimstad har hovedansvar for
kapittel 1, 2 og 8
• Marit Halvorsen Hougsnæs for kapittel 3
• Aili Stenseth Vatvedt for kapittel 4
• Steinar Moen for kapittel 5
• Øystein Dahle har skrevet kapittel 7
• Advokat Anne Marie Due har på anmodning fra utvalget belyst rettslige problemstillinger i kapittel 6 og i vedlegg 1. Disse
tekstene er ikke gjennomgått i detalj av
utvalget på samme måte som de øvrige
kapitlene, og det understrekes at utvalgsmedlemmene derfor ikke har tatt stilling
til alle enkeltheter i kapittel 6 og i vedlegget.
Utvalgets håp er at de analyser av saksforhold og de vurderinger og forslag som framkommer vil være nyttige for de besluttende
organer som etter hvert skal gjøre nødvendige vedtak.

1 Begrunnelsen for å trekke seg ble gitt i presteforeningens sentralstyre i vedtak 2007-5-10 der det heter:
«Sentralstyret har blitt løpende orientert om arbeidet i komiteen. Helheten i dokumentet slik det nå trer fram, finner vi problematisk. Vi kan levere en rekke endringsforslag, men er usikker på om dette er meningsfullt og tjenlig - for KA og for oss.
Dokumentet må endres grunnleggende fra å være et enighetsdokument med noen spredte dissenser, til å være en utredning
hvor man kan gjenkjenne to gjennomgående og ulike helhetssyn.
Problemet knytter seg til forståelsen av embete og råd. Her tenker vi svært ulikt KA, noe som igjen viser seg både i hvordan
vi forstår den strukturen som gjelder i dag, og hvilken struktur vi vil ha i en fremtidig kirkeordning. Uenigheten om embete-råd-forståelsen får konsekvenser for de ulike modellene og vurderinger av den juss som bør gjelde for kirken. Når noen av
våre innvendinger til dette blir tatt til følge på ett møte, opplever vi at det dukker opp enda flere nye momenter i neste dokument som vi må gjøre nye innvendinger mot. Men det handler hele tiden om den samme uenighet.
Vi har sammen blitt enige om å være uenige om biskopene skal være arbeidsgiver eller ikke for prestene. Vi er redd for at biskopen uten arbeidsgiveransvar ikke får de redskaper han/hun trenger og settes på sidelinjen i ledelsen av kirken. Det synes
også å bli klarere i utredningen at proster og prester tvinges ut av de kirkelige rådene, fordi man ønsker ansatte-representasjon. Embete-råd-modellen er altså ikke utgangspunktet som medbestemmelsesformene må rette seg etter, men brukes til å få
embetet ut av rådet. Det viser hvor dyp vår uenighet om denne tenkningen er, og i hvilken grad kirkens egenart skal gi premisser for organiseringen.
I tillegg er det kommet inn en juridisk betenkning som problematiserer to arbeidsgiverlinjer og ulike arbeidsgivernivåer i
Den norske kirke. Dette er det flere meninger om. Her kan det for oss bli aktuelt med en alternativ juridisk utredning. Det
gjenstår mye på at utredningen gir en rettferdig behandling av vårt syn. Vi ønsker ikke å fanges inn av premisser vi ikke
deler. Derfor ser vi ingen annen utvei enn å trekke oss fra utredningsarbeidet i FOA-utvalget»
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KAPITTEL 1
Mandat, mandatfortolkning og innledning/bakgrunn

1.1 Mandat og fortolkning av
mandat
Utvalgets mandat ble utformet i sekretariatet
i KA. Det ble sendt til de inviterte parter
sammen med invitasjonen til å delta i arbeidet. Det ble gitt anledning til å komme med
innspill til mandatet. Det kom ikke innspill
til endring av mandatet. Mandatet ble derfor
vedtatt som et felles omforent mandat på
utvalgets første møte i juni 2006. På dette
møtet hadde Presteforeningen meldt avbud
og var således ikke til stede. Heller ikke
Bispemøtets og Stiftsdirektørenes representant, ettersom de tiltrådte i oktober 2006.
Utvalget fikk følgende mandat:
«Utvalget skal fremme forslag til framtidig
organisering av arbeidsgiveransvaret for kirkelig tilsatte med arbeidssted i den lokale
kirke, herunder spørsmålet om egnet nivå og
ledelsesmodell.
Forhold som knytter seg til prestetjenestens
ansvar og forpliktelser skal vies særlig oppmerksomhet.
Det skal utredes forslag til organisering av
arbeidsgiveransvaret
a) innenfor fortsatte reformer av gjeldende
statskirkeordning
b) innenfor en løsere eller helt fristilt forhold
til staten

F O A - K A P I T T E L 1 - Mandat, mandatfortolkning og innledning/bakgrunn

Problemstillinger knyttet til arbeidstakeres
arbeidsvilkår og rettigheter ved eventuell
overgang til annen arbeidsgiver eller ved
virksomhetsoverdragelse, skal identifiseres
for eventuell videre utredning.
Det skal innhentes erfaringer fra Sverige og
eventuelt også fra øvrige nordiske folkekirker.
Erfaringer fra pågående forsøksvirksomhet
med samordnet arbeidsgiveransvar I Den
norske kirke skal også innhentes.»
Utvalget har tolket mandatet slik at «lokalt
kirkelig tilsatte» er alle de som har den lokale kirke/soknet/prostiet/fellesrådsområdet
som arbeidssted/tjenestedistrikt. Det innebærer at tilsatte i kirkeråd, bispedømmerådsadministrasjonene og lignende faller utenfor.
Utvalget har i denne sammenheng valgt å
definere proster som lokalt kirkelig tilsatte.
Utvalget har tolket mandatet slik at en med
«forslag til framtidig organisering av
arbeidsgiveransvaret» har mandat til å fremme flere og ulike forslag til hvordan dette kan
organiseres i framtiden. Det har i utvalget
vært en omfattende drøfting av hvorvidt en
vil tolke mandatet innenfor rammen av
Kirkemøtets vedtak fra 2005.
Kirkemøtekomiteen som behandlet saken ga
en forholdsvis omfattende vurdering av
arbeidsgiveransvaret og uttalte (utdrag):
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«Arbeidsgiveransvaret
Som nevnt i forrige avsnitt anser komiteen
det hensiktmessig at et framtidig felles
arbeidsgiveransvar for alle kirkelig ansatte
med unntak av biskop og prost legges til
organet på mellomnivået. Komiteen vil
imidlertid understreke nødvendigheten av
allerede i dag å samordne arbeidsgiveransvaret i størst mulig grad og viser i denne
forbindelse til forsøkene med samordnet
arbeidsgiveransvar som pågår i kirken. Det
er ønskelig at det igangsettes ytterligere forsøk med samordnet arbeidsgiveransvar for å
få erfaringer med ulike løsninger som ivaretar de store forskjellene i den kirkelige
geografi.
En viktig del av arbeidsgiveransvaret er utøvelse av ledelse. Komiteen er derfor opptatt
av at de mange aspekter ved ledelse i kirken;
ledelse på prostinivå, daglig ledelse i soknet,
hva pastoral ledelse er og spørsmålet om en
prest kan ledes av en ikke-ordinert, drøftes og
avklares i det videre arbeidet med kirkelig
organisering og samordning av arbeidsgiveransvaret.
Demokratisk struktur på alle tre forvaltningsnivåene
Som anført under Grunnlag og forutsetninger forutsetter komiteen at kirkens demokratiske struktur på hvert forvaltningsnivå
videreføres og utbygges med representative,
valgte organer på alle forvaltningsnivåer.
Komiteen vil i denne sammenheng framheve
at det er viktig å gjøre erfaringer på mellomnivået med sammensetning/valg av styringsorgan.
Biskopens rolle og kirkelige forvaltningsorganer
Komiteen mener også at det må drøftes
videre om biskopen må ha et folkevalgt organ
å forholde seg til dersom det nåværende
bispedømmerådets ansvarsområde endres.
Dette gjelder både ut fra biskopens tilsynsansvar og forvaltnings/arbeidsgiveransvar.
Komiteen ser det slik at bispedømmet også
ved en eventuelt framtidig endret organisasjonsstruktur vil være en strategisk ressurs-
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enhet knyttet til biskopens virksomhet.
Biskopens ansvar, myndighet og tjenestefunksjoner må som nå relateres til tilsatte og
organer på både grunnivå og mellomnivå, og
komiteen påpeker at dette uansett folkevalgt
organ må organisatorisk få en tjenlig utforming for eksempel ved at det etableres en
stab. Aktuelle ansvarsområder kan være
ordinasjon, klageinstans, kompetanseutvikling/etterutdanning og strategiarbeid.»
Fra vedtaket, pkt 2-6 (sak KM 08/2005):
«2. Kirkemøtet legger til grunn at kirkens
oppdrag og oppgaver skal ivaretas på lavest
mulig tjenlig nivå og at den kirkelige organisering på øvrige nivåer må bidra til dette.
Målet må være å etablere hensiktmessige,
tjenlige og kostnadseffektive enheter som
bidrar til å skape lokalt engasjement, tilhørighet og menighetsbevissthet.
3. Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til
flere forsøk med samarbeid mellom sokn og
til forsøk med større sokn.
4. Kirkemøtet mener at en framtidig kirkeordning bør ha tre forvaltningsnivåer med
demokratisk valgte organer. Kirkemøtet ber
Kirkerådet arbeide videre med å utforme et
organ på mellomnivået som balanserer den
lokale tilhørighet med mulighet for strategisk
samordning og forvaltningsmessig kompetanse.
5. Kirkemøtet mener at det skal være et felles arbeidsgiveransvar i en framtidig kirkeordning. Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med ny mellomenhet på et
justert prostinivå, spesielt med vekt på samordnet arbeidsgiveransvar. Det bør også legges til rette for slike forsøk på sokne- og
bispedømmenivå.
6. Kirkemøtet ber Kirkerådet klargjøre konsekvensene for det biskoppelig tilsyn med et
eventuelt endret forhold til arbeidsgiveransvaret.»
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Utvalget har konkludert med i hovedsak å
legge Kirkemøtets forutsetning til grunn for
arbeidet med hovedmodeller.
Utvalgets flertall mener det ikke er tvil om at
vedtaket må forstås slik at Kirkemøtet legger
til grunn at det skal være en felles arbeidsgiver i en framtidig kirkeordning.
Kirkemøtets ønske om ytterligere utprøving
av samordning på ulike nivåer må forstås
som forsøk for å hente erfaringer med på
hvilket nivå et felles arbeidsgiveransvar inntil det åpnes juridisk for et felles arbeidsgiveransvar.
Utvalgets medlemmer Riksaasen Dahl og Stene
Hansen vil markere et forbehold mot å tolke
Kirkemøtets vedtak på en slik måte at det
settes prinsipielle skranker mot framtidig
utrednings- og forsøksvirksomhet. Hvorvidt
en modell med felles arbeidsgiveransvar vil
være å foretrekke framfor en modell med et
mer samordnet arbeidsgiveransvar vil i stor
grad være betinget av hvordan et felles
arbeidsgiveransvar organiseres.
Med hensyn til mandatets punkt om prestetjenesten, har utvalget tolket mandatet dit
hen, at en skal gjennomtenke de særlige forhold som reises ved en eventuell endring av
prestetjenestens status som statstjenestemenn og embetsmenn. Utvalget har derimot
ikke tatt mål av seg til å utrede forholdet
mellom det kirkelige embetet og den kirkelige rådsstruktur på en mer generell og grunnleggende basis. Utvalget viser her til de prinsipper for kirkestyret som tidligere er gjort
gjeldende i Den norske kirke («Embete og
råd»). Tematikken er likevel forsøkt omtalt i
eget pkt. under kapittel 3.6 ettersom utøvelsen av arbeidsgiveransvaret representerer
et viktig element i kirkestyret.
Diskusjonen om framtidig arbeidsgiveransvar må derfor sees i lys av de styringsprinsipper som generelt er lagt til grunn i Den
norske kirke, og kan aktivisere en mer generell diskusjon om disse forholdene.
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Mandatet var gitt ut fra Gjønnesutvalgets
posisjoner. Et kompliserende element i utvalgets arbeid har vært at resultatet av høringen
ikke var i samsvar med posisjonene i
Gjønnesutvalget. Utvalget har derfor valgt å
vurdere modeller som etter utvalgets oppfatning vil være tjenlige, og forbedringer av
vårt nåværende system til dels uavhengig av
de
posisjoner
som
ble
tegnet
i
Gjønnesutvalget. Dette er gjort ettersom også
finansieringsmodellene i sterk grad vil påvirke organiseringen av kirken.
Utvalget har derfor valgt å gå relativt tungt
inn i en del underliggende prinsipielle spørsmål som vil måtte vurderes nærmest uavhengig av modell (kapittel 3). Med hensyn til
mer nøyaktig utforming av konkrete ledelsesmodeller, vil det imidlertid måtte arbeides
videre ut fra de forslag til nivå for framtidig
organisering av arbeidsgiveransvaret som
utvalget fremmer (kapittel 7).
Utvalget har hatt god tilgang på erfaringer
fra Sverige. Utvalget valgte derfor å foreta
studiereise til Finland for å se nærmere på en
modell der relativt mye av arbeidsgiveransvaret håndteres sentralt i kirken.

1.2 Sammendrag
I dette utvalgsarbeidet er hovedfokuset å finne
fram til en best mulig framtidig organisering
av arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke.
Utvalgsarbeidet er bygget opp slik at det i
kapittel 1-6 gis bakgrunnsmateriale og vurderinger av ulike forhold som legger føringer
eller premisser for de konklusjoner som det
legges opp til i kapittel 7. Kapittel 7 inneholder
drøftinger av ulike løsninger med utgangspunkt i vurderinger i de foregående kapitlene.
I kapittel 1.3 gjøres det rede for bakgrunn og
motivering for utvalgets arbeid. Utvalgets
arbeid settes inn i en litt videre reformhistorie med hovedfokus på arbeid siden 60årene. I de siste førti år har det vært et stadig
pågående arbeid med å strukturere det kirkelige stillingsmønsteret lokalt og profesjonalisere kirken som arbeidsplass.
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I kapittel 2 redegjør utvalget for bakgrunnsstoff som etter utvalgets oppfatning er nyttig
og nødvendig for å vurdere nye og bedre
måter å organisere arbeidsgiveransvaret på.
Det gis et historisk overblikk (2.2) over de
1000 år kirken har hatt fotfeste i Norge.
Oversikten viser at ulike epoker har løst
dette på ulike måter. Lokalkirken/lokalsamfunnet har alltid hatt et hovedansvar for bygninger og økonomi og tilhørende stillinger,
mens prestene i mesteparten av tiden har
hatt sterke bånd til biskopen og/eller
Kongen. En kortere periode etter reformasjonen ble prestene ført tilbake til den lokale
menighet.
Utover 1900-tallet med utbygging av demokratiske kirkelige organer, ble det mulig å
tydeliggjøre og ansvarliggjøre lokale kirkelige organer mht. ansvar for tilsatte. Den siste
lovendringen i 1996 innebar en tydeliggjøring av den lokale kirkes arbeidsgiveransvar.
For prestenes vedkommende skjedde vesentlige endringer i 1989, da bispedømmerådene
fikk tilsettingsansvar for menighetsprestene.
I kapittel 2.3 gjøres det rede for gjeldende
organisering av Den norske kirke slik den
framstår etter Lov om Den norske kirke
(1996) og de seneste endringer i organisering
av prestetjenesten.
Det framstår etter utvalgets mening med
tydelighet at kirken i dag er organisert som
to «virksomheter»: statlig/geistlig, og virksomhetene med basis i lokale rådsorganer
som opptrer på vegne av soknet. Disse to
virksomheter framstår når det gjelder
arbeidsgiveransvar med hvert sitt regelverk
og avtaleverk.
I kapittel 2.4 gjennomgår utvalget kirkelige
og offentlige utredninger, høringsprosesser
og vedtak i Kirkemøtet de siste 10 år med
betydning for utvalgets arbeid og vurderinger.
Gjennomgangen viser at:
• det er et stort flertall i utredninger, høringsprosesser og vedtak i kirkelige organer
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som mener tiden er moden for å etablere et
felles arbeidsgiveransvar i kirken
• det er delte synspunkter på hvilket nivå
dette ansvaret bør ligge.
Utvalget vil særlig vise til Kirkemøtets vedtak i sak 08/2005, der Kirkemøtet legger til
grunn en felles arbeidsgiver i en framtidig
kirkeordning. For flertallet i utvalget har det
vært viktig å legge dette til grunn for tenkningen om framtidige modeller.
I kapittel 2.5 redegjør utvalget kort for
Gjønnesutvalgets posisjoner vedr. organisering av arbeidsgiveransvaret og resultatene
av den påfølgende høringsprosess.
Gjønnesutvalget behandler i svært liten grad
temaet, men utvalgets flertall uttaler (s. 162):
«Flertallet vil peke på at den anbefalte kirkeordningen gir et annet og større rom for
bedre samordning, eventuelt fullstendig
sammenslåing av den todelte strukturen.
Flertallet har ingen konkret oppfatning av
hvordan dette bør organiseres i framtiden,
men vil påpeke at todelingen kan skape utydelig ledelse og uklare ansvarsforhold som
kan gi grunnlag for kompetansestrid og dårlig strategisk samordning av den samlede
virksomheten»
Temaet for vår utredning var heller ikke
fokusert som eget tema i den påfølgende
høringsprosess. Mange høringsinstanser tar
allikevel opp spørsmålet om framtidig
arbeidsgiveransvar.
Mange menighetsråd og fellesråd og arbeidstakerorganisasjoner argumenterer for «én
arbeidsgiverlinje». Forbeholdene mot dette
kommer i hovedsak fra Presteforeningen,
Praktisk teologisk seminar og Teologisk
fakultet. De problematiserer hvorvidt tilsynsansvar og arbeidsgiveransvar kan løsrives
fra hverandre.
Utvalget vier denne tematikken relativt bred
oppmerksomhet i kapittel 3.
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I kapittel 2.6 redegjør utvalget for erfaringer
med forsøksvirksomhet med samordning av
arbeidsgiveransvar. Utvalget peker på at de
erfaringene som er gjort har skjedd innenfor
dagens «tolinjede» system. Det har ikke vært
gitt tillatelse til mer omfattende utprøving av
«én linje».
Erfaringene så langt er begrensede, men
positive. Det ligger et potensiale i å arbeide
med samordning og felles utnyttelse av ressurser. Svakheten er at dette blir særdeles
personavhengig, der strukturene ikke understøtter prosess/kultur.
I kapittel 2.7 redegjør utvalget kort for ordningen i andre nordiske kirker. Sverige,
Finland og Danmark har valgt svært ulike
løsninger for organisering av arbeidsgiveransvaret.
Danmark har en sterk departemental forankring av prestetjenesten, men med relativt stor
innflytelse fra menighetsråd.
Sverige er de som tydeligst har lagt et felles
arbeidsgiveransvar lokalt, og skilt tilsynsansvar og arbeidsgiveransvar.
Finland har sterk samordning av arbeidsgiveransvaret med lokal forankring, men har
allikevel sterke sentralistiske trekk når det
gjelder avtaler og regelverk.

som dreier seg om kirkens egenart og styringsstruktur. Utvalget behandler også
spørsmål som i sterkere grad knyttes opp
mot kirkens egenart og oppdrag.
Utvalget peker blant annet på at:
• Det normale er at arbeidsgiveransvar og
virksomhetsansvar føres tilbake til
samme rettssubjekt
• Kirkeloven representerer på dette område en særordning i forhold til normalordningen ettersom ett organ opptrer som
arbeidsgiver på vegne av flere rettssubjekter (virksomheter)
• Prestetjenesten faller utenfor det ansvarsområdet som tilligger soknet som rettssubjekt.
Utvalget er opptatt av at en i arbeidet med å
videreutvikle kirkens struktur og organisasjon fortsatt bør ta utgangspunkt i forståelsen av menigheten som grunnenheten i Den
norske kirke.
Utvalget forstår prestetjenesten som en særskilt innstiftet menighetstjeneste med ansvar
for å forkynne evangeliet og forvalte de kirkelige sakramenter. Utvalget legger til grunn
at de rettslige ordninger i så stor grad som
mulig bør bygge opp omkring menigheten
som grunnenhet.

I kapittel 3 har utvalget gitt en omfattende
drøfting av forståelsen av arbeidsgiveransvar, virksomhetsansvar, tilsynsansvar og
forholdet mellom dem. Utvalget har valgt å
gå tungt inn i disse problemstillinger av flere
grunner, blant annet fordi

Utvalgets flertall mener derfor at dagens rettslige oppdeling mellom gudstjenester/kirkelige handlinger og undervisning, diakoni,
kirkemusikk og annet menighetsbyggende
arbeid i to adskilte kategorier er uheldig.
Dagens oppdeling i to virksomheter bør etter
utvalgets flertalls mening opphøre.

• dette er temaer som er avgjørende å få
klarhet i som premiss for en ny organisering
• det er temaer som er lite utredet fra før
• det er temaer som berører dype prinsipiell sider av sammenhengen mellom teologi og kirkelig organisering.

Utvalgets flertall legger til grunn at «embete
og råd»-modellen ikke under noen omstendighet kan forstås som et teologisk premiss
for å begrunne eller opprettholde to virksomheter. Kirkemøtets behandling av kirkelig
organisering i sak KM 08/2005 understreker
at dette ikke er Kirkemøtets fortolkning.

Utvalget drøfter i dette kapitlet spørsmål

Det er det forhold at prestene er statstjeneste-
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menn som er det viktigste rettslige hinder for
en mer helhetlig organisering av det lokale
kirkeliv. Utvalgets flertall går derfor inn for
at dette forhold blir opphevet.
Utvalgets mindretall (Riksaasen Dahl og
Hansen) tolker de to virksomhetslinjer innenfor rammen av «embete og råd»–modellen.
Dette mindretallet ønsker å videreføre
«embete og råd»-modellen. Dette mindretallet forstår ikke modellen slik at den atskiller
som to isolerte størrelser gudstjenester og
kirkelige handlinger på den ene siden og
undervisning, diakoni, kirkemusikk og
annet menighetsbyggende arbeid på den
andre siden, og prestetjenesten har et eksklusivt ansvar for det første, mens menighetsrådet har et eksklusivt ansvar for det siste.
Mindretallet forstår gjeldende ordning slik at
de to virksomhetslinjer har en betydelig grad
av samordning. Mindretallet viser i denne
sammenheng til at liturgimyndigheten i Den
norske kirke er delegert til Kirkemøtet og
ikke til Bispemøtet.
Utvalget legger til grunn at dagens modell,
der soknene gjennom kirkelig særlovgivning
blir pålagt å samarbeide om felles ivaretakelse av arbeidsgiver- og økonomiansvar
for flere sokn (virksomheter) videreføres.
Utvalget har også drøftet opprettelse av
«storsokn», men har ikke funnet grunnlag
for å fremme forslag om en så vidtgående
endring av grunnleggende premisser som
ligger til grunn for dagens kirkeordning.
Utvalget redegjør for og drøfter forholdet
mellom arbeidsgiveransvar og faglig selvstendig ansvar i lys av kirkelig lovgivning og
generelle utviklingstrekk i samfunnet av
betydning for kirkelig lovgivning.
Utvalget reflekterer at grenseoppgangen
mellom den enkelte prests, men også andre
fagstillingers faglig selvstendighet, arbeidsgiver-/lederansvar og rådsorganenes overordnede styringsansvar bør reguleres noe
tydeligere enn i dagens kirkeordning.
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Dersom den lokalkirkelige virksomhet
omdannes til én samlet virksomhet, vil det
være nødvendig med fornyet og helhetlig
gjennomgang av kvalifikasjonskriterier for
ledere i den lokale kirke, og av eventuelle
mer standariserte utdanningskrav/-tiltak.
Utvalget behandler rådsbasert tjeneste og
prestetjeneste med utgangspunkt i «Embete
og råd». Utvalget har valgt å ta utgangspunkt i den prinsipielle grunnlagstenkningen som på dette området ligger til grunn for
kirkeordningen. Utvalget peker på at «embete og råd» i dag innebærer at prestetjenesten
er underlagt demokratisk styring – gjennom
Storting/Regjering. Prestetjenesten er imidlertid i stor grad fristilt i forhold til styring
fra kirkelig valgte organer. Biskoper og proster er gjennom tjenesteordning forpliktet på
kirkelige mål og strategier.
Utvalget går noe dypere inn i prestetjenestens «i og overfor menigheten», og peker på
at det er viktig å ta hensyn til denne avveiningen i en framtidig organisering av
arbeidsgiveransvaret.
Utvalget er imidlertid opptatt av at «i og
overfor»-tenkningen ikke kan brukes som
prinsipiell hindring for at prestetjenesten
inngår i, og omfattes av en samlet plan som
vedtas av demokratiske organer.
Utvalget drøfter i dette kapitlet også forholdet mellom arbeidsgiveransvar og biskopens
særlige ansvar (tilsynsansvaret). Problemstillingen i kapitlet er knyttet opp mot hvordan arbeidsgiveransvar og tilsynsansvar skal
forstås i forhold til hverandre. Utvalget oppfatter det slik at både gjeldende kirkelov og
tjenesteordning for biskoper er utformet på
basis av en tenkning der det er etablert et
prinsipielt skille mellom tilsynsansvar og
arbeidsgiveransvar.
Utvalget deler den prinsipielle oppfatningen
som synes å ligge til grunn for utviklingen av
kirkeordningen på dette punkt, der det ikke
etableres teologiske hindringer i veien for at
disse funksjoner kan ivaretas av ulike instan-
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ser. Utvalget forutsetter at de ulike roller forstås som i kirken og ikke frittsvevende i forhold til denne. Arbeidsgiveransvaret forstås
derved som en del av det legitime kirkelige
styringsansvaret. Arbeidsgiveransvaret forstås som forankret i valgte kirkelige organer
der embetet er representert og ikke som et
ansvarsområde som prinsipielt tilligger biskopen.

• klarere fordeling av roller og ansvarsforhold
• tydeligere og mer helhetlig orientert
ledelse
• raskere og bedre håndtering av konflikter.

Tilsynsansvaret forstår utvalget som et spesifikt episkopalt ansvar som er overdratt den
enkelte biskop personlig.

Utvalget legger til grunn at framtidige enheter må vurderes ut fra:

Utvalget legger til grunn at arbeidsgiveransvaret bør være forankret i demokratisk valgte styringsorganer. Flertallet (alle med unntak
av Riksaasen Dahl og Hansen) legger til grunn
at bispedømmet anses for å være en for stor
enhet til å kunne ivareta dette ansvaret. Hele
utvalget legger til grunn at biskopens mulighet for å utøve reelt tilsyn må gjennomtenkes.
I kapittel 4 redegjør utvalget for generelle
krav til det å være en god arbeidsgiver, hvordan kirken i dag framstår som arbeidsgiver
og legger visse føringer/krav til framtidig
organisering.
Utvalget vurderer det slik at dagens organisering ikke er best egnet til å imøtekomme
kravene utvalget stiller til en god arbeidsgiver. . Dette gjelder både i forhold til organiseringen i to virksomheter og at de små fellesrådene er sårbare i forhold til å fylle kravene
til en god arbeidsgiver.
To arbeidsgiverlinjer kan fungere tilfredsstillende enkelte steder, men utvalgets flertall
mener dette ikke er et godt nok argument for
å opprettholde dagens arbeidsgiverinndeling. Utvalget ønsker en enkel og oversiktlig
organisering
av
arbeidsgiveransvaret.
Utvalgets flertall mener dette oppnås best
med én arbeidsgiver i stedet for to. En felles
arbeidsgiver vil bidra til:
• enklere og mer oversiktlig organisering
av kirkens virksomhet
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Noen utvalgsmedlemmer peker på at bedre
samordning vil avhjelpe mange av de problemer vi i dag ser.

•
•
•
•
•

sårbarhet i forhold til arbeidsmiljø
faglig støtte og erfaringsutveksling
rekruttering av kvalifisert personell
tilstrekkelig økonomi
utvikling av personalpolitiske virkemidler
• oppfølging av tariffavtalens bestemmelser om medbestemmelse, lønnsforhandlinger med mer.
I kapittel 5 blir det gjort rede for hvilke forhold som en ny organisering av arbeidsgiveransvaret må ta hensyn til når det gjelder
ansattes medbestemmelse.
Utvalget redegjør for medbestemmelsesordningene slik de i dag er bygget opp på henholdsvis statens og KA-områdets tariffavtaler.
Utvalget legger til grunn at den tenkningen
om samhandlingen mellom prestetjenesten
og rådsstrukturen som gjelder i dagens ordning i hovedsak blir videreført. Det innebærer at arbeidsgiverorganet også i en ny ordning vil ha en prost/prest som medlem.
Utvalget peker på at de ansattes medbestemmelse er best ivaretatt i et partssammensatt
utvalg som særskilt behandler forhold som
angår de ansatte.
I kapittel 6 drøfter utvalget med utgangspunkt i den rettslige framstilling av advokat
Anne Marie Due rettslige problemstillinger
knyttet til at arbeidsgiveransvaret for alle
kirkelige stillinger i framtiden skal ivaretas
av valgte kirkelige organer.
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Utvalget peker på at det er utskillingen av
statens virksomhet innenfor Den norske
kirke som skaper de største juridiske problemstillingene.
Utvalget redegjør i kapitlet om utvikling i
statens organisering av arbeidsgiveransvaret. Særlig pekes det på at staten har skilt ut
stadig flere enheter i egne virksomheter/
rettssubjekter.
Det redegjøres for og drøftes videre om forståelsen av overdragelse av arbeidsgiveransvar som virksomhetsoverdragelse – primært
dersom prestetjenesten overføres fra staten til
valgte kirkelige organer. Utgangspunktet er
at rettigheter og plikter arbeidsgiver har
overfor arbeidstaker går over til den nye
arbeidsgiveren når virksomheten overføres.
Det redegjøres også for embetsmennenes
spesiell status og eventuelle problemstillinger knyttet til å føre proster og biskoper over
til valgte kirkelige organer.
Utvalget peker på at det ikke er rettslige hindringer som tilsier at det ikke er mulig å føre
virksomhetsansvaret over til kirkelige organer. Utvalget ser imidlertid problemer knyttet til embetsmenns rettigheter. Dette er
utdypet i vedlegg 1.
I kapittel 7 redegjør utvalget for og drøfter
ulike modeller for framtidig organisering av
arbeidsgiveransvaret.
Kapittel 7 bygger på de vurderinger og konklusjoner utvalget har lagt til grunn i de tidligere kapitlene, blant annet prinsipielle
betraktninger om arbeidsgiveransvar, virksomhetsansvar og tilsynsansvar, krav til en
god arbeidsgiver m.v.

Konklusjoner
Utvalgets medlemmer vil trekke ulike konklusjoner av disse vurderingene.
Utvalget har vurdert ulike modeller for framtidig organisering av arbeidsgiveransvaret:
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Utvalgets flertall (Dahlen (MFO), Grimstad (KA),
Hope (Diakonforbundet), Hougsnæs (KA), KavlieBorge (Kateketforeningen), Moen (KA), Natvig
(Fagforbundet), Thorstvedt (NKVL) og Vatvedt
(Delta)) anbefaler at arbeidsgiveransvaret for
alle kirkelig tilsatte i framtiden bør ivaretas på
et mellomnivå mellom nåværende soknenivå
og bispedømmenivået. Arbeidsgiveransvaret
forutsettes forankret i et demokratisk valgt
styringsorgan på dette nivået som opptrer på
vegne av soknene. Styringsorganet utøver sitt
arbeidsgiveransvar gjennom en tilsatt daglig
leder. Bispetjenesten videreutvikles som en
pastoral tilsynstjeneste, men fritas for arbeidsgiveransvar.
Flertallet legger til grunn et ønske om å
videreføre den teologiske grunnlagstenkningen om soknet som kirkens grunnenhet
og samtidig bidra til en tjenlig utvikling av
Den norske kirke som lokal folkekirke.
Flertallet mener derfor at den samlede
arbeidsgivermyndigheten for kirkelig personell som arbeider i og for soknene bør legges
til den lokale kirkes demokratisk valgte styringsorganer. For å sikre profesjonalitet i utøvelsen av arbeidsgiverfunksjoner, mener flertallet samtidig at det en del steder vil være
nødvendig å etablere noe større arbeidsgiverenheter enn i dag. Arbeidsgiverenhetene
bør samtidig beholde størst mulig nærhet til
det enkelte sokn.
Flertallets medlemmer Grimstad, Hougsnæs,
Kavlie-Borge, Moen, Natvig, Thorstvedt, anbefaler ut fra dette at mellomnivået defineres
med utgangspunkt i dagens kommunestruktur slik at ordningen med kirkelige fellesråd
videreføres. Små fellesråd/sokn bør imidlertid pålegges å etablere kommuneovergripende fellesråd for et større geografisk område. Det utarbeides nasjonale kriterier for
minstestørrelse for et kirkelig fellesråd for å
sikre mer robuste kirkeadministrative enheter enn i dag. Også prostiet kan velges som
fellesrådsområde dersom det er en naturlig
interkommunal samarbeidsenhet for de
aktuelle soknene. Det åpnes for etablering av
to eller flere kirkelige fellesråd i de største
kommunene (Modell 1 B)
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Medlemmene Dahlen, Hope og Vatvedt anbefaler at et framtidig mellomnivå løsrives fra
kommunestrukturen og bygges opp med
utgangspunkt i dagens prostigrenser
(Modell 2).

linger. Kirkerådet opprettet også «Kirkens
Utdanningsråd» og «Kirkens personalforvaltningsutvalg»
som
utvalg
under
Kirkerådet for å sette personalbehandlingen
på dagsorden.

Utvalgets mindretall Riksaasen Dahl, Hansen)
anbefaler at arbeidsgiveransvaret for alle kirkelig tilsatte i framtiden bør ivaretas på
bispedømmenivå (Modell 3). Det må utredes
videre hvorvidt bispedømmerådet bør etableres som eget rettssubjekt, eller om bispedømmerådet opptrer på vegne av soknet.
Uavhengig av dette bør enkelte funksjoner
av arbeidsgiveransvaret, for eksempel tilsettingsmyndighet og daglig ledelse lokalt delegeres til organer på lavere nivå.
Virksomhetsansvaret i soknet bør fortsatt
legges til menighetsrådet og modellen vil
derfor etter mindretallets syn bidra til å styrke soknet som kirkens ekklesiologiske grunnenhet, en samordnet ledelse, samt en forsvarlig forvaltning av arbeidsgiveransvaret,
også med tanke på kompetanseutvikling for
kirkelig tilsatte. Mindretallet forstår denne
modellen som en bekreftelse og videreføring
av «embete og råd»-modellen. Forholdet
mellom tilsynsansvar og arbeidsgiveransvar
må utredes nærmere i dette perspektivet,
men mindretallet legger til grunn at biskopens oppgaver som leder av prestetjenesten
videreføres. Hvorvidt dette innebærer at biskopen må være arbeidsgiver, utredes nærmere.

Mange deltidsstillinger, uklar grense mellom
frivillighet og arbeid, mange konflikter og
vanskeligheter med rekruttering var bakgrunn for engasjementet. På dette tidspunktet lå arbeidsgiveransvaret dels hos menighetsråd, dels hos fellesråd og dels i kommunen.

1.3 Innledning/Bakgrunn
Siden begynnelsen av syttiårene har personalspørsmålene i Den norske kirke vært viet
oppmerksomhet. Oppryddingen i kirkelig
stillingsstruktur var noe av det første det
nyetablerte Kirkeråd (fra 1969) tok fatt på.
Dette skjedde blant annet gjennom større
«mannskapsundersøkelser» i 1973 og 1976
og gjennom dokumentet «Tjenester og stillinger i Den norske kirke» som utkom første
gang i 1973. Hensikten med dette siste dokumentet var å rydde opp i tittelbruk, utdanningskrav og gi informasjon om hvem som
satt med ansvar i forhold til de enkelte stil-
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For ytterligere å forbedre/profesjonalisere
personalbehandlingen foreslo et utvalg
(Andresen-utvalget) å opprette et sentralt
«Kirkens personalråd» under Kirkemøte/
Kirkeråd med myndighet til å ta beslutninger på lokalkirkens vegne. Den videre
behandling i kirkelige organer endte med at
Kirkemøtet i 1986 anmodet menighetene om
å opprette Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
som kunne hjelpe menighetene i et «bredt
spekter av oppgaver».
Kirkerådet opprettet et interimsstyre for å
forberede opprettelsen av KA. Fra 1990 ble
KA etablert som en egen organisasjon - uavhengig av Kirkemøtet. KA var fra 1990 til
1996 assosiert medlem av Kommunenes
Sentralforbund.
Parallelt
arbeidet
det
offentlige
«Hilleutvalget» som la fram NOU 1989:7 Den
lokale kirkes ordning. Et hovedgrep i
Hilleutvalgets forslag var å selvstendiggjøre
kirken fra kommunen og gi kirken arbeidsgiveransvaret for lokalt finansierte kirkelige
stillinger.
Kirkelige utredninger på seksti- og syttitallet
hadde vært opptatt av menighetens kallsrett
også i forhold til prestestillinger.
Hilleutvalgets mandat omhandlet den lokale
kirke og forholdet til kommunen. Mandatet
ga ikke hjemmel for å ta opp forholdet til
prestetjenesten. Gjønnesutvalgets mandat –
også for framtidig organisering av Den nor-
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ske kirke, er derfor det stedet der det gis
mulighet for en slik helhetlig diskusjon om
tilsetting mv. for prester, proster og biskoper.
Kirkeloven ble vedtatt i Stortingen i juni 1996
og trådte i kraft fra 01.01.1997. Fra samme
tidspunkt ble KA formell arbeidsgiverorganisasjon for lokale kirkelige arbeidsgivere
med partsrett i de sentrale tariffavtalene i
KA-området.
Fra dette tidspunktet framsto det kirkelige
arbeidsmarked med to tydelige arbeidsgivere:
• staten med underliggende organer
(bispedømmeråd, biskoper, proster) som
arbeidsgiver for menighetsprestene
• fellesrådene som arbeidsgiver for alle
andre kirkelig tilsatte – med KA som en
etter hvert sentral aktør for disse organene.
Kirkeloven § 14 åpner for at også menighetsrådene kan ha arbeidsgiveransvar.
De kirkelige særlovene for diakoner, klokkere, kateketer og organister ble opphevet
med virkning fra 01.01.1997. De fleste kateketer var statstjenestemenn fra 1969 til 1996.
Kirkeloven la til grunn at disse skulle overføres til fellesrådene. Det skjedde dels ved
ledighet og dels som samlet overføring pr.
01.03.2001.
Diakonene har hele tiden hatt den lokale
kirke som arbeidsgiver, mens tilsettingsmyndigheten var lagt til bispedømmerådet.
Denne tilsettingsmyndigheten ble også overført til fellesrådene fra 01.01.1997.
De siste 10 år har de «to linjene» – stat og fellesråd vært tydeliggjort og profesjonalisert.
Det har skjedd gjennom rådgiving, rundskriv, kursing og nytt regelverk,- det meste
separat for hver av arbeidsgiverlinjene, noe
felles.
Ved Kgl.res av april 2004 fikk prostene ny tjenesteordning, hvor deres rolle som arbeidsgiverrepresentanter ble tydeliggjort og profe-
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sjonalisert. En viktig oppgave for prostene er
å bidra til samordning med de kirkelige råd,
til godt arbeidsmiljø osv. (Tjenesteordning
for proster §§ 3 og 6). Man har allerede sett
positive virkninger av dette i forhold til de
utfordringer som to arbeidsgivere på lokalt
plan representerer. Mange proster har gjort et
betydelig arbeid med å bidra til god samordning og godt samarbeid med kirkeverger og
andre.
Samtidig har denne tydeliggjøringen også
vist at det er klare utfordringer med to
arbeidsgivere som møtes lokalt. Det har derfor vært tatt for gitt (slik det kommer til
uttrykk blant annet i Kirkemøtets vedtak i
2005) at neste skritt ville være å forene disse
linjene i en framtidig kirkeordning. Både
Bakkevigutvalget og Gjønnesutvalget har
påpekt dette – uten å gi en modell for hvordan dette skulle løses.
Hva er så erfaringer og den praktiske virkelighet? Hvorfor er det viktig å finne en bedre
organisering av arbeidsgiveransvaret?

Først – den «negative» bakgrunn:
Selv om det har skjedd en betydelig utvikling og profesjonalisering i det kirkelige
arbeidsmarked siden 70-årene, og ikke minst
etter 1997, vil de fleste fortsatt beskrive forholdene som lite tilfredsstillende.
Ut fra Kirkemøtevedtak, rettsavgjørelser,
antall konfliktsaker osv., synes det i kirken å
være stor grad av enighet om at det bør etableres en felles arbeidsgiver for lokalt kirkelig tilsatte i framtiden.
I en partssammensatt arbeidsgruppe fra 2002
- der også begge arbeidsgiverlinjer var representert (KA-rundskriv nr 03/2002) konstateres det at begge arbeidsgiverlinjer har etablert systemer for arbeidsmiljøarbeid i tråd
med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Men
det sies videre at
«Selv om prestene og de andre tilsatte har
ulike arbeidsgivere, framstår medarbeiderne
oftest som én stab i det daglige arbeidet, og
utad overfor menighet og «brukere».
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Medarbeiderne i menigheten driver felles
planlegging av menighetsarbeidet, og gudstjenester og kirkelige handlinger forberedes
og gjennomføres normalt alltid av prest og
øvrige medarbeidere i samarbeid.»
Det konstateres også i rapporten at
«I løpet av tiden etter 1997 har det også vært
noen lokale arbeidskonflikter som har fått
offentlig mediaoppmerksomhet. I noen slike
saker har nettopp både prester og andre tilsatte vært involvert, og verneombud/
Arbeidstilsynet har benyttet seg av myndigheten etter AML § 27 til å stenge kirker.»
Den partssammensatte arbeidsgruppen
peker videre på at
«Det er erfaring for at de to parallelle
arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke rommer potensiale for konflikter som det kan
være vanskelige å løse. Dersom det oppstår
uenighet mellom presten og en av de andre
tilsatte under fellesrådet, vil ikke de respektive arbeidsgivere ha instruksjonsmyndighet
over en tilsatt i den andre virksomheten.
Dette har i en del tilfeller ført til at uenigheter har kunnet utvikle seg til fastlåste konflikter som har vært til stor belastning for
dem som er berørt.»
I enkelte av de rettssakene knyttet til arbeidsforhold/arbeidsmiljø i kirkelige stillinger,
har retten uttrykt seg klart om kirkens organisering. En dom fra Oslo byrett slår fast at:
«Kirken er i dag organisert i et system med
en arbeidsgiver for prestene og en arbeidsgiver for andre kirkelig tilsatte. Dette tosporede system er i seg selv konfliktskapende med
en uklar arbeidsfordeling, og med store
muligheter for ansvarsfraskrivelse».
For flertallet i utvalget har den entydige
holdningen fra Kirkemøtet, enigheten
mellom partene om svakheter ved dagens
organisering og de praktiske problemer
dagens organisering gir, vært avgjørende for
å finne en løsning med en felles arbeidsgiver
i framtiden.
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Selv om det som er presentert av bakgrunn
ikke utgjør noe helhetlig bilde, bl.a. er det
ikke gjennomført noen landsomfattende
arbeidsmiljøundersøkelse - er det for utvalgets flertall tilstrekkelig til å legge til grunn
at dagens ordning ikke framstår som tilfredsstillende og ikke ønskelig å legge til grunn
for framtiden.
Medlemmene Riksaasen Dahl og Hansen hevder
imidlertid at det ofte tegnes et for ensidig
bilde når systemet med to arbeidsgivere ses
som et organisatorisk og arbeidsmiljømessig
hovedproblem i kirken i dag. Den nye tjenesteordningen for proster som innebærer at
disse ivaretar sentrale deler av arbeidsgiveransvaret for prester, har allerede bidratt til
et styrket arbeidsgiveransvar for statstilsatte
prester og til bedre samordning med fellesrådene for de øvrige lokale tjenestegrupper.
Forsøksvirksomhet med bedre samordning
av de arbeidsgiverlinjene har også gitt positive resultater. Det kan gi grunn til å la disse
reformene få tid til å virke før man trekker en
konklusjon om å avvikle ordningen med to
arbeidsgiverlinjer og de legitime hensyn som
en slik modell ivaretar.
Disse medlemmene mener i tråd med dette at
problemet med to arbeidsgivere er at de til
nå ikke har vært samordnet på ett og samme
nivå i kirkeorganisasjonen. Disse har derfor
foreslått at utvalget også vurderer en framtidig modell med to arbeidsgivere som er samordnet på samme nivå i kirken. Dette er ikke
til hinder for å vurdere en modell med felles
arbeidsgiver, når visse forutsetninger for en
slik modell er tatt hensyn til.
Like viktig er for utvalget å understreke den
«positive begrunnelse» for en annen måte å
«rydde opp i » kirken lokalt på:
Utvalget vil legge vekt på å understreke et
oppgavefokus i den lokale menighet. Det
selvsagte utgangspunkt er at kirken trenger
lønnede medarbeidere som skal være med å
løse de utfordringer lokalmenigheten står
overfor:
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• gudstjenester og kirkelige handlinger
skal gjennomføres
• kirkebygg skal vedlikeholdes
• døpte skal gis opplæring
• mennesker skal møtes av omsorg i et
åpent fellesskap gjennom musikk og
ulike kulturuttrykk skal mangfoldet i kirkekunsten presenteres
• frivillige skal stimuleres til innsats
• barn, ungdom og voksne skal gis ansvar
og utrustes til tjeneste
Alt dette skal skje innenfor økonomiske rammer og en klar og tydelig organisering slik at
menneskelige og økonomiske ressurser brukes til å gi en åpen lokal kirke der folk føler
tilhørighet. Det er disse tjenestene til medlemmene og lokalbefolkningen som etter
utvalgets oppfatning bør være fokus.
Hvordan vi organiserer virksomheten slik at
de enkelte medarbeidere, de enkelte ledd i
«kjeden» kan bli best mulig og framstå med
kvalitet, bør være utslagsgivende for organiseringen.

Samordnet arbeidsgiveransvar
Utvalget legger til grunn at dette innebærer
samordning av to arbeidsgiverlinjer. Det brukes om optimalisering av dagens situasjon
ved større grad av fellestiltak, utvikling av
felles planer, personalpolitikk osv. Alle de
forsøk som i dag er etablert er slike samordningsforsøk (se kapittel 2.6).

Felles arbeidsgiveransvar
Med felles arbeidsgiveransvar legger utvalget til grunn at alle kirkelige tilsatte som
arbeider sammen lokalt skal ha samme (eller
felles) arbeidsgiver. Etablering av felles
arbeidsgiveransvar kan skje på ulike nivåer i
den kirkelige struktur. Etablering av felles
arbeidsgiveransvar krever grunnleggende
endringer i dagens rettstilstand, men trenger
ikke berøre Grunnloven.

Samlet eller enhetlig arbeidsgiveransvar
Dette er begreper som av og til brukes. Noen
ganger benyttes de om samordning og noen
ganger om felles arbeidsgiveransvar.
Utvalget velger å ikke benytte disse begreper
da de gir et uklart meningsinnhold.

1.4 Samlet, enhetlig, samordnet eller felles arbeidsgiveransvar – et lite ekskurs
Utvalget har i sitt arbeid konstatert at
begrepsbruken på området vi utreder ikke
alltid er konsistent. Samme begrep brukes
med til dels ulikt innhold. Utvalget vil for sin
egen del legge følgende forståelse til grunn:
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KAPITTEL 2
Bakgrunnsstoff

2.1 Innledning
Dette kapitlet vil behandle enkelte sentrale
temaområder som etter utvalgets oppfatning
er med å kaste lys over, gi føringer og til en
viss grad også legge premisser for de prinsipielle drøftinger som følger i kapitlene 3- 6.
Kapitlet gir seg ikke ut for å være uttømmende, men gir en kortfattet oversikt over
historie,
tidligere
utredningsarbeid,
sammenlignbare kirkesamfunn, pågående
forsøksarbeid mv.

ble innført på 1100-tallet bl.a. for å dekke
utgiftene til livsopphold for 5 biskoper og
1700 prester. Parallelt med dette var kirken
blitt et arbeidsmarked også for nordmenn.
Rundt 1100-tallet var de fleste prester rekruttert fra lokalbefolkningen. En ombudsordning med lokal kirkeverge ble innført på
1200-tallet. Kirkevergene ble valgt av den
lokale befolkningen. Kirkevergestillingen
var ingen fulltidsbeskjeftigelse, men kirkevergene fikk rett til å innkreve jordleieavgift
mot å vedlikeholde kirkebygget og føre regnskap. Også klokkerstillingen har røtter i førreformatorisk tid.

2.2 Historisk overblikk
Helt siden kirken ble etablert i Norge rundt
år 1000 e.Kr., har folk hatt sitt levebrød i kirkelig tjeneste. De første «heltidsansatte» kom
som tilreisende prester og biskoper fra land
lenger sør og vest i Europa. Med seg hadde
de ulike grupper medhjelpere som gikk presteskapet til hånde i arbeidet. Kongen var
arbeidsgiver for kirkens biskoper og presteskap i den første periode av kirkens historie.
Biskopene var hirdbiskoper tilsatt av
Kongen; de fulgte med i Kongens følge.
Prestene ble tilsatt av biskopen og sto dermed også under Kongens instruksjonsmyndighet.
Lokalbefolkningen ble pålagt ansvaret for
bygging og vedlikehold av kirker og for
bidrag til det økonomiske inntektsgrunnlaget for kirkens personale. En tiendeordning
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Kirken i Norge ble etablert på et tidspunkt
preget av germansk rettstradisjon. Den germanske rett hadde et sterkt privatrettslig og
økonomisk preg og ett av utslagene av denne
rettsoppfatning var den såkalte eiendomskirkeretten som forankret styringsretten over
kirken – både den åndelige og rettslige – i
eiendomsforholdet (Hansson 1957:16 ff).
Kirkeeieren var i denne tradisjonen også den
som tilsatte og lønnet presteskapet. Denne
rettsorden var den dominerende i tidlig
middelalder (ca. 1050 e.Kr) i storparten av
den kristne verden. Pavemakten utfordret
denne rettsoppfatning og senere utover i
middelalderen erstattes den germanske rett
av den kanoniske rett som ga paven og biskopene råderetten både over kirkens personell og økonomi.
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Ut over i middelalderen merkes denne utviklingen også i Norge, og Kongens rolle som
øverste kirkestyre, inkludert styringsretten
over kirkens personell, neddempes. En rent
episkopal kirkeordning innføres med biskopen som øverste kirkeleder og med eget
internkirkelig rettssystem. Tilsettingsansvar
og den tilhørende styringsrett over kirkens
personell ble etter denne ordningen gradvis
et rent biskoppelig anliggende, men etter
sterk motstand fra kongemaktens side.
Kirkens selvstendige jurisdiksjon blir endelig
anerkjent av Kongen først i 1458.
Ved innføringen av den lutherske reformasjon i Danmark/Norge i 1537, oppheves den
katolske kirkes episkopale styringssystem.
De lutherske biskoper fikk en annen rolle
enn sine forgjengere og fratas bl.a. tilsettingsretten av presteskapet. Tilsettingen av prest
ble i tråd med Luthers kirke- og embetsforståelse overført til et kollegium (på 7 menn)
fra den menighet presten skulle gjøre tjeneste i. Antallet sokneprester var etter reformasjonen samtidig sterkt redusert og oppgis å
være nede i ca. 270 soknepreststillinger pluss
noen kapellanstillinger. En av årsakene til
denne nedbemanningen var avviklingen av
delene av kirkens inntektsgrunnlag som
fulgte med reformasjonens innføring. De
katolske sjelemesser/avlatshandel ble opphevet samtidig som Kongen konfiskerer tidligere kirkelig eiendom. (Eksempelvis ble
krongodset ellevedoblet i Trøndelag).
Bispe- og prestestillingene blir i perioden
1537-1660 igjen knyttet til Kongen. Utover på
1600-tallet blir de tillagt flere samfunnsoppgaver som bidrar til å forbedre deres materielle kår (registreringsarbeid, undervisning,
utredningsoppgaver etc.). Parallelt med
dette videreføres reformasjonstidens praksis
med at Kongen henter deler av sitt inntektsgrunnlag fra kirken. Overskuddet av kirkens
inntekter blir «lånt» av Kongen, men det er
tvilsomt om dette noen gang ble tilbakebetalt, og i 1660 klargjøres at Kongen forstås
både som den egentlig kirkeeier og som
overordnet kirkestyre.
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Den kirkelige domsmyndighet bortfalt i
prinsippet etter reformasjonen, men som
følge av uklare rettsforhold utviklet det seg
en geistlig domsmyndighet bl.a. med støtte i
Kirkeordninansens bestemmelser om biskopens og prostens tilsyns – og straffemyndighet. Denne domsrett ble senere lovfestet (NL
1-2-12 og 13)
Biskoper ble før 1660 valgt av domkapitlene
(tidligere skulle man velges av et antall sokneprester). Valget ble siden stadfestet av
Kongen. Etter 1660 gikk utnevnelsesretten
helt over til Kongen. Proster ble valgt av biskopen og herredets sokneprester. Prestene
ble fram til 1660 ansatt etter menighetenes
valg. På landet betydde dette 7 av de eldste
og mest aktede menn i soknet som dertil var
utpekt av menighetens medlemmer. Valget
ble siden stadfestet av prosten. I byene ble
presten valgt av borgermester og råd. Ved
kirker som var i privat eie, gjaldt patronatsretten; dvs. kirkeeieren tilsatte presten (sjeldent i Norge, men utbredt i Danmark). Før
tilsettingen av prest var endelig stadfestet
(av stiftslensmannen på vegne av Kongen),
måtte man bestå en overhøring hos biskopen. Menighetens valgrett ble stadfestet etter
1660 også (NL 2-3-3), men fikk i praksis liten
betydning og bortfalt etter hvert helt
(Hansson 1957:24 ff)
Ved forordning av 1629 ble det utrykkelig
fastslått at alle kallsbrev skulle være «kondisjonale», det vil si at biskopen godkjente kandidaten og var villig til å ordinere ham. Det
var ordinasjonen som gjorde kandidaten til
rettmessig prest.
Klokkeren var siden 1660 tilsatt av biskopen.
Klokkeren hadde lenge vært regulert i det
kirkelige lovverk men uten et klart rettslig
grunnlag for opprettelse og ansettelse. Siden
stillingene etter hvert ble kombinerte kirkeog skolestillinger, foregikk tilsettingen i et
samarbeid mellom biskop og lokale skolemyndigheter. Kirkevergene var også gått
over fra å være et lokalt valgt verv, til å bli et
verv underlagt biskoppelig styring. Vervet
som kirkeverge ble tildelt av stiftsdireksjo-

FOA - K A P I T T E L 2 - Bakgrunnsstoff

nen etter forslag fra lokal sokneprest. Vervet
som «medhjelper» blir tildelt etter samme
framgangsmåte (NOU 1989:7).
Etter innføringen av formannskapsloven av
1837 blir retten til å oppnevne kirkeverge
imidlertid gitt tilbake til lokalbefolkningen.
Kirkevergen blir utpekt av de nye kommunestyrene. Kirkevergen hadde fortsatt hovedansvaret for kirkebyggets vedlikehold og tilstand samt ofte også for kirkegårdene.
Kateketstillinger finnes tilbake til 1705 som
en slags kombinasjonsstilling av prest – og
undervisningsstilling. Kateketene ble lønnet
av kommunen og/eller i form av inntekter
fra ofringer og overskudd fra soknepreststillingene. Kirketjener- og organiststillingene
har hatt en mer uklar status. Inntektsgrunnlaget har kommet dels fra kommunen,
dels fra kirkens inntekter. Stillingene var
indirekte forutsatt i lovgivningen, men
manglet tydelig rettslig grunnlag for opprettelse og tilsetting. I 1891 kommer det imidlertid retningslinjer for utarbeidelse av instruks
for kirketjener på landet.
Utviklingen av kirkelige rådsorganer på
lokalt, regionalt og sentralt kirkelig hold
utover på 1900-tallet, muliggjorde en tydeligere organisatorisk forankring av arbeidsgiveransvar for kirkelig tilsatte. I lovgiving av
1920 og 1953 ble menighetsrådet gitt retten til
å tilsette klokker, organist, kirketjener, graver
og ringer. Det var i Kirkeordningsloven av
1953 at bispedømmerådene også fikk adgang
til å tilsette hjelpeprester.
Også overfor andre aktuelle stillinger på
menighetsplan ble menighetsrådet forstått å
inneha tilsettingsmyndighet. Menighetsrådet
ble også tillagt ansvar for valg av (ulønnet)
kirkeverge. Tilsettingsmyndigheten av lønnet
kirkeverge ble imidlertid fortsatt et kommunalt ansvar.
Lov om organister fra 1967 la tilsettingsmyndigheten av organister til menighetsrådet,
mens kommunen hadde plikt til å utrede
lønn. Organistene kom inn under de kom-
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munale tariffavtalene. Biskopen skulle godkjenne organisttilsettinger i menighetsrådene. Lov om katekettjeneste kom i 1969.
Kateketene var statstjenestemenn og ble tilsatt av bispedømmerådet. En rekke kateketstillinger ble allikevel opprettet lokalt med
menighetsrådet som tilsettende organ.
Lov om diakontjeneste (1985) la arbeidsgiveransvaret lokalt for diakonstillinger, men la
selve tilsettingsvedtaket til bispedømmerådet. Stillingene ble delfinansiert gjennom
statstilskudd via bispedømmerådene.
Tilsetting av menighetsprester ble i sin helhet
regulert ved bestemmelsene i 1989. Menighetsprester ble fra dette tidspunktet tilsatt av
bispedømmerådet, slik at etter 1989 er det
kun proster og biskoper som er embetsmenn
og utnevnes av Kongen i statsråd.
Kirkeloven av 1996 bekrefter dette i § 23.
Soknediakoner (dersom stillingen ble omfattet av statlige tilskudd) og domorganister
skulle tilsettes av bispedømmerådet. Ved en
lovendring i 1984 fikk bispedømmerådene
hjemmel til å kunne tilsette menighetsprester
og kateketer. På delegasjon fra departementet, blir tilsettingsmyndigheten for prester og
kateketer overført bispedømmeråden i 1989.
I den offentlige utredning om den lokale kirkes ordning, NOU 1989:7, vurderes situasjonen som følger:
«Gjeldene bestemmelser som regulerer
arbeidsgivermyndigheten overfor kirkelige
tjenestemenn er kompliserte særlig med henblikk til myndighetsfordelingen mellom kommune og sokn og mellom lokale og regionale
kirkelige organer. For de enkelte tjenestemannskategorier er det i dag ulike regler som
gjelder. I visse tilfeller er det menighetsrådet
som har tilsettingsmyndighet, instruksmyndighet mv. i andre tilfeller er denne myndighet lagt til fellesrådet, kommunestyret, biskop eller bispedømmeråd. Utvalget ser det
som nødvendig å forenkle og systematisere
lovgivningen på det tjenestemannsrettslige
området» (s. 171).
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Utvalgets mandat var imidlertid definert til å
omfatte den «ikke-statlige» kirkelige bemanning på menighetsplan. Det vil si at spørsmålene knyttet til prestetjenestens organisatoriske forankring var blitt holdt utenfor da
utvalgets mandat ble utformet.
Det er grunn til å anta at det henger sammen
med Kirkedepartementets forståelse av at
prestetjenesten faller utenfor rådenes rettslige kompetanse, ettersom Kongen leder statsforvaltningen som utøvende organ for dette.
Det kan også ha sammenheng med at departementet ønsket å ivareta ordinasjonslinjens
selvstendige rolle i kirkeordningen, og ikke
legge deler av denne inn under rådenes virksomhet.
NOU 1989:7 foreslo at soknet ble etablert
som selvstendig rettssubjekt. I forlengelsen
av dette var det også et viktig anliggende å få
klargjort hvem som skulle ha arbeidsgiveransvaret for soknets tilsatte. Ulike modeller
og nivåer for håndtering av arbeidsgiveransvar ble vurdert, men det ble ikke vurdert
som tjenlig å etablere særskilte kirkelige
arbeidsgiverorganer. Med status som rettssubjekt, ble det derfor naturlig å definere
arbeidsgiveransvaret som ett av de ansvarsområder som ble tenkt lagt til soknet.
Høringsrunden på NOU 1989:7 viste imidlertid at det ikke var flertall for å etablere en
kirkelig administrasjon i tilknytning til hvert
sokn. Mange sokn var små og det ble derfor
anbefalt at sokn innenfor samme kommune
burde gå sammen og etablere fellesråd til å
ivareta tyngre forvaltningsoppgaver, herunder arbeidsgiveransvaret. Stortinget fulgte
opp dette under behandlingen av forslaget til
ny kirkelov, og kirkelig fellesråd på kommunenivå ble lovfestet i 1996. Ordningen var
imidlertid ikke til hinder for at menighetsrådene kunne fortsette å ivareta arbeidsgiveransvar for visse typer stillinger. For stillinger knyttet til menighetseide barnehager og
stillinger lønnet av menighetenes egne inntekter har dette siden vært praksis mange
steder.
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2.3 Gjeldende organisering av
arbeidsgiveransvaret i Den
norske kirke
Innledning
Før Lov om Den norske kirke som trådte i
kraft 01.01.1997, var også de lokalt tilsatte å
betrakte som «kirkelig tilsatte» i og med at
tilsettingsvedtak ble gjort i menighetsrådet
for organist, kirketjener, klokker og annet
personell. Tilsetting av diakon og domkantor
ble gjort av bispedømmerådet, men den daglige ledelsen og lønnsansvaret var lagt lokalt
(menighetsråd/kommunestyre). Det gjaldt
også særlover for organister, klokkere, diakoner og kateketer som ble opphevet samtidig
som den nye kirkeloven trådte i kraft.
Kommunen opptrådte i denne sammenhengen som «styre i kirkekassa», og skulle etter
dette utrede lønn for de lovpålagte stillingene. Disse ble ofte betraktet som kommunale
stillinger, i og med at de fullt ut var omfattet
av de kommunale tariffavtalene, inkludert
pensjonsrettigheter. Ved noen anledninger
ble det reist spørsmål om hvem som etter
denne ordningen var «rett saksøkt», noe som
drøftes i noen rettsavgjørelser.

Gjeldende organisering
Fra 1997 er soknet fullt ut selvstendiggjort
som rettssubjekt (kirkeloven § 2) og ble fra
samme tidspunkt fullt ut arbeidsgivere for
soknets tilsatte. På soknets vegne opptrer to
organer: menighetsrådet og – i hver kommune – fellesrådet. I kommuner som består kun
av ett sokn, ivaretar menighetsrådet de oppgavene som ellers er lagt til fellesrådet (§ 5
annet ledd).
Det er fellesrådet som på soknets vegne iht.
kirkeloven § 14 ivaretar arbeidsgiveransvaret
for alle dem som lønnes over fellesrådets
budsjett. I praksis er dette alle typer lokalkirkelige stillinger, unntatt menighetsprester.
Alle tidligere godkjenningsordninger i forbindelse med tilsettinger er opphevet, og det
er fra 1997 ingen instans som er overordnet
fellesrådet i rollen som arbeidsgiver.
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Kateketene gikk med endringene i kirkelig
lovgivning i 1997 fra å være statstjenestemenn til å være kirkelig tilsatte av fellesrådene. Dette skjedde i første omgang ved at
stillingene ble overført ved ledighet. Dernest
skjedde det som en «kollektiv» overføring av
ca. 100 kateketstillinger i 2001. Enkelte kateketer reserverte seg. Det er i dag 2 statlige
kateketstillinger igjen.
Fellesrådets arbeidsgiveransvar utøves
innenfor de rammene som ellers gjelder for
arbeidslivet, med de reguleringene som er
fastsatt i forskrift særskilt for kirkelige tjenestekategorier, gitt i lov eller med hjemmel i lov
(f.eks.
tjenesteordninger
fastsatt
av
Kirkemøtet, jf. kirkeloven § 24, hvor kvalifikasjonskrav og krav til vigsling er sentrale
elementer). Det er også anledning for det
enkelte menighetsråd – som også er representert i et fellesråd i kommunen – å være
arbeidsgivere for stillinger som finansieres
over eget budsjett. Opprettelse av slike stillinger skal godkjennes av fellesrådet iht.
kirkeloven § 9.
Proster og biskoper er embetsmenn og
utnevnes av Kongen i statsråd. Menighetsprester er statstjenestemenn, og dermed
omfattet av tjenestemannsloven og tjenestetvistloven. Om lag 100 prester er fellesrådstilsatte. Det har vært en utvikling over noen år
mht. organisering av prestenes arbeidsforhold. Fram til 1989 var alle sokneprester og
residerende kapellaner embetsmenn utnevnt
av Kongen i statsråd. Fra 1989 gjøres tilsettingene av menighetsprester i det respektive
bispedømmeråd. De som var embetsmenn
etter ordningen før 1989, og som fortsatt er i
samme stilling, har fått beholde sin embetsmannsstatus.
Tilsettingsprosedyren for menighetsprest følger egen forskrift fastsatt ved Kgl. res. For tilsetting av prost har departementet gitt egne
saksbehandlingsregler. Regler om nominasjon
og utnevning av biskop er gitt ved Kgl. res.

tas av biskopene, prostene og bispedømmerådet. Prestetjenesten ledes av biskopen, som
dermed har ansvaret som prestenes arbeidsgiver. Prosten har gjennom tjenesteordning
fått delegert arbeidsgiveransvaret som ikke
er lagt til annet organ. Bispedømmerådet har
ansvar for positivt avgrensede deler av
arbeidsgiveransvaret: tilsetting, disiplinærsaker, oppsigelse/avskjed og lønnsforhold.
For øvrig er det vanlig at biskop og bispedømmets administrasjon i praksis samarbeider om ulike arbeidsgiverfunksjoner.
Bispedømmerådet tilsetter og har arbeidsgiveransvaret for alle dem som tilsettes i bispedømmets administrasjon. Kirkerådet tilsetter
og har arbeidsgiveransvaret for alle dem som
tilsettes i den sentralkirkelige administrasjonen knyttet til de sentralkirkelige råd.

2.4 Behandling og vedtak i
sentralkirkelige organer inkl.
høringsprosesser
Under dette punkt vil vi se på behandlingen
av temaet i «Samme kirke – ny ordning», den
påfølgende høringsprosess og Kirkemøtets
behandling.
Vi vil også se på Kirkemøtets behandling av
temaet under saken «Reformarbeid» i 2005.
«Samme kirke – ny ordning» (Bakkevigutvalget), utvalgets innstilling
Kirkerådet oppnevnte i 1998 et bredt
sammensatt utvalg for å utrede en rekke
spørsmål angående Den norske kirkes ordning og forholdet mellom kirke og stat.
Utvalget ble ledet av prost Trond Bakkevig
og avga sin innstilling i 2002.
Behandling av spørsmålet om framtidig
arbeidsgiveransvar.
Kapittel 10 i Kirkerådets kirke-stat-utvalg
drøfter framtidig organisering av arbeidsgiveransvaret. Følgende synspunkter framsettes av utvalget når det gjelder lokalt kirkelig
tilsatte:

Arbeidsgiveransvaret for menighetsprester
er forankret i Kirkedepartementet, og ivare-
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Arbeidsgiveransvaret for de som arbeider i
samme sokn må samles på samme nivå.
Organer som skal ha ansvar må få tilstrekkelig med ressurser og kompetanse (profesjonalitet), og det må være stabile enheter som
har legitimitet og en tjenlig plassering i kirkeordningen.
Ni medlemmer av utvalget vil rettslig forankre arbeidsgiveransvaret i bispedømmerådet, både ut fra endringsprosesser som skjer,
og ut fra å bevare prestetjenestens selvstendighet. Åtte medlemmer vil forankre arbeidsgiveransvaret i soknet, som kirkens grunnenhet og der arbeidet skal utføres. For ikke å
bryte prinsippet om én arbeidsgiver, bør
også prestene ansettes lokalt.
Bakkevigutvalget drøfter også spørsmålet
om alle tilsettinger må foretas på det nivået
der arbeidsgiveransvaret er plassert.
Utvalget drøfter hvorvidt det er aktuelt å
delegere tilsettingsansvar og om det er nødvendig/viktig å skille mellom vigslede tjenester og andre. Flertallet konkluderer ikke,
men et mindretall på to går inn for at bispedømmerådet tilsetter alle.
Bakkevigutvalget drøfter også biskopens tilsynsansvar og hele utvalget er opptatt av at
biskopen må få uttale seg når det gjelder vigslede stillinger. Utvalget understreker at det
spesielle ved tilsynstjenesten først og fremst
handler om hvilke standarder og rammer en
har for tilsynstjenesten i kirken og de kriterier en vurderer livet i kirken ut fra: skrift,
bekjennelse, liturgier, lover og regler, ordning og kirkemøtevedtak.
Hele utvalget er opptatt av at biskopen har et
selvstendig ansvar for ordinasjon og vigsling
– eventuelt også til å trekke slike fullmakter
tilbake. Arbeidsgiver må da kunne vurdere
annet arbeid for den tilsatte - men tilsynstjenesten skal ikke kunne endre tilsettingsforhold.
Bakkevigutvalget er også opptatt av at
pålegg fra biskopen er pålegg for styrende
organ. Utvalget er også opptatt av at tilsyns-
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tjenesten må være selvstendig i forhold til
styrende organ og daglig drift av disse.
Høringssvar på Bakkevigutvalgets utredning
I høringen på Bakkevigutvalget ble framtidig
arbeidsgiveransvar kommentert som en del
av spørsmål 8 i høringen: Den lokale organisering av kirken.
Det er viktig å understreke at tallmaterialet
må brukes med forsiktighet og at høringen
ikke gir grunnlag for bastante konklusjoner.
Allikevel gir den interessant materiale med
tanke på herværende utredning, ettersom
omkring 50% av høringsinstansene er opptatt av arbeidsgiveransvar og tilsettingsmyndighet. De viktigste trekk i høringsuttalelsene er:
• Arbeidsgiveransvaret må ivaretas profesjonelt
• Arbeidsgiver må ha nødvendig kompetanse
• Tilsettingsansvar og arbeidsgiveransvar
må henge sammen. Også prostene er
klare på dette.
Flertallet av dem som uttaler seg (60%)
ønsker fellesrådet som arbeidsgiver, mens
mindretallet (15%) ønsker bispedømmerådet
som arbeidsgiver
En del understreker at prestetjenesten må
videreføres som selvstendig tjeneste, og at
prestene derfor må tilsettes på nivået over de
andre. Det gis i høringssvaret fra Presteforeningen teologisk argumentasjon for
dette.
Flertallet av fellesråd (og noen menighetsråd) mener prestene må tilsettes lokalt i kirken, også disse med teologisk argumentasjon: Soknet er grunnenheten i kirken
Kirkemøtets behandlinger 2002 og 2005
Kirkemøtet har i to omganger behandlet
spørsmål om organisering av kirken og framtidig organisering av arbeidsgiveransvaret i
kirken.

FOA - K A P I T T E L 2 - Bakgrunnsstoff

Første gang var i 2002 når den behandlet
Bakkevigutvalget og høringssvarene. Som
sak KM 09/2002 «Innstilling fra Kirkerådets
kirke-stat utvalg».
Saken ble omtalt i komiteinnstillingen på følgende måte:
«Det må arbeides videre med hvordan
arbeidsgiveransvaret i kirken kan organiseres
på en bedre måte. Komiteen mener at arbeidsgiveransvaret i kirken bør samordnes. En bør
arbeide videre med å avklare hvem som skal
tilsette ulike tjenestegrupper i kirken og hvilke
tilsettingsprosedyrer som skal gjelde.»
Kirkemøtet 2002 vedtok i sak 09/2002:
«På bakgrunn av høringsmaterialet og
Kirkemøtets behandling, mener Kirkemøtet
det bør arbeides videre med følgende spørsmål, som hovedsakelig vil være uavhengig av
relasjonene til staten:
– kirkeforståelsen
– en enhetlig kirkelig økonomi
– organisering av kirken
– samordning av arbeidsgiveransvaret
– valgordningene i kirken»
Som en oppfølging av Kirkemøtebehandlingen ble det nedsatt en bredt
sammensatt «Reformgruppe». Reformgruppen fikk i oppdrag å arbeide bl.a. med
framtidig organisering av kirken. Resultatet
av reformgruppens arbeid ble lagt fram for
Kirkemøtet i 2005. Saken ble behandlet som
sak KM 08/2005.
Kirkemøtekomiteen som behandlet saken ga
en forholdsvis omfattende vurdering av
arbeidsgiveransvaret og uttalte (utdrag):
«Arbeidsgiveransvaret
Som nevnt i forrige avsnitt anser komiteen
det hensiktmessig at et framtidig felles
arbeidsgiveransvar for alle kirkelig ansatte
med unntak av biskop og prost legges til
organet på mellomnivået. Komiteen vil imidlertid understreke nødvendigheten av allerede i dag å samordne arbeidsgiveransvaret i
størst mulig grad og viser i denne forbindelse til forsøkene med samordnet arbeidsgi-
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veransvar som pågår i kirken. Det er ønskelig at det igangsettes ytterligere forsøk med
samordnet arbeidsgiveransvar for å få erfaringer med ulike løsninger som ivaretar de
store forskjellene i den kirkelige geografi.
En viktig del av arbeidsgiveransvaret er utøvelse av ledelse. Komiteen er derfor opptatt
av at de mange aspekter ved ledelse i kirken;
ledelse på prostinivå, daglig ledelse i soknet,
hva pastoral ledelse er og spørsmålet om en
prest kan ledes av en ikke-ordinert, drøftes og
avklares i det videre arbeidet med kirkelig
organisering og samordning av arbeidsgiveransvaret.
Demokratisk struktur på alle tre forvaltningsnivåene
Som anført under Grunnlag og forutsetninger forutsetter komiteen at kirkens demokratiske struktur på hvert forvaltningsnivå
videreføres og utbygges med representative,
valgte organer på alle forvaltningsnivåer.
Komiteen vil i denne sammenheng framheve
at det er viktig å gjøre erfaringer på mellomnivået med sammensetning/valg av styringsorgan.
Biskopens rolle og kirkelige forvaltningsorganer
Komiteen mener også at det må drøftes
videre om biskopen må ha et folkevalgt organ
å forholde seg til dersom det nåværende
bispedømmerådets ansvarsområde endres.
Dette gjelder både ut fra biskopens tilsynsansvar og forvaltnings/arbeidsgiveransvar.
Komiteen ser det slik at bispedømmet også
ved en eventuelt framtidig endret organisasjonsstruktur vil være en strategisk ressursenhet knyttet til biskopens virksomhet.
Biskopens ansvar, myndighet og tjenestefunksjoner må som nå relateres til tilsatte og
organer på både grunnivå og mellomnivå, og
komiteen påpeker at dette uansett folkevalgt
organ må organisatorisk få en tjenlig utforming for eksempel ved at det etableres en
stab. Aktuelle ansvarsområder kan være
ordinasjon, klageinstans, kompetanseutvikling/etterutdanning og strategiarbeid.»
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Fra vedtaket, pkt 2-6 (sak KM 08/2005):
«2. Kirkemøtet legger til grunn at kirkens
oppdrag og oppgaver skal ivaretas på lavest
mulig tjenlig nivå og at den kirkelige organisering på øvrige nivåer må bidra til dette.
Målet må være å etablere hensiktmessige,
tjenlige og kostnadseffektive enheter som
bidrar til å skape lokalt engasjement, tilhørighet og menighetsbevissthet.
3. Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til
flere forsøk med samarbeid mellom sokn og
til forsøk med større sokn.
4. Kirkemøtet mener at en framtidig kirkeordning bør ha tre forvaltningsnivåer med demokratisk valgte organer. Kirkemøtet ber Kirkerådet arbeide videre med å utforme et organ på
mellomnivået som balanserer den lokale tilhørighet med mulighet for strategisk samordning og forvaltningsmessig kompetanse.
5. Kirkemøtet mener at det skal være et felles arbeidsgiveransvar i en framtidig kirkeordning. Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med ny mellomenhet på et
justert prostinivå, spesielt med vekt på samordnet arbeidsgiveransvar. Det bør også legges til rette for slike forsøk på sokne- og
bispedømmenivå.
6. Kirkemøtet ber Kirkerådet klargjøre konsekvensene for det biskoppelig tilsyn med et
eventuelt endret forhold til arbeidsgiveransvaret.»

2.5 NOU 2006:2 Staten og Den
norske kirke (Gjønnesutvalget)
Bakgrunn/oppnevning
Regjeringen oppnevnte 14. mars 2003 et
utvalg til å utrede forholdet mellom staten og
Den norske kirke.
Utvalget avga innstilling 31. januar 2006.
Formålet med utredningen var å gi grunnlag
for å treffe beslutninger om statskirkeordningen skulle videreføres, reformeres eller
avvikles. Utvalget ble ledet av fylkesmann
Kåre Gjønnes.

Hovedposisjoner i utvalget
Utvalgets flertall (18 av 20) anbefalte at
dagens statskirkeordning ble opphevet og at
det etableres en ny kirkeordning for Den norske kirke. Et flertall av disse (14 av 18) anbefalte at Den norske kirke organiseres som en
lovforankret folkekirke. Et mindretall av
disse (4 av 18) anbefalte at Den norske kirke
organiseres som en selvstendig folkekirke. Et
mindretall på 2 anbefalte at dagens statskirkeordning videreføres innenfor gjeldende
grunnlovsbestemmelser.

Finansiering
Utvalget mener det er en offentlig oppgave å
bidra økonomisk og på andre måter legge til
rette for tros- og livssynssamfunnenes virksomhet, slik det skjer i dag.
For flertallets foreslåtte kirkeordning, en lovforankret folkekirke, foreslår et flertall på 15
utvalgsmedlemmer at offentlige bevilgninger står for hovedfinansieringen, med statlige
tilskudd som dekker lønninger og tilknyttede personalkostnader for alle kirkelige tilsatte, og kommunale tilskudd som dekker bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av kirkebygg. Dette foreslås av flertallet kombinert
med et mindre medlemsbidrag som skal
dekke finansieringen av menighetens øvrige
virksomhet.
Et mindretall anbefaler at den offentlige
bevilgning i sin helhet kommer fra staten.
Et annet mindretall anbefaler en hovedfinansiering gjennom en medlemskontingent,
supplert med offentlige tilskudd til særskilte
formål.

Utvalgets behandling av organisering
av arbeidsgiveransvaret
Utvalget gir ingen samlet og helhetlig forslag
til framtidig organisering av arbeidsgiveransvaret.
Utvalget uttaler i kapittel 5.7.4 under punktet
«Arbeidsgiveransvar»:
«Spørsmål knyttet til arbeidsgiveransvaret er
nå under utredning og diskusjon både i poli-
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tiske og kirkelige fora. Utvalget mener det
ligger utenfor mandatet å utrede dette i sin
fulle bredde, og viser til det pågående
reformarbeid i Den norske kirke»
Spørsmålet drøftes allikevel, dels under
gjennomgang av de ulike posisjoner i forhold
til fermtidig valg av hovedmodell (kapittel 5)
og dels i kapittel 10: Utvalgets forslag og
konklusjoner.
Utvalgets flertall konkluderer (kapittel 10.2.1
s. 162):«Utvalgets forslag og konklusjoner.»
på følgende måte:
«Den lokale menighet er i dag organisert i to
ulike virksomhetsområder: prestetjenesten og
menighetsrådenes virksomhet. Til dette svarer to arbeidsgivere: staten og soknet
gjennom kirkelig fellesråd. Samtidig er
finansieringen organisert gjennom tilsvarende deling: den statlige finansieringen for
prestetjenesten og den kommunale finansieringen for de øvrige ansatte.
Flertallet vil peke på at den anbefalte kirkeordningen gir et annet og større rom for
bedre samordning, eventuelt fullstendig
sammenslåing, av den todelte strukturen.
Flertallet har ingen konkret oppfatning av
hvordan dette bør organiseres i framtiden,
men vil påpeke at todelingen kan skape utydelig ledelse og uklare ansvarsforhold som
kan gi grunnlag for kompetansestrid og dårlig strategisk samordning av den samlede
virksomheten. Flertallet mener at de særlige
rammene som det av teologiske og andre
grunner måtte være ønskelig å legge rundt
prestetjenesten, kan etableres på en annen
måte enn ved en todelt virksomhetsorganisering.»

Høringsresultat av Gjønnesutvalget
Gjønnesutvalgets utredning ble sendt på
bred høring til kirkelige, kommunale, statlige organer og en rekke organisasjoner/institusjoner. Høringen skjedde med en rekke formulerte spørsmål høringsinstansene ble bedt
om å svare på. Det var også anledning til å
svare utfyllende ut over de stilte spørsmå-
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lene. Kirkeforskning (KIFO) fikk i oppdrag
av KKD å sammenfatte høringsuttalelsene.
KIFO gjennomgikk høringsresultatet og oppsummerte på følgende måte i det som angår
tema for denne utredningen:
«iii) Forholdet mellom råd og embete, også
mhp. arbeidsgiveransvar
Flere av høringsinstansene tar opp Dnks
organisering i to virksomhetsområder: prestetjenesten og de valgte rådene. Kirkemøtet
har uttalt at «arbeidet med videreutvikling
av Dnk har vist behov for å samle de to virksomhetsområdene i en felles struktur for å
bedre betingelsene for samvirke mellom
embete og råd, og for å bidra til større deltakelse og engasjement, ikke minst i den lokale
kirke. Flere lokale instanser tar til orde for
samordning mellom de to områdene. Det
gjelder blant annet Nesodden og Gjøfjell
menighetsråd, Nord-Rana menighetsråd,
Porsanger menighetsråd, Hvaler menighetsråd, Spydeberg felles menighetsråd, Prosten i
Sandefjord. Til grunn ligger tilsynelatende
ønsket om bedre betingelser for samvirke,
samordnet ledelse, og større engasjement og
deltagelse i den lokale kirke, i tillegg til organisering av arbeidsgiveransvar (se under).
Men det kommer også opp enkelte motforestillinger. Det teologiske fakultet understreker at det følger av evangeliets «utenfrakarakter» at prestetjenesten opprettholder en
relativ selvstendighet i forhold til rådsstrukturen. En underordning av presteskapet til
rådsstrukturen vil stå i kontrast til en luthersk forståelse av at tjenesten med Ord og
sakrament er innstiftet av Gud, ikke avledet
av det allmenne prestedømme. Tilsvarende
synspunkter kommer fra Det praktisk-teologiske seminar som spørsmål om hvem som
skal ha læreansvar, og fra Presteforeningen
som spørsmål om å kunne ivareta tilstrekkelig selvstendighet for prestene.
I høringssvarene aktualiseres spørsmålet om
råd og embete særlig i forhold til arbeidsgiveransvar, både i tilknytning til modellen lovforankret folkekirke og drøfting av mulighe-
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tene for videre reformer innen dagens ordning. Blant menighetsrådene og de kirkelige
fellesråd som tar opp spørsmålet er det, bortsett fra et par unntak, klar støtte for en samordning av dagens todelte arbeidsgiveransvar. De aller fleste legger også vekt på at
dette ansvaret bør ligge på et nivå «nær
lokalmenigheten». Kirkemøtet har tidligere
gått inn for felles arbeidsgiveransvar. KA
vier i sin uttalelse mye plass til dette spørsmålet, og argumenterer for å etablere et
enhetlig arbeidsgiveransvar for alle lokalkirkelig tilsatte «på et nivå som er nær soknene,
men samtidig stort nok til å sikre en profesjonell ivaretakelse av arbeidsgiveransvar»
(denne formuleringen er fanget opp og brukt
av en god del fellesråd og menighetsråd).
Også KFO, LO, Musikernes fellesorganisasjon, Fagforbundet, YS støtter en samordning av arbeidsgiveransvar i én linje. 2
Men det er også klare forbehold. Både
Presteforeningen, Det praktisk-teologiske
seminar og Det teologiske fakultet tar opp
spørsmålet om hva en eventuell samordning
av arbeidsgiveransvar vil innebære for biskopenes tilsynsansvar. De problematiserer
hvorvidt tilsynsfunksjon og arbeidsgiveransvar kan løsrives fra hverandre, og er dessuten opptatt av hvordan en kan opprettholde
tilstrekkelig uavhengighet og bredde i tilsettinger.
Fra bispedømmenivået er det få klare signaler i disse spørsmålene. Hamar og Nidaros
bdr. støtter en samordning, mens Agder og
Telemark bdr. mener at bispedømmerådet bør
ha tilsettings- og personalansvar for prester
(og etter hvert for proster). I den grad biskopene går inn på dette spørsmålet nøyer de
seg stort sett med å påpeke at arbeidsgiverspørsmål hører med til de områder som nå
peker seg ut for videre utredning og reformer. Agder og Telemark biskop tar dog til
orde for at en tilstreber kontinuitet i kirkens
oppbygning, struktur og arbeidsorganer.

Saklig velbegrunnede ledd i kirkeordningen
bør ikke settes under press, og han nevner
her bispedømmeenheten som eksempel.»

2.6 Erfaringer ved forsøksvirksomhet med samordning
av arbeidsgiveransvar
Etter Kirkemøtets behandling av Bakkevigutvalget i 2002, ble det tatt lokale og sentrale
initiativ for å komme i gang med forsøksvirksomhet, også med samordning/felles
arbeidsgiveransvar. Dissssforsøkene er viktige for utvalget ut fra to perspektiver:
• Hva gir de oss av erfaring med mulighet
for samordning innenfor en todelt struktur.
• Hva kan de gi oss av erfaringer med tjenlig nivå på størrelse av enhet.
To prosjekter har fått økonomisk støtte til
«samordning av arbeidsgiveransvar» - Asker
og Byåsen. I begge prosjektene er virksomheten i forsøket sammenfallende med prostiet.
De to prosjektene har en rekke problemstillinger som er likeartet, men skiller også lag på
enkelte sentrale punkter. Askerprosjektet har
engasjert prosjektleder fra starten, men har
ikke gjennomført ekstern evaluering ennå.
Byåsenprosjektet har engasjert «Arbeidsfellesskapet» til å foreta evaluering. Det er utarbeidet to «Underveis-rapporter» i prosjektet.

Askerprosjektet «Den norske kirke i
Asker - ei bygd – ett oppdrag»
Prosjektet startet i 2004 og har som målsetting å skape større samhandling, mer effektiv
bruk av menneskelige ressurser og tydeligere ledelse og ansvar. Indikatorer på måloppnåelse er:
• reduksjon av konflikter basert på den
strukturen to arbeidsgivere gir
• styrking av arbeidsmiljøet
• opprettelse av flere felles prosjekter for å
løse oppgaver bedre

2 KIFO-rapporten er her noe upresis. Det er fra LO og Fagforbundet lagt til grunn at man i framtiden ønsker
«felles arbeidsgiver» – ikke samordning.
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• en bedre ressursforvaltning
• menighetsrådenes og fellesrådets styringsansvar blir tydeligere.
Målgruppen for prosjektet er alle ansatte i
Asker kirkelige fellesråd og Oslo bispedømmeråd med Asker prosti som arbeidssted.
Den norske kirke i Asker er bemannet med
knappe 70 årsverk, drøyt 60 med fellesrådet
som arbeidsgiver og 8 med Oslo bispedømmeråd som arbeidsgiver. Kirken i Asker er
organisert med fem menighetsråd med daglig leder. I tillegg er det egen avdeling for
«Kirkens Feltarbeid» og kirkegårdene.
Prosjektet hadde en utredende og utviklende
fase i 2005. I 2006 har det vært utprøvinger
på bakgrunn av det som ble utredet i 2005.
Som en del av prosjektet har det vært
gjennomført to arbeidsmiljømålinger blant
de ansatte for å se om måloppnåelse har funnet sted.
Prosjektet har vært ledet av en styringsgruppe der også Oslo bispedømmeråd, Presteforeningen sentralt og KA har vært representert – sammen med prost, kirkesjef og representanter for fellesrådet.
Prosjektet ønsket opprinnelig å utprøve en
tettere samordning av arbeidsgiveransvaret,
der også tilsetting av prester kunne legges til
fellesrådet. Dette ble ikke mulig av formelle
grunner. Forsøket har derfor vært bevisst på
å optimalisere samordning innenfor gjeldende regelverk.
Et særkjenne ved prosjektet har vært at man
også har satt søkelys på ledelsen i menighet
med samspill mellom sokneprest, daglig
leder og menighetsrådsleder. Prosjektet har
også hatt fokus på oppgaveløsningen i
menighetene.

Erfaringer
Askerprosjektet har hele tiden presisert at
det har vært et prosjekt der prosessen er den
viktigste faktoren. Et av hovedfokusene har
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vært å samordne de to arbeidsgiverlinjene så
langt som det overhodet er mulig. For
eksempel er normalmodellen i menighetene
at lederansvar «sidedelegeres» ved sykdom
eller annet fravær. Fra daglig leder til sokneprest dekker dette alle oppgaver, men andre
veien er det naturlig nok noen begrensinger.
Det er ikke foretatt ekstern evaluering, men
følgende framkommer gjennom egenevaluering så langt i prosjektet:
«I forhold til hovedmålsettingen om å framstå som en organisatorisk enhet med optimal
samordning mellom de to linjer synes man å
lykkes i å framstå som en enhet. Prost og kirkesjef har etablert kontor og arbeidsfellesskap, felles planleggingsrutiner.
Ledergruppa
Prost og kirkesjef med stedfortredere har fast
ledermøte en gang pr. måned der alle viktige
saker tas opp. I tillegg er det korte statusmøter etter behov.
Samarbeidsforum
Sokneprestene og de daglige lederne møtes i
samarbeidsforum fire ganger pr. år.
Allikevel har det vært klare utfordringer i
prosjektet. I «embetslinjen» har det ikke
skjedd noen endringer i delegering til prosten. Forsøket er fullt og helt basert på at det
legges maksimal velvilje inn i prosjektet fra
prosten og at hun/han velger å utøve sin
ledelse inn i fellesrådet som felles styre. Det
har også vært utfordringer i rolleavklaring
på prestesiden i forsøket.»

Byåsenprosjektet
Menighetsrådene i Ilen, Sverresborg og
Byåsen ønsket å etablere en egen enhet for
det som gjennom tidligere presteforsøk var
kalt «storprestegjeld». Med hjemmel i kirkeloven § 5 fremmet man en søknad til departementet. Slik det var formulert, ønsket man
å gjøre et forsøk med overføring av fellesrådets oppgaver etter kirkeloven § 14, bispedømmerådets arbeidsgiveransvar for prestene og ved at prosten kunne forholde seg til
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Prostistyrets rolle i forhold til prosten
Et viktig aspekt ved forsøket er prostistyrets
forhold til prosten. Det slås fast at prostistyret i saker som faller inn under prostens
ansvarsområde er å forstå som rådgivende
organ. Når prosten er enig i prostistyrets
vedtak i en slik sak, vil prosten la dette gjelde
som beslutning i saken. Dersom han derimot
gjør en beslutning i strid med protokollert
vedtak i prostistyret, skal hans beslutning
føres inn i prostistyrets protokoll.
Prostistyret vil som en følge av dette ikke
regne seg som beslutningsdyktige, og vil ikke
sette møtet, dersom ikke prosten er tilstede.»

det nye områdestyret. Man tenkte seg at styret var overordnet både daglig leder og
prost. I prosessen ble området/storprestegjeldet omgjort til prosti. Et eget utredningsutvalg avga innstilling 4. februar 2004 og la
følgende til grunn for prosjektet:
«Byåsen omgjøres til prosti.
Det opprettes et prostistyre som overtar fellesrsrets oppgaver etter kl § 14. Prostistyret
består av ni personer. Utvidet delegasjon av
myndighet over ressursene knyttet til prestetjenesten gis til prost. Samordning av
arbeidsgiverlinjene skjer i prostistyret. Prost
forplikter seg til å legge alle policy-avgjørelser angående prestetjenesten til prostistyret.
KKD godkjente opprettelsen av prostistyre
for soknene i Byåsen prosti 24. juni 2004
med følgende sammensetning:
to (ikke ansatte) representanter for hver av
de tre menighetene
fungerende prost
to representanter oppnevnt av og blant de
ansatte i soknene
Prostistyret skal ivareta alle oppgavene som i
Kirkelovens § 14 er lagt til kirkelig fellesråd
med unntak av anlegg, drift og forvaltning
av kirkegårder og fremleggelse av budsjettforslag for kommunen.
Prostileders rolle
Prostileder er daglig leder av prostistyrets
virksomhet. Prostileder er sekretær for prostistyret og daglig leder for de tilsatte i prostiet.
Prostens rolle
Nidaros biskop og Nidaros bispedømmeråd
ga fra 2005 prosten et utvidet styringsansvar for midler som gjelder eget prosti i forhold til andre proster i bispedømmet. Prosten
ble i 2005 gitt rett til å inngå arbeidsavtaler
for midlertidige engasjementer inntil 6
måneder. Samtidig ble det understreket at
tilsettingsmyndigheten for menighetsprester
fortsatt tilligger bispedømmerådet.
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Det ble i 2005 inngått samarbeidsavtale med
Trondheim kirkelige fellesråd. Eget økonomireglement for Byåsen ble vedtatt i juni
2006.
Foreløpige trekk av en evaluering
Byåsen
prosjektet
evalueres
av
«Arbeidsfelleskapet». Det er levert to
«Underveis-rapporter». Rapportene evaluerer ulike sider av prosjektet, blant annet:
•
•
•
•

Organisering av forsøket
Klarhet i myndighet og ansvarsforhold
Effektivitet i forvaltningen
God ivaretakelse av ledelsesfunksjoner,
personalomsorg og arbeidsmiljø
• Gode samarbeidsrelasjoner mellom de
ulike delene av virksomheten
• God kvalitet på strategi og planarbeid
• Mer målrettet bruk av ressurser på kirkens kjerneaktiviteter
I denne sammenheng vil vi summarisk trekke fram:
• Svært mange gir uttrykk for at man
undervurderte hvor kompleks strukturen
er i kirken og omfanget av det utrednings- og avklaringsarbeid som måtte
iverksettes i forbindelse med forsøket. De
fleste ansvars- og myndighetsforhold er
nå avklart.
• Den opprinnelige intensjon i forsøket var
at prostistyret skulle utøve en styringsrolle overfor prost og prostileder som like-
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•

•

•
•

•
•
•
•
•

verdige ledere. Denne forutsetningen er
ikke oppfylt ettersom departementet
avviste dette. Dermed blir prostistyrets
forhold til henholdsvis prost og prostileder ikke likeverdig ettersom prosten også
sitter som ordinært medlem av prostistyret.
Ansvarsdelingen mellom prost og prostileder hviler på praktiske samarbeidsrutiner og gode samarbeidsrelasjoner.
Strukturen er på dette punktet skjør og
helt avhengig av personlige forutsetninger.
Samarbeidet mellom prost og prostileder
beskrives som en bærebjelke i drift og
utvikling av prosjektet.
God tilbakemelding på personalarbeid
og stabsutvikling.
Forsøket er avhengig av at prosten legger
alle vesentlige spørsmål om prestetjenesten fram for prostistyret.
Saksbehandlingen for prostistyret er god,
men tidkrevende.
Det er etablert en daglig ledelse som vurderes som god.
Prostileders ansvar og oppgave blir
meget omfattende.
Samarbeid med menighetsrådene beskrives om godt.
Foreløpig få resultater med tanke på oppgaveløsning på tvers av menigheter og
frigjøring av ressurser til kjerneoppgaver.
Dette henger sammen med omfattende
utredninger for å få forsøket «opp å stå».

Noen felles refleksjoner på bakgrunn av
de to prosjektene
De to forsøkene som er referert gir innspill til
videre utvikling av kirkelig organisering og
håndtering av arbeidsgiveransvar og ledelse.
De to forsøkene viser at de administrative
ressurser ikke må undervurderes. Asker har
ca. 50.000 innbyggere. I Byåsen bor det ca.
30.000 mennesker. Begge vurderes som tjenlige enheter, men muligens avdekker
Byåsenprosjektet at enheten er i minste laget.
Begge forsøkene preges av at det har vært
liten mulighet for staten til reell myndighetsoverføring fra arbeidsgiver til et prostinivå.
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Dette har gitt liten mulighet til utprøving av
reell styring av ressursene. Forsøkene blir derved svært personavhengige og bygger på personlige egenskaper og personlige relasjoner.

2.7 Ordningen i andre nordiske
kirker
SVERIGE
Organisering
«Församlingen» er den grunnleggende enheten innen den svenske kirke. Hver «församling» har en «församlingsinstruktion» der
virksomheten beskrives. Den kan beskrives
som et måldokument. I «instruktionen» skal
det framgå at man fyller de kriterier som kreves for å være en menighet i Svenska kyrkan.
Den svenske kirke er i hovedsak inndelt i et
lokalt nivå, et stiftsnivå og et sentralt nivå.
Ulike ordninger for muligheter for sammenslåinger lokalt kompliserer systemet.
Det finnes ca. 2.225 «församlingar». I arbeidsgiversammenheng er «pastoratet» den mest
interessante enheten. Det finnes ca. 1000 pastorat i Sverige. 3-400 er «enförsamlingspastorat». Det finnes 2-300 «pastoratssamfälligheter» og en rekke «flerpastoratssamfälligheter». Hvordan ansvarsfordelingen er mellom
«församlingen» og «samfälligheten» reguleres i Kyrkoordningen. «Samfällighetenes»
ansvarsområde er økonomi, kirkeavgifter,
eiendomsforvaltning personal og gravferdsvirksomhet. De tilsvarer langt på vei Den
norske kirkes kirkelig fellesråd.

Organisering av arbeidsgiveransvaret
Det finnes ca. 900 arbeidsgivere i den svenske kirken for de 25.000 tilsatte. Tilsettinger i
kirken reguleres av lover, avtaler og kirkeordningen (vedtatt av Kyrkomötet). Alle tilsatte har «församlingar» og «samfälligheter»
som arbeidsgivere, og tilsettes lokalt.
Bispevalg er regulert i Kyrkoordningen og
skjer i det enkelte stift. Erkebispevalg skjer
etter en valgprosedyre der hele landet er
involvert. Biskopen har tilsynsansvar, men
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ikke arbeidsgiveransvar for prestene.
Tilsettingen skjer lokalt også for prester. Det
er lagt inn en «behörighetsprovning» av
prester på stiftsnivå. Oppsigelsesmyndigheten ligger også lokalt, men det er lagt inn
en sikringsbestemmelse vedr. oppsigelse av
prester: For å forhindre oppsigelse på teologisk grunnlag, skal det på stiftsnivå undersøkes om oppsigelsen er begrunnet i arbeidsforholdet eller i teologien.
Svenska kyrkans församlingsförbund er etter år
2000 en samlende arbeidsgiverorganisasjon
for den svenske kirken. Oppgavene og organiseringen er regulert i kirkeordningen
kapittel 34 § 6:
«när en församling, en samfällighet eller et
stift er arbetsgivare skall Svenska kyrkans
församlingsförbund:
1. företreda arbetsgivaren när det gjelder at
inngå eller säga upp kollektivavtal,
2. avgöra frågor om lockout eller andra
stridsåtgerder
3. företreda arbetsgivaren i tvister».
I vedtektene for Församlingsförbundet heter
det at de skal «….verka självstendigt innom
ramen för trossamfunnet svenska kyrkans
arbete, liv og gemenskap».
Etter år 2000 har samtlige tilsatte forhandlet
fram lønn lokalt med unntak av prestene.
Prestenes lønninger er det Församlingsförbundet på stiftsnivå som forhandler om.

Ledelse
Kyrkoråd og kyrkoherde.
Når det gjelder ledelsesansvaret i den lokale
kirke,
er
dette
også
regulert
i
Kyrkoordningen, vedtatt av Kyrkomötet. Det
er «kyrkorådet» (menighetsrådet) som sitter
med «styreansvaret», men det er nedfelt i
kyrkoordningen en relativt klar ansvarsdeling mellom prest og menighetsråd.
De viktigste paragrafene er §§ 5 og 6 kap 2:
«§ 5
Kyrkorådet er församlingens styrelse.
Kyrkorådet skal ha omsorg om församlingsli-
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vet och ha ansvar för at församlingens
grunnläggande uppgift blir utförd.
Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tilsyn över nämndarnas verksamhet.
§6
För varje församling skall det finnas en kyrkoherde, som utifrån avgivna vigningslöften
på eget ansvar fullgör de uppgifter som
anges i kyrkoordningen. Kyrkoherden har
ansvaret för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grunnläggande uppgift.
Kyrkoherden leder församlingens verksamhet
såvitt avser gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.»
Både kyrkoråd og kyrkoherde (sokneprest)
har således ansvar for virksomheten når det
gjelder menighetens grunnleggende oppgaver, og har sammen ansvar for oppfølging av
demokratisk fattede beslutninger. Det pågår
for tiden en debatt i Svenska kyrkan om rekkevidden av disse bestemmelser og saken
har vært behandlet i «överklaganemden»
under Kyrkomötet.
Stiftet er biskopens ansvarsområde. Stiftet
gir råd og veiledning til menighetene og ser
til at menighetene følger kirkeordningen.
Stiftet har også ansvar for etter-/videreutdanning av tilsatte i stiftet. Biskopene leder
stiftet og vigsler prester og diakoner.
Domkapitlet utøver tilsyn i menighetene
sammen med biskopen. De har blant annet
som oppgave å granske om prester og diakoner holder sitt vigslingsløfte og prøver deres
embetsførsel. «Församlingsinstruktionene»
skal godkjennes både av kyrkoråd, kyrkoherde og domkapittel.

Trekk av den aktuelle debatt
Arbeidsgiveransvar og tilsynsansvar
Ved endringene i år 2000 ble arbeidsgiveransvar og tilsynsansvar skilt i den svenske
kirke. Arbeidsgiveransvaret for alle ligger
lokalt, biskopen (delvis sammen med domkapitlet) utøver tilsynsansvar. Det finnes
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ingen samlet evaluering av hvordan dette
har fungert, men det er en pågående debatt
om biskopen har tilstrekkelig myndighet
etter reformen.
Kyrkoherden som «sjef»
Kyrkoherden er «sjef» etter år 2000 for
menighetens utadrettede virksomhet. Det er
en pågående debatt om også dette. Den
debatten dreier seg om flere forhold:
• Dels om kyrkoherdens kompetanse til å
lede. Flere kyrkoherder har sluttet og
opplevd en verdikonflikt mellom å være
leder med ansvar for arbeidsmiljø osv. og
det å være prest.
• Dels om behovet for krav til obligatoriske
lederkurs forut for tilsettingen.
• Dels om kyrkorådets myndighet til å
bestemme at andre enn presten skal være
leder.

som er ansatt ved kirker eller kirkegårder,
med unntak av prestene. Oppgaven som
arbeidsgivers representant ivaretas av en
kontaktperson som velges blant menighetsrådets medlemmer som et frivillig verv.
Lønns og arbeidsforhold for alle kirkefunksjonærer fastsettes av Finansministeriet.
Kirkeministeriet er ansettelsesmyndighet for
alle prestene. Menighetsrådene avgir innstilling om tre kandidater. Før innstillingen
avholdes det et møte mellom biskopen og
menighetsrådet. Innstilling foretas i menighetsrådsmøte uten at prost eller biskop er til
stede. Heller ikke prester deltar i dette møtet.
Innstillingen skal i prioritert rekkefølge sette
opp tre søkere. Biskopen gir på bakgrunn av
dette sin innstilling til kirkeministeren.
Kirkeministeriet kan ikke tilsette søker som
ikke er innstilt av menighetsrådet.

Ledelse
Arbeidsmiljøundersøkelser
Det har vært gjennomført flere større
arbeidsmiljøundersøkelser som peker på
uklarheter i kirkens lokale struktur, og særlig
uklarheten mellom kyrkorådet og kyrkoherdens kompetanseområder3.

DANMARK
Organisering
Den danske kirke er fortsatt en folkekirke
med sterk statlig styring på flere nivåer. Det
finnes ikke synodale organer på sentralt
nivå. Folkekirken består av 2.121 sogn med
hvert sitt menighetsråd. Sognene varierer i
størrelse fra under 100 til godt over 10.000
innbyggere. Prostiet framstår som en stadig
viktigere enhet. Det er 110 prostier i den danske kirke.

Arbeidsgiveransvar
Menighetsrådet er arbeidsgiver for kirkefunksjonærene, det vil si alle medarbeidere

I den danske kirke er ingen stilling tillagt
daglig leder-funksjonen. Den av menighetsrådet utpekte «kontaktperson» er pålagt å
ivareta arbeidsgiverfunksjoner. Lovgivingen
som trådte i kraft sommeren 2007 gir menighetsrådet mulighet til å tillegge daglig lederfunksjonen til sogneprest eller annen kirkefunksjonær. Prestetjenestens organisering
skjer som en egen virksomhet tilsvarende i
Norge, med unntak av at presten har en mer
selvstendig stilling i forhold til prost og biskop.

Pågående endringer
Det pågår for tiden et omfattende endringsarbeid i den danske kirke. Kirkeministeriet
sendte i juli 2006 ut betenkning nr 1477 om
«oppgaver i sogn, provsti og stift». I den forbindelse blir prostiet i stigende grad service
og forvaltningsorganer for de 2.200 menighetsråd, og legger til rette for tettere samarbeide soknene imellom.

3 Se mer om disse undersøkelsene i kapittel 4, pkt. 4.5
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Trekk av den aktuelle debatt

Av annen type tilsatte har de:

Nivå
Det foregår for tiden et omfattende utredningsarbeid i den danske folkekirke, og en
rekke reformer på det lokale plan er på trappene. Prostinivået styrkes betraktelig som
økonomisk og organisatorisk enhet. Prostiet
blir i større grad service- og forvaltningsorganer for menighetsrådene.

• Administrative stillinger: 2.723 stillinger
• Gravere: 4.399 stillinger
• Eiendoms- og kirketjenerstillinger: 4.092
stillinger

Ledelse
Den danske folkekirke har ikke utviklet noen
lederfunksjon lokalt. Menighetsrådene har
hatt såkalte «kontaktpersoner» utpekt av og
blant menighetsrådsmedlemmene som har
ansvar for å ivareta visse arbeidsgiver- og
ledelsesfunksjoner. Det foregår en debatt om
utilstrekkeligheten ved denne ordningen, og
om behovet for å profesjonalisere ledelsen
lokalt. Det ligger an til at sokneprestene får
større lokalt ledelsesansvar, men det er uavklart hvordan man kommer til rette med
prestens selvstendighet dersom han/hun
også skal ta på seg ledelsesoppgaver på
vegne av valgte organer.

Til sammen blir dette ca. 20.000 tilsatte.

Tilsettingsforhold
Det er den lokale kirke som tilsetter de fleste
stillinger. Kyrkofullmektig tilsetter kapellan,
kantor, lektor og økonomisjef. Andre stillinger tilsettes av Kyrkorådet.
For en del prestestillinger gjelder særskilte
regler:
Kyrkoherde (sokneprest) velges etter et allment direkte valg i menigheten for alle stemmeberettigede. Domkapitlet (på bispedømmenivå) organiserer valget og utsteder fullmakt til den som har fått flest stemmer.
Også når det gjelder kapellan, lektor og kantor er det domkapitlet som utsteder fullmakt
når kirken lokalt har tilsatt.

Ledelsesforhold i den lokale kirke
FINLAND
Av Finlands 5,1 millioner innbyggere er 85 %
medlem av den evangelisk-lutherske kirken.
Den evangelisk-lutherske kirken har sammen med den ortodokse kirke i Finland et
særskilt forhold til staten.

Det lokale kyrkoråd har i prinsippet to
ledere. Kyrkoherden leder det åndelige
arbeidet og økonomisjefen resten av stillingene. Kyrkoherden er dels ansvarlig overfor
kyrkorådet og dels overfor domkapitel og
biskop.

Arbeidsgiverorganisering
Den finske kirke har 517 menigheter, 70 prostier og 9 bispedømmer.
Når det gjelder kirkelig tilsatte skiller de
mellom «andligt arbete» og administrative
stillinger. Innenfor åndelig arbeid har de:
•
•
•
•
•
•
•
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Menighetsprester: 2.164 stillinger
Sykehus prester: 143 stillinger
Familierådgivning: 172 stillinger
Kirkemusikk: 924 stillinger
Diakoniarbeid: 1.439 stillinger
Ungdomsarbeid: 1.403 stillinger
Barnearbeid: 2.787 stillinger

Den finske kirke har ikke en egen arbeidsgiverorganisajon (som i Sverige og Norge).
Kyrkans arbetsmarknadsverk er ett av tre
utvalg under Kirkemøtet.

Trekk av den aktuelle debatt
Det er uklart i den finske kirke hvem som er
«arbeidsgiver» for kirkelige stillinger. Det er
to strukturer som lever side om side. På
spørsmålet om hvem som er «rett saksøkt» er
det vanskelig å få et klart bilde. Så langt har
man valgt i ikke finne det ut gjennom rettsapparatet, men heller betalt seg ut av vanskelige saker. Ledelsesdiskusjonen er livlig. En
rekke menigheter ønsker å gi en administra-
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tiv leder det øverste ansvar overfor kyrkorådet.

det, der medarbeideren naturlig inngår i den
lokale kirkestaben.

2.8 Om arbeidsgiveransvaret
på gravferdssektoren

Gravferdsloven åpner i dag for kommunal
drift (gravfersdsloven § 23). Fem kommuner
på landsplan har vedtatt kommunal drift4.
En rekke steder er det imidlertid utstrakt
bruk av kommunal tjenesteyting (kirkeloven
§ 15) slik at kirkelig fellesråd formelt sitter
med ansvaret for driften, men driften ivaretas i stor utstrekning av kommunalt tilsatte.

Gravferdssektoren omfatter kirkegårder, krematorier og de administrative funksjonene
omkring disse. De tilsatte kan deles opp i
hovedgruppene kirkegårdsarbeidere, krematorieansatte og administrativt ansatte.
Det er omkring 30 krematorier og 2.000 kirkegårder på til sammen 15.000 dekar i Norge.
Det arbeider omkring 1.300 personer med
praktisk kirkegårdsdrift registrert i lønns- og
personalregisteret i KA. Disse utgjør til sammen ca. 800 årsverk.
Gravferdssektoren skal ivareta alle innbyggere i kommunen, uavhengig av livssyn.
Denne utredningens hovedfokus er å utrede
forslag til framtidig organisering av arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelig tilsatte, og
utvalget finner grunn til å omtale gravferdssektoren spesielt. Dette skyldes flere forhold:
1. Kirkegårds-/gravferdsdrift noe kirkelig
fellesråd ut fra gravferdsloven og kirkeloven
utfører på vegne av det offentlige. Ansatte på
denne sektoren er ikke kirkelige medarbeidere på linje med kirketjener, klokker, kontoransatte osv. Dette kommer blant annet til
uttrykk ved at det normalt ikke stilles krav til
medlemskap i
Den norske kirke for de som «alene» har sitt
arbeid knyttet til kirkegård/gravlund.
Likevel er det mange kombinasjonsstillinger
kirkegårdsarbeider/kirketjener ut over lan-

2. Flertallet i Gjønnesutvalget ønsker å overføre forvaltningsansvaret for kirkegårder/
gravlunder til kommunen5. Flertallet foreslår
derfor at personalkostnader til gravferdssektoren skal forbli et kommunalt ansvar, men
personalkostnadene til kirkelig personell
skal bli et ansvar for staten direkte.
Begge disse forutsetninger gir grunn til at
gravferdssektoren bør behandles særskilt.
Dersom Gjønnesutvalgets flertall blir resultatet, vil spørsmålet om framtidig organisering/nivå for ivaretakelse av arbeidsgiveransvar for tilsatte på gravferdssektoren komme
i en annen situasjon enn for kirkelig tilsatte.
Kommunen vil her bli arbeidsgiver for tilsatte på gravferdssektoren, som da vil bli kommunalt tilsatte. Tilsatte som i dag har kirkelig
fellesråd som arbeidsgiver overføres til kommunen. Hvorvidt kommunen vil samarbeide
om oppgaveløsningen i større enheter, blir et
ansvar for kommunen.
Det kan også være en mulighet i en slik
modell at kommunen vil basere seg på «kirkelig tjenesteyting». Dette vil da skje speilvendt i forhold til den modell som i dag er
aktuell ut fra kirkeloven § 15.

4 Bærum, Gjesdal, Modum, Sandefjord og Vennesla
5 Også et flertall i NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning og i «Samme kirke – ny ordning» (KR 2002) foreslo at
kommunen som hovedmodell skulle overta forvaltningsansvaret for kirkegårder.
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KAPITTEL 3
Arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke
– innhold og omfang

3.1 Innledning
Å ha sitt arbeid i kirken innebærer både noe
helt alminnelig og noe som er særegent. Å
beskrive arbeidsgiveransvar og arbeidslivsrelaterte spørsmål i Den norske kirke er
utfordrende i dette perspektiv. Tematikken
utfordrer forståelsen av forholdet mellom det
alminnelige og det særegne; kirkens alminnelighet og kirkens egenart. Valg av styringsform og grunnstruktur for Den norske
kirke må gjøres med utgangspunkt i kirkens
egenart og oppdrag. Arbeidsgiveransvarets
innhold og karakter kan samtidig beskrives
med utgangspunkt i begreper som gjelder
generelt i norsk samfunns- og arbeidsliv.
Utvalget har valgt å benytte seg av de alminnelige begreper som brukes generelt i
norsk arbeidsliv for å beskrive hva et arbeidsgiveransvar innebærer. Det skyldes først og
fremst at arbeidslivslovgivningen i Norge
også regulerer arbeidsforhold innenfor alle
trossamfunn. En del særlige hensyn som
knytter seg til arbeidsforhold i trossamfunn
er innarbeidet som unntaksbestemmelser i
lovgivningen. Innenfor disse rammer, kan
trossamfunn fastsette nærmere regler og retningslinjer for sin personalpolitikk, stillingsstruktur/titler og styringsform. Her vil både
trossamfunnenes ideologiske egenart, men
også deres ressurstilgang, medlemstall og
geografisk nedslagsfelt avspeile seg.

Den norske kirke er i denne sammenheng
kjennetegnet av at det er staten som kirkestyre som i stor grad har fastsatt dette særlige
kirkelige regelverk. I nyere tid har
Kirkemøtet overtatt en del beslutningsmyndighet. Bestemmelsen om vigsling/ordinasjon som forutsetning for tilsetting i stilling
som kateket, diakon eller kantor, er ett
eksempel på denne type bestemmelser6.
I dette kapitlet vil utvalget først gjennomgå
de grunnleggende styringsterminologiske
begreper som brukes om arbeidsforhold
generelt med utgangspunkt i begrepene
«arbeidsgiveransvar», «virksomhetsansvar»
og «faglig ansvar». Dette er begreper som
allerede i dag ligger til grunn for og regulerer
alle former for (formelle) ansvarsforhold
innenfor Den norske kirke. Begrepene kan
oppfattes fremmedgjørende, men må forstås
som rettslig fagterminologi som ikke har
annen funksjon enn å beskrive kirkens liv og
arbeid slik det «skjer» i menighetene til daglig.
Mot slutten av kapitlet, drøftes spørsmål
som i sterkere grad knytter seg opp mot
spørsmål om kirkens egenart og oppdrag.
Utvalget tematiserer her spørsmålet om teologiske premisser for kirkens styringsstruktur. Det tas her utgangspunkt i den grunnlagstenkning som er utviklet i Den norske kirke
de senere tiår innenfor rammen av den kirke-

6 Fastsatt av Kirkemøtet i 1996.
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lige reformbevegelse. Særlig tematiseres forståelsen av prestetjenesten og biskopenes
rolle innenfor Den norske kirkes styringsstruktur.

3.2 Arbeidsgiverbegrepet –
generelt
Utgangspunktet for ethvert arbeidsforhold –
inkludert arbeidsforhold i Den norske kirke er at det finnes en virksomhet/oppdragsgiver som trenger arbeidskraft og som samtidig har økonomiske ressurser til å inngå en
arbeidsavtale med en eller flere personer.
Arbeidsgiveransvar oppstår i forlengelsen av
de oppgaver og det ansvarsområde som tilligger en virksomhet – under forutsetning av
at man også disponerer over økonomiske
ressurser. Den norske kirke driver på lokalt
nivå en omfattende og sammensatt virksomhet (gudstjenester, kirkelige handlinger, konserter, trosopplæring, diakonalt arbeid, kirkegårdsdrift mv.) som krever arbeidsinnsats
fra en lang rekke medarbeidere. I underkant
av 10.000 personer har per dags dato et
arbeidsforhold – i deltids- eller heltidsstilling
– for å utføre arbeid innenfor denne virksomheten.
Arbeidsgiveransvaret omfatter både rettigheter og plikter. Arbeidsgivers styringsrett er
ikke hjemlet i lov, men i ulovsfestet rett.
Styringsretten betegnes gjerne som en rettslig norm. Selv om den ikke er konkret nedfelt
i lovbestemmelser eller arbeidsavtaler, har
rettssystemet anerkjent styringsretten som
en kompetanse for arbeidsgiver.
Den sentrale rettighet som tilligger arbeidsgiver er arbeidsgivers styringsrett som tradisjonelt defineres som retten til å organisere,
lede og fordele arbeidet, til å ansette og si
opp arbeidstakerne, samt å treffe bestemmelser om arbeidsforholdet og virksomheten7. Arbeidsgivers ansvar blir gjennom
denne definisjonen nærmere innholdsbestemt. Både begreper som «ledelse»,
«arbeidsfordeling» og «kontroll» av arbei-

dets utførelse hører inn under et arbeidsgiveransvar. I tillegg tilligger det arbeidsgiver å
inngå og avslutte arbeidsavtaler (tilsetting,
suspensjon, oppsigelse mv.). Arbeidsgivers
styringsrett omfatter også den generelle rett
til å treffe bestemmelser om arbeidsforholdet
og virksomheten. Denne siste presiseringen –
om arbeidsgivers generelle rett til å treffe
bestemmelser om virksomheten - må forstås
som en understrekning av arbeidsgiveransvaret som et integrert aspekt i det å være
ansvarlig leder for en virksomhet. Det vises
til pkt. 3.3 for nærmere utdypning av denne
tematikken.
Hva som nærmere forstås med ansvaret for å
lede vil forstås noe forskjellig avhengig av
organisatorisk kontekst. Noen helt entydig
definisjon på ledelsesbegrepet finnes ikke
verken i rettslig eller ledelsesfaglig forstand.
Ledelsesforskningen har de senere år utviklet en forståelse av ledelse som en kompleks
prosess som omfatter både rasjonelle/instrumentelle og symbolske elementer. Begrepet
ledelse kan i sin kompleksitet av virkningsformer likevel forstås som innflytelse som
virker inn på organisatorisk måloppnåelse I
de senere år har organisasjons- og ledelsesfaget utviklet seg i retninger som i større grad
fanger opp særtrekk og utfordringer som
også knytter seg til ledelse av frivillige organisasjoner, etablerte kirkesamfunn m.v.
(institusjonell teori, transformasjonsledelse,
verdibasert ledelse mv.) (Yukl 2001).
Det overordnede ansvar for å ivareta ledelsesfunksjoner er normalt tillagt en daglig
leder for den enkelte virksomhet. Daglig
leder opptrer i arbeidsgivers (eier/styret/
demokratisk organ) sted som overordnet de
øvrige tilsatte og med ansvar for at ledelsesog arbeidsgiverfunksjoner blir ivaretatt i det
daglige. De forpliktelser som tilligger
arbeidsgiver gjelder tilsvarende for den som
i arbeidsgivers sted leder virksomheten. For
øvrig kan ledelsesfunksjoner og lederansvar
organiseres på forskjellige måter i den enkelte virksomhet. Både kulturelle forhold (tradi-

7 Stein Evju: «Norge» i Backmann, A. m.fl: Arbetsrätten i Norden.
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sjon og autoritetsformer), egenarten til den
enkelte virksomhet (offentlig/privat/frivillig og typen oppgaveløsning), størrelsen på
virksomheten og andre forhold virker inn
både på hvordan virksomheter organiseres
og på hvordan lederstrukturen utformes og
lederroller profileres.
Den juridiske definisjon på hvem som faller
inn under arbeidsgiverbegrepet og dermed
omfattes av de forpliktelser som i norsk lov
er knyttet til arbeidsgiverrollen, er nedfelt i
arbeidsmiljøloven § 1-8:
«Arbeidstaker og arbeidsgiver
(1) Med arbeidstaker menes i denne lov
enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.
(2) Med arbeidsgiver menes i denne lov
enhver som har ansatt arbeidstaker for å
utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne
lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde
tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted
leder virksomheten.»
Retten til å fordele arbeid blir oftest omtalt
som organisering av arbeidet i en virksomhet
(avdelingsinndelinger eller prosjektbasert,
etablering av eventuelle mellomledernivåer
etc). Også på dette området vil den enkelte
virksomhet utvise særtrekk. Dette er særlig
tydelig innenfor offentlig virksomhet der
Stortinget kan ha definert både mål, faglige
standarder og organisatoriske rammer for
oppgaveløsningen. I Den norske kirke representerer både kirkeloven og fastsatte tjenesteordninger og kvalifikasjonskrav slike
bestemmelser. Dette regelverk begrenser kirkelige arbeidsgiveres mulighet til fritt å organisere virksomheten og til å fordele arbeid
mellom ulike arbeidstakere. Omfordeling av
oppgaver mellom prester, kantorer, kateketer
og diakoner vil for eksempel i liten grad
være mulig for kirkelige arbeidsgivere.
Når det gjelder arbeidsgivers rett til å kontrollere arbeid, bygger dette på at arbeidstaker gjennom å inngå en arbeidsavtale forutsettes å utføre et definert arbeid mot lønn og
eventuelt andre avtalte ytelser. Det er
arbeidsgiver som vurderer hvorvidt arbeidet
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utføres tilfredsstillende i forhold til de oppgaver som er definert inn i arbeidsavtalen. I
forhold til Den norske kirkes personell, tilligger det derfor arbeidsgiver å påse at alle tilsatte oppfyller sine arbeidsforpliktelser både
med hensyn til fremdrift, faglig kvalitet, etiske standarder og eventuelle andre vilkår som
er fastsatt. Virksomhetene kan i tillegg være
underlagt statlige kontrollinstanser som har
ansvar for å sikre at annet regelverk m.v. blir
håndhevd (nasjonale standarder, EU-regelverk etc). I Den norske kirke ivaretar biskopene et særskilt tilsynsansvar for kirkelig
personell når det gjelder lærespørsmål og
livsførsel. Dette fratar ikke arbeidsgiver
ansvaret for kvalitetssikring av personell og
arbeidsutførelse i egen virksomhet.
Forholdet mellom arbeidsgiveransvar og
biskopens tilsynsansvar blir nærmere utdypet i kapittel 3.7.
Arbeidsgiveransvaret omfatter også retten til
å inngå og avslutte arbeidsforhold. Særlig på
dette området har arbeidsgiveransvaret de
senere år blitt omgitt av tydelige rettslige
skranker. Arbeidstakernes stillingsvern, men
også i forhold til ferie/fritid, permisjon og
beskyttelse mot ulike former for helserisiki
under arbeid er blitt vesentlig styrket. Men
også retten til medbestemmelse over arbeidets organisering og innretning er i vårt samfunn lovregulert.
Arbeidsgiver er som følge av denne utviklingen blitt rettslig ansvarliggjort for en
rekke plikter både i forbindelse med inngåelse av arbeidsavtaler (eks. avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), ikke-diskriminering), ledelse/arbeidsmiljø, omorganiseringer og oppsigelse. Det er særlig arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 og ferieloven av
29. april 1988 som omfatter disse forhold.
Gjennom avtaleverket som er fremforhandlet
mellom partene i arbeidslivet, har arbeidsgiverne både i stat, kommune, kirke og privat
sektor gått med på ordninger som ytterligere
begrenser styringsretten (Hoved- og tariffavtaler). Arbeidsgivers styringsrett blir dermed
å forstå som en styringsmessig «restkompetanse» som på ulike saksområder begrenses
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både materielt (hvilke beslutninger kan tas
og med hvilket innhold), prosessuelt (hvordan beslutninger skal tas) og personlig
(hvem kan ta hvilke beslutninger).

3.3 Arbeidsgiveransvar og
virksomhetsansvar – generelt
Styringsretten etter arbeidsavtalen og ansvaret for en arbeidstakers arbeidsmiljø mv. ligger hos den fysiske eller juridiske person
som har ansatt vedkommende for å utføre
arbeid i sin tjeneste dvs. arbeidsgiver.
Forståelsen av arbeidsgiveransvarets innhold, omfang og utstrekning henger nøye
sammen med forståelsen av begrepet «virksomhet» som er grunnleggende i norsk
arbeidslivslovgivning. Uttrykket «virksomhet» erstatter de tidligere arbeidervernlovers
språkbruk som benyttet begrepet «bedrift»
for å tydeliggjøre og avgrense arbeidsmiljølovgivningens anvendelsesområde. Med
«virksomhet» menes alle former for næringsvirksomhet, offentlig forvaltning men også
ideell og immateriell virksomhet. Det er
videre slik at et selvstendig rettssubjekt eller
en juridisk person forstås som en «virksomhet». Rent personlige/private arbeidsavtaler
faller imidlertid utenom virksomhetsbegrepet i denne lovens betydning. (NOU 2004:5 s.
148 ff).
Utgangspunktet både etter arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven (herunder private og statlige arbeidsgivere) er at arbeidsgiveransvaret ligger hos den fysiske eller juridiske person som har ansatt vedkommende
arbeidstaker til tjeneste i sin virksomhet.
Dette innebærer at styringsretten etter
arbeidsavtalen, ansvaret for de ansattes
arbeidsmiljø, arbeidstid, ansvaret i henhold
til stillingsvernsreglene osv., altså kort sagt
ansvaret for samtlige arbeidsgiverfunksjoner, ligger hos arbeidsgiveren som også er
virksomhetsledelsen. Arbeidsgiveransvar og
virksomhetsansvar vil dermed i utgangspunktet føres tilbake til samme subjekt (rettssubjekt).

Hovedregelen både etter arbeidsmiljøloven
og tjenestemannsloven er i forlengelsen av
dette at også arbeidstakernes rettigheter er
knyttet til den enkelte virksomhet. Som alminnelig regel vil avgrensningen av virksomheten falle sammen med det rettssubjekt
som er arbeidsgiver, slik at virksomhetsbegrepet og arbeidsgiverbegrepet er sammenfallende.
Det har i senere tid vært foretatt en del utredninger, f. eks. Konsernlovutvalget (NOU
1996:6), Arbeidslivsutvalget (NOU 1999:34)
og Arbeidslivslovutvalget (NOU 2004:5),
som har drøftet hvorvidt arbeidsgiveransvaret burde forstås utvidende i forhold til den
enkelte «virksomhet». Bakgrunnen for diskusjonene har vært hvorvidt faktiske
endringer i arbeidslivet (utvikling av større
konserner, mor-/datterselskaper/nettverksorganisasjoner etc.) tilsier behov for endring
av gjeldende forståelse av arbeidsrettslige
begreper og standarder.
Flertallet i Arbeidslivslovsutvalget konkluderte med å ikke foreslå arbeidsgiverbegrepet utvidet til å kunne omfatte flere virksomheter (NOU 2004:5 s.160 ff). Begrunnelsen
var blant annet at til tross for at virksomhetene organiserer seg på ulike måter, noe som
til tider kan medføre uklarhet når det gjelder
ansvarsplassering, ivaretar dagens rettstilstand i tilstrekkelig grad hensynet til klarhet
og forutberegnelighet. Flertallet fryktet
videre at en utvidelse av arbeidsgiverbegrepet til å gå ut over det område som knytter
seg til den juridiske person som har tilsatt
vedkommende, ville medføre behov for å
opprette egne sentraliserte arbeidsgiverorganer/strukturer for å håndtere det utvidede
arbeidsgiveransvar. Det å måtte opprette
ledelsesorganer ut fra en slik begrunnelse ble
vurdert som lite kostnadseffektivt og som
undergravende i forhold til den lokale
ledelsen i de enkelte virksomheter.
En sentralisering av beslutninger mente man
også ville være vanskelig å forene med HMSarbeidet på lokalt nivå. Dette skal ivaretas på
bakgrunn av lokal og konkret innsikt i
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arbeidsmiljøet og forutsetter mulighet til å
påvirke dette. Utenforstående og mer sentraliserte nivåer vil gjerne ikke ha den tilstedeværelse som dette krever. Faren for ansvarsoppsplitting ble også vektlagt. En utvidelse
av arbeidsgiverbegrepet til å omfatte flere
virksomheter ville også kunne gjøre nødvendige omstillingsprosesser unødig ressurskrevende, vanskeliggjøre en forsvarlig saksbehandling (oppfyllelse av krav til forsvarlig
saksbehandling) og føre til urimelige utslag
arbeidstakerne imellom ved omstilling og
nedbemanning.
Flertallet konkluderte derfor med ikke å ville
utvide arbeidsgiveransvaret til å omfatte
flere virksomheter. Arbeidsgiveransvaret bør
håndteres av virksomhetens ledelse for sikre
ansvarlighet og helhet i utøvelsen både av
arbeidsgivers rettigheter og plikter. Både
etter tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven er det derfor slik at de samlede arbeidsgiverfunksjonene utøves av ledelsen i den
enkelte virksomhet. For statens vedkommende ble dette presisert i forslaget til ny
embets- og tjenestemannslov8. Videre har
forvaltningslovens regler om klageadgang
mv. vært foreslått opphevet for ytterligere å
bidra til ansvarliggjøring av de enkelte virksomheter.
Prinsippet om at virksomhetsansvar og
arbeidsgiveransvar entydig forstås som
sammenfallende lar seg imidlertid ikke rendyrke fullt ut. Ett sentralt eksempel er «staten». Staten har praktisert en annen forståelse av arbeidsgiver- og virksomhetsbegrepet enn de utgangspunkter som er trukket
opp foran. Staten har praktisert at den ikke er
én virksomhet, selv om det overordnede
arbeidsgiveransvaret antagelig tilligger staten som sådan. Det kommer konkret til
uttrykk gjennom bestemmelsen i § 40 nr. 2 i
Hovedavtalen for staten: «Med virksomhet
menes hver statsetat/institusjon» (NOU
2004:5 s.152). Høyesterett har imidlertid ikke
fått seg forelagt spørsmål som berører den

praktisering av arbeidsgiverbegrepet som
her har utviklet seg i staten.
Et område der det utvilsomt er innført en
oppdeling mellom virksomhetsansvar og
arbeidsgiveransvar er den kirkelige særlovgivning (kirkeloven) som ble vedtatt av
Stortinget i 1996.

3.4 Arbeidsgiveransvar og
virksomhetsansvar i Den
norske kirke
Gjeldende rettstilstand
I Den norske kirke er det enkelte sokn definert som et selvstendig rettssubjekt med
ansvar for ulike former for aktiviteter.
Konkret gjelder dette kirkens undervisning
og diakoni, kirkemusikk og annet arbeid
som kan vekke og nære det kristelige liv i
soknet. Soknet er også kirke- og kirkegårdseier og har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kirkebygget. Kirkegårdsdriften
ivaretas også av lokalkirkelige organer (kirkelig fellesråd) med hjemmel i gravferdsloven. Soknets virksomhetsansvar blir etter en
nærmere ansvarsfordeling ivaretatt dels av
menighetsråd og, i kommuner med flere
sokn, dels av kirkelige fellesråd. Disse organene opptrer til sammen på vegne av soknet,
og gjennom planvedtak og prioriteringer
defineres hvilke oppgaver som skal løses i
det enkelte sokn og hvilke oppgaver som kan
løses i fellesskap. Dermed er langt på vei
også arbeidskraftbehovet på de ulike aktivitetsområder i eget sokn definert.
Arbeidsgiveransvaret for personell tilsatt for
å utføre arbeid for soknet (både for menighetsråd og fellesråd), er lagt til det av soknets
organer som sitter med det overordnede økonomiansvaret for soknene (kirkelig fellesråd). Det lokale virksomhetsansvar og
arbeidsgiveransvar er dermed i Den norske
kirke fordelt mellom to ulike lokalkirkelige

8 Ot. prp. nr. 67 (2004–2005) bl. a. sidene 39 flg.

40

FOA - K A P I T T E L 3 - Arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke – innhold og omfang

organer. Kirkeloven representerer på dette
området som nevnt ovenfor en særlov i forhold til arbeidsmiljølovens normalordning
ved at ett organ opptrer som arbeidsgiver på
vegne av flere rettssubjekter (virksomheter)9.
Ettersom arbeidsgivers styringsrett omfatter
retten til å treffe bestemmelser om virksomheten, har den kirkelige særlovgivning etablert en skjønnsmessig grenseoppgang mht.
hvem som har beslutningskompetanse til å
treffe beslutninger vedrørende den kirkelige
virksomhet i soknet10. Kirkeloven § 9 (om
menighetsrådets virksomhetsansvar) representerer en rettslig begrensing på lokalkirkelig arbeidsgiver i forhold til den del av
arbeidsgiveransvaret som omfatter retten til
å treffe beslutninger om virksomheten. Med
hensyn til de områder kirkelig fellesråd er tillagt et selvstendig virksomhetsansvar for
(kirkegårdsdriften og kirkebygg) er det imidlertid entydig at styringsretten tilligger kirkelig fellesråd.

antallet gudstjenester og rettslig styre innretningen av den geistlig virksomhet (liturgimyndigheten)12. Arbeidsgiveransvaret for
presteskapet ivaretas i forlengelsen av dette
av organer som opptrer på vegne av det statlige kirkestyre. Også embetsmenn er underlagt arbeidsgivers alminnelige styringsrett.

Når det gjelder prestetjenesten, forstås denne
rettslig sett som geistlig virksomhet. Denne
virksomheten faller utenfor det ansvarsområde som tilligger soknet som rettssubjekt.
Fram til 1989 var den enkelte sokneprest
rettslig definert som statlig embetsmann og
hadde forholdsvis selvstendig ansvar for
prestetjenesten i eget prestegjeld. Rettslig og
formelt er det imidlertid likevel Kongen som
i henhold til Grunnloven § 16 er den øverste
virksomhetsansvarlige for den geistlige virksomhet. Den geistlige virksomhet har dermed også tidligere – mens sokneprestene var
embetsmenn - rettslig vært å forstå som én
virksomhet. Det er videre Kongen11 som har
det overordnede ansvar både for å forordne

Både når det gjelder staten og soknet henger
virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar
dermed tett sammen. Det er den juridiske
person som er ansvarlig for virksomheten
som også er arbeidsgiver for de tilsatte som
utfører arbeid i og for virksomheten.

De senere år har demokratisk valgte kirkelige organer fått delegert enkelte arbeidsgiveroppgaver fra staten når det gjelder presteskapet. Den overordnede styring av prestetjenesten tilligger fortsatt Kultur- og kirkedepartementet, men det er primært biskop og
prost som gjennom nye tjenesteordninger
har fått utvidet styringsansvar for prestetjenesten. Utviklingen i retning av større bruk
av delegasjon innenfor det statlige kirkestyre, innebærer imidlertid ikke noen prinsipiell
endring av forståelsen av den geistlige virksomhet som én virksomhet med staten som
arbeidsgiver.

Kirkeordningen etablerer for øvrig ytterligere en særordning i tilknytning til det
arbeidskraftbehov som gjennomføringen av
gudstjenester og kirkelige handlinger forutsetter utover prestetjeneste. Staten har på
dette området pålagt kirkelig fellesråd å tilsette nødvendig personell som organist/kantor, kirketjener, klokker m.v. til dette. Soknets
tilsatte gjør derfor en rekke arbeidsoppgaver

9 Bakgrunnen for denne ordningen er som kjent at mange av soknene i Den norske kirke er svært små og at det
ikke ble ansett ressursmessig realistisk å bygge opp en profesjonell kirkeforvaltning på dette nivå da Stortinget
behandlet ny kirkelov i 1996. Hilleutvalgets grunnleggende prinsipp hadde imidlertid vært at «det organ som
hadde primæransvaret for at en tjeneste blir ivaretatt, herunder det nærmeste økonomiske ansvar, også skal ha den fulle
arbeidsgivermyndighet overfor de arbeidstakere som utfører denne tjeneste» (NOU 1989:7 s. 177).
10 Kirkeordningen kan dermed tolkes i to noe ulike retninger som vektlegger henholdsvis menighetsrådets eller
fellesrådets beslutningskompetanse.
11 Delegert myndighet på disse områder er lagt til Kirkemøtet og biskopene.
12 Finansieringsplikten for den geistlige virksomhet er imidlertid særskilt lovregulert og forstås ikke som direkte
avledet av Kongens forordningsmyndighet i Grunnloven § 16.
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som er nødvendige for å legge tilrette for og
gjennomføre den geistlige virksomhet i soknet. Fellesrådstilsatte forholder seg derfor
også til to arbeidsgivere/virksomhetsområder i sitt daglige arbeid. Når man utfører
oppgaver som tilligger soknet (menighetsråd
eller fellesråd), har man kirkevergen/daglig
leder som nærmeste overordnede. I forbindelse med gjennomføringen av geistlig virksomhet, forholder man seg til forrettende
prest som leder. Staten har med andre ord
ikke arbeidsgiveransvar for alt personell som
trengs for at den geistlige virksomhet som
kunne gjennomføres.

Utvalgets vurderinger
Den rettslige oppdeling av Den norske kirke
mellom geistlig virksomhet og soknets virksomhet har primært historiske årsaker og må
forstås i lys av norsk kirkerettstradisjon.
Oppdelingen kan også tolkes som et strukturelt uttrykk for en ønsket ansvarsfordeling
mellom embete og råd. For nærmere
gjennomgang av denne problematikken
vises til kapittel 3.7.
Den offentlige kirkelige virksomhet i soknet
har fram til Lov om menighetsråd ble vedtatt
i 1920 i stor grad vært å forstå som prestetjeneste. Det er først i nyere tid at virksomhet
som springer ut fra de valgte kirkelige organer har fått selvstendig offentligrettslig
karakter. Utfordringene ved denne todelingen av den kirkelige virksomhet i soknet er
forsøkt avhjulpet ved hjelp av ulike samvirkebestemmelser. Disse finnes blant annet i
regelverket om sammensetningen av soknets
organer (kirkeloven § 6 første ledd og § 12
første ledd, bokstav c) der det heter at det

skal oppnevnes en geistlig representant i
disse 13. I tillegg er både biskop, prost og sokneprest gjennom sine respektive tjenesteordninger pålagt en samordningsplikt med
rådenes virksomhet (Tjenesteordning for biskoper § 2, Tjenesteordning for proster § 6,
Tjenesteordning for menighetsprester § 10).
Som helhet betraktet representerer den
nåværende kirkestruktur en forholdsvis
komplisert organisatorisk modell. Selv om
det ble foretatt en kraftig forenkling i det kirkelige regelverk i 1996 ved opphevelse av en
rekke gamle bestemmelser, mener fortsatt
mange at kirkeordningen er for komplisert.
Fra flere hold har det de senere år blitt uttalt
som ønskelig at bl.a. dagens ordning med
oppdelt virksomhetsansvar og dermed også
to arbeidsgivere i Den norske kirke blir
endret 14. Andre har vært mest opptatt av at
oppdelingen mellom soknets virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar er uheldig.
På den annen side representerer dagens oppdelte kirkeordning noen fordeler ved at den
fordeler makt og ansvar både mellom mange
organer og flere nivåer og dermed motvirker
tendenser til uheldig maktkonsentrasjon. En
sterkt forenklet organisasjonsstruktur vil
kunne ha en slik maktkonsentrasjon som
bieffekt.
Menigheten – én eller to «virksomheter»?
Utvalget mener at en i arbeidet med å videreutvikle kirkens struktur og organisasjon fortsatt bør ta utgangspunkt i forståelsen av
menigheten som grunnenheten i Den norske
kirke. Dette har vært lagt til grunn som et
kirkelig premiss for alle de senere kirkerefor-

13 Sammensetningen av de kirkelige styringsorganer hvor det inngår både demokratisk valgte representanter for
alle døpte og en geistlig representant, blir teologisk begrunnet som uttrykk for at ansvaret for kirkestyret prinsipielt forstås som et felles ansvar for lekfolk og presteskap (jf. eksempelvis KM 1987). Modellen omtales ofte
«Embete og råd»- modellen etter tittelen på en utredning fra 1986 der disse styringsprinsipper blir utkrystallisert. Ettersom organiseringen av arbeidsgiveransvar i Den norske kirke er et spørsmål som aktualiserer den
generelle forståelse av prinsipper for styring og styringssansvar i Den norske kirke, har utvalget viet denne
problemstillingen særskilt oppmerksomhet i kapittel 3.7.
14 Se blant annet Kirkemøtets vedtak i sak KM 09/2002 om behovet for «samordning av arbeidsgiveransvaret»
og KM 08/2005 som uttaler at det vil være hensiktsmessig med «et fremtidig felles arbeidsgiveransvar», gjentatte landsrådsvedtak i KA og flere uttalelser fra kirkelige yrkesorganisasjoner (se for øvrig kapittel 2). Det
vises også til saksdokument til sak KR 44/2007 (dokument 17935)
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mer som uttrykk for et sentralt element i en
luthersk kirkeforståelse. Utvalget forstår
prestetjenesten som en særskilt innstiftet
menighetstjeneste med ansvar for å forkynne
evangeliet og forvalte de kirkelige sakramenter (dåp og nattverd). Dette utgjør konstituerende elementer i en menighets liv og virke.
Menighetsrådet – der også en prest har sete forstås som helhetlig styringsorgan for
menighetens samlede virksomhet.
De foreløpige signaler fra arbeidet med en
gudstjenestereform i Den norske kirke tyder
på at utviklingen på gudstjenestefeltet i tiden
framover kommer til å innebære utvidet
handlingsrom for lokale beslutninger. Det er
lang tradisjon i Den norske kirke for at
menighetsmøter og menighetsråd har en viss
innflytelse over hvordan gudstjenesten i
egen menighet blir utformet (målform, innføring av nye liturgier og salmebøker etc). En
utvikling i retning av økt lokal beslutningskompetanse på dette området, vil etter flertallets oppfatning utfordre menighetsrådene
til mer aktivt engasjement på det gudstjenestelige felt og bør ledsages av at rådene samtidig får utvidet beslutningskompetanse på
området. Behovet for god liturgisk sakkyndighet og faglig vurderingsevne både hos
prest og kantor/organist vil samtidig også
bli forsterket som følge av reformen.
Utvalgets flertall legger til grunn at kirkens
rettslige ordninger i så stor grad som mulig
bør bygge opp omkring menigheten som
grunnenhet. Kirkeordningen bør ha som en
av sine hovedintensjoner å bidra til at menighetene både som gudstjenestefellesskap og
som oppdragsfellesskap holdes sammen.
Utvalgets flertall mener derfor at dagens rettslige oppdeling mellom gudstjenester/kirkelige handlinger og trosopplæring/diakoni/
annet menighetsbyggende arbeid i to atskilte
kategorier er uheldig. Gudstjenestelivet, dåp
og nattverdfeiring bør ikke bare i teologisk
forstand, men også organisatorisk og rettslig

forstås som en integrert del av menighetenes
virksomhet. Dagens oppdeling av lokalkirkelig virksomhet i to virksomhetsområder
bør oppheves15.
En utvikling i retning av å definere alt lokalt
kirkeliv rettslig sett som en virksomhet har
ikke til hensikt å rokke ved prestetjenestens
ansvar for sakramentforvaltning (dåp og
nattverd), forordnede gudstjenester (liturg og
forkynner) og for kirkelige handlinger. Dette
ansvar, som overdras gjennom ordinasjon til
den enkelte prest, forutsettes videreført.
Utvalgets flertall legger til grunn at det er
prestenes status som statstjenestemenn som
representerer det rettslige hinder for en mer
helhetlig organisering av det lokale kirkeliv16. Uten at dette forhold blir endret, vil det
være vanskelig å få til en ordning der det
lokale kirkeliv får en organisk og helhetlig
ordningsmessig form og der all lokalkirkelig
virksomhet forstås som én virksomhet også i
rettslig forstand. De to andre alternative
hovedløsninger vil være enten at alle øvrige
kirkelige tilsatte ved virksomhetsoverdragelse blir omgjort fra å være kirkelige tjenestemenn til å bli statlige tjenestemenn, eller
at de statlige tjenestemenn defineres som
overordnet de kirkelige tjenestemenn.
Utvalgets flertall vurderer det første av disse
alternativer som uaktuelt i lys av pågående
utviklingstrekk når det gjelder relasjonen
mellom kirke og stat. Det andre alternativet –
der prestene som statlige tjenestemenn – gis
et overordnet ledelsesfunksjon i forhold til
tilsatte under lokalkirkens demokratisk valgte styringsorganer; vil innebære en uakseptabel begrensning i forhold til disse organers
alminnelige styringsrett. Utvalgets flertall
mener derfor at det ut fra helhetskirkelige
hensyn bør gjøres en endring i prestenes tjenesterettslige status slik at prestene blir kirkelige tjenestemenn på linje med øvrige kirkelige tilsatte.

15 Betydningen av Grunnloven § 16 for den nåværende oppdeling av kirken i to virksomheter er mer usikker,
men bør avklares.
16 Statlige embetsmenn og tjenestemenn kan ikke innordnes inn under ikke-statlige styringsinstanser.
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Det vil samtidig måtte utarbeides nærmere
retningslinjer for hvordan samvirket mellom
prestetjenesten og de demokratisk valgte styringsorganer (embete og råd) konkret kan
videreutvikles innenfor en slik samlet organisatorisk modell slik at samspillet mellom
prestenes pastorale lederansvar17 og menighetsrådenes helhetlige styringsansvar ikke
blir uklart, men samlet kan tjene til menighetenes liv og vekst.
Utvalgets mindretall Riksaasen Dahl og Hansen
vil i likhet med flertallet fremme tanken om
soknet som kirkens ekklesiologiske grunnenhet. At soknet, forstått som det lokale gudstjenestefeirende fellesskap, er kirkens grunnenhet i ekklesiologisk forstand betyr imidlertid ikke uten videre at det også skal eller
må være kirkens grunnenhet i forvaltningsmessig forstand. Å fremme soknet som kirkens grunnenhet er etter mindretallets oppfatning ikke det samme som å ønske å forsterke de kongregasjonalistiske elementene i
vår kirkeordning. Mindretallet vil fremme
det første, men reservere seg mot det siste. På
denne bakgrunn kan mindretallet ikke se at
spørsmålet om én eller to virksomhetslinjer
er en avgjørende hindring for en mer helhetlig organisering av det lokale kirkeliv.

Soknets to styringsorganer
Utvalget har vurdert dagens ordning der
soknet representeres av to ulike organer; ett
organ som har det meste av virksomhetsansvaret (menighetsrådet) og et annet organ
som opptrer på vegne av flere sokn som felles styringsorgan for disse bl.a. mht. arbeidsgiveransvar (kirkelig fellesråd). Ordningen
er som tidligere beskrevet en rettslig særordning som avviker fra arbeidsmiljølovens normalordning. Begrunnelsen for særordningen
på det kirkelige område er i korthet avveiningen mellom to viktige hensyn: respekten
for soknet som grunnenheten i Den norske
kirke på den ene side og hensynet til en forsvarlig ressursbruk og personalforvaltning
på den annen side.

Utvalget viser til at ambisjonen om en lokal,
soknebasert kirkeforvaltning ble forlatt i prosessen fram mot kirkeloven av 1996. Utvalget
har ikke funnet grunn til å reise denne diskusjonen på nytt. Utvalget legger til grunn at
ordningen med lovpålagt styringssamarbeid
for flere sokn blir videreført.
Samtidig erkjenner utvalget at oppdelingen
mellom virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar mellom soknets to styringsorganer
(menighetsråd og fellesråd) har visse ulemper, jf. de problemstillinger som er beskrevet
tidligere i dette kapitlet.
Et noe videre bakteppe for en diskusjon om
disse forhold er at den nære forbindelse det
tradisjonelt har vært mellom soknebegrepet
som rettslig enhet og menighetsbegrepet i teologisk og sosiologisk forstand er under press:
Menighetsbegrepet har gjennomgått en
endring fra primært å være en geografisk
størrelse til å i økende grad omhandle det
synlige og organiserte fellesskapet som kan
etableres i en kirke. En slik forskyvning av
menighetsbegrepet fra geografi til tilslutning
utfordrer forutsetningen om det geografiske
soknet som grunnenhet.
Bosted som konstituerende for menighetstilhørighet utfordres av generell økt mobilitet,
økt flytting og at nåværende bosted i mindre
grad er avgjørende for personers identitet og
tilhørighet. Konsekvensen er bl.a. at folks
mulighet - og ønske - om å oppsøke en
menighet på tvers av soknegrenser er blitt
mye større.
Nysatsinger innen diakoni, trosopplæring
eller kirkelig kulturarbeid har ofte en størrelse eller et krav til fagmiljø og støtteapparat
som gjør at mange søker å forankre tiltaket
på nivået over det enkelte sokn og menighetsråd. Mange lokalkirkelige tiltak organiseres derfor som fellestiltak mellom flere
sokn.

17 I forvaltningen av Ord og sakrament utøver alle menighetsprestene et pastoralt lederansvar jf.
Tjenesteordning for menighetsprester § 10 annet ledd.
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Substansielt handler denne diskusjonen om
to ulike temaer: Det første temaområdet
omhandler hvilke oppgaver som egner seg
for å bli håndtert av den enkelte menighet
hver for seg og hvilke oppgaver som egner
seg for felles ivaretakelse. Det andre spørsmålet omhandler avklaringen av hva slags
geografisk distrikt som vil egne seg for en
slik form for styringssamarbeid mellom flere
menigheter.
Utvalget legger til grunn at forståelsen av
menighetene som kirkens grunnenhet blir
videreført gjennom kirkeordningen ved at
det rettslige begrep «sokn» videreføres som
betegnelse på en menighet og at soknets status som selvstendig rettssubjekt opprettholdes. Dagens modell der menighetene (soknene) gjennom kirkelig særlovgivning blir
pålagt å samarbeide om felles ivaretakelse av
arbeidsgiver- og økonomiansvar for flere
sokn (virksomheter) bør samtidig også
videreføres. Styringsorganet forutsettes å
være sammensatt av representanter for alle
soknene, slik de kirkelige fellesrådene er i
dag. Styringsorganet kan fortsatt kalles kirkelig fellesråd eller gis en ny betegnelse
(«kirkestyre», «kirkeråd for NN distrikt»
etc.).
Ordningen kan imidlertid utvides til å kunne
avvike fra kommunegrensene (i de minste og
de største kommunene). Dette er allerede i
dag mulig gjennom særskilte dispensasjonsvedtak med hjemmel i kirkeloven § 5, men
kan etableres som normalordning uten at det
søkes dispensasjon. Et viktig kriterium for å
fastsette en nedre grense for et samarbeidsområdes geografiske utstrekning bør være at
det er personellmessig bærekraftig i den forstand at det kan etableres en kirkelig administrasjon på en viss størrelse (min. 2-4 stillinger) i det aktuelle distriktet. Kulturell regiontilhørighet vil kunne være et tilleggskriterium (for eksempel et område der det allere-

de er et etablert interkommunalt samarbeid).
Prostiet (eller justert prosti) vil også kunne
vurderes som egnet samarbeidsdistrikt. Det
vises til kapittel 7 for nærmere konklusjoner
på samarbeidsdistriktets geografiske utstrekning.
Det kan videre tilrettelegges i loven for større grad av overdragelse av soknenes nåværende virksomhetsansvar til det felles styringsorgan. Dette er allerede mulig gjennom
bruk av forsøkshjemmelen i kirkeloven § 5,
men dette kan reguleres som normalordning.
Virksomhetsansvar for det som i dag er regulert som geistlig virksomhet kan legges til et
felles styringsorgan for flere sokn. Det foreslås også at andre oppgaver som finansieres
via statlig tilskudd (trosopplæring mv.) kan
legges til det felles styringsorgan for flere
sokn. Behovet for fleksibilitet i forhold til
lokale tilpasninger vil samtidig være vesentlig når det gjelder framtidig lovregulering på
dette området. Utvalget understreker også at
ordningen med soknets virksomhetsansvar
lagt til menighetsrådet springer ut av tanken
om soknet som kirkens ekklesiologiske grunnenhet og at endringer som svekker omfanget av menighetsrådets virksomhetsansvar vil
kunne medføre at soknet som grunnenhet
blir svekket.
Utvalget har samtidig også vurdert en løsning som innebærer at begrepet «sokn» frikobles fra begrepet «menighet» og omdefineres til et rettslig begrep som blir brukt som
betegnelse for et større distrikt («storsokn»)18. Både virksomhetsansvar, arbeidsgiveransvar mv. samles i ett organ som opptrer som storsoknets samlede styringsorgan.
«Storsoknet» blir rettssubjekt.
Innenfor det nye soknet vil det være kun ett
overordnet styringsorgan med ansvar for det
kirkelige arbeid i mange menigheter. Både
det overordnede virksomhetsansvaret og

18 Begrepet «storsokn» er allerede etablert i praktisk språkbruk enkelte steder i landet (Bergen indre by) og
betegner nettopp en slik ordning der flere kirkebygg og tilhørende menigheter defineres som ett storsokn som
styres av et felles menighetsråd (jf. også Høyland menighet i Sandnes).
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arbeidsgiveransvaret samles i dette felles styringsorganet. Sokn som rettslig begrep frikobles fra begrepet menighet og den enkelte
menighet i storsoknet kan organisatorisk forstås som «avdelinger» i soknet. Det etableres
nærmere ordninger som kan ivareta menighetenes behov for arbeidsgrupper og tiltakskomiteer (menighetsutvalg/gudstjenesteutvalg) med en nærmere definert innflytelse på
spørsmål som er viktige for kirkens medlemmer («eget» kirkebygg, gudstjenesteliv og
annet menighetsarbeid mv.). Det overordnede virksomhetsansvaret vil imidlertid ligge i
storsoknets styringsorgan.
Å samle virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar i ett, felles styringsorgan vil gi
grunnlag for bedre og mer helhetlig styring
og samtidig gi en enklere styringsstruktur
ved at antall styringsnivåer reduseres.
Storsokn med ett styrininnivå vil gi økt fleksibilitet til å velge ulik organisering for ulike
typer tiltak innenfor soknet; enten på menighetsnivå, gjennom samarbeid mellom
menigheter, eller som menighetsovergripende tiltak. Vektleggingen av «soknet» som
kirkens grunnenhet og soknets rettsstilling
videreføres, men omdefineres fra å bety
«menighet» til å bety den geografiske grunnenhet i kirkens organisasjon.
Dette alternativet vil gi mer formelt avklarte
ansvarsforhold når det gjelder forholdet
mellom virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar ved at begge ansvarsområder utøves
av samme styringsorgan. Særlig for de tilsatte vil en slik ordning kunne representere en
forbedring i forhold til dagens situasjon. Den
demokratiske styringsstrukturen innenfor
den enkelte menighet vil derimot bli svekket,
evt. helt bli avviklet ved en slik modell.
Utvalget har ikke funnet grunnlag for å fremme forslag om en så vidtgående endring av
de grunnleggende premisser som ligger til
grunn for dagens kirkeordning innenfor
rammen av denne utredningen.
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3.5 Arbeidsgiveransvar og
faglig selvstendig ansvar mv.
Gjeldende rett
En del arbeidsoppgaver i Den norske kirke er
gjennom lovregulering forbeholdt personell
som det stilles særskilte utdanningskrav til.
Disse stillingskategorier (prest, kateket, diakon, kantor) omtales gjerne profesjonsgrupper/semiprofesjoner og kjennetegnes blant
annet av at de har et tydeligere selvstendig
ansvar for den faglige utførelsen av en rekke
arbeidsoppgaver. Lignende ordninger finnes
innenfor en rekke andre samfunnsområder
som
bl.a.
helsevesenet
(leger/sykepleiere/psykologer), skoler og universitet
(forskere/lærere), rettsapparatet (dommere/statsadvokater) og innenfor kulturvirksomhet (utøvende kunstnere, redaktører).
Spørsmålet om grenseoppgangen mellom
virksomhetsansvar, arbeidsgiveransvar og
den enkelte tilsattes selvstendige ansvar for
tjenesteutførelsen er ikke uttømmende rettslig regulert i Den norske kirke. Generelt er
dette et rettsområde der det er glidende
overganger mellom de krav som nødvendigvis må stilles både til personlig aktsomhet,
faglig skjønn og det ansvar som tilligger
virksomheten. Det er heller ikke særlig rettspraksis fra kirkelig virksomhet på dette
området som bidrar til å trekke klare
ansvarslinjer.
Også på andre samfunnsområder er avveiningen mellom profesjonenes ansvar, lederansvar og virksomhetsansvar et komplisert
område. Innenfor helsevesenet stilles krav
om «forsvarlige helsetjenester» både til virksomhet, ledelse og helsepersonell. Helsepersonelloven § 4 uttrykker den profesjonsbestemte plikt til forsvarlighet som gjelder alt
helsepersonell, mens spesialisthelsetjenesteloven pålegger helsevesenet generelt at helsetjenestene som tilbys i henhold til denne
lov skal være «forsvarlige» (§ 2-2). Videre
pålegges sykehus en organisering «slik at det
er en ansvarlig leder på alle nivåer. Dersom kravet til forsvarlighet gjør det nødvendig, skal det
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utpekes medisinskfaglige rådgivere» (§ 3-9).
Forsvarlighetskravet gjelder alt helsepersonell, men det varierer i innhold med helsepersonellets kompetanse, noe som bl.a. innebærer at innholdet i en leges plikter og
ansvar er noe utvidet i forhold til en sykepleier. Begge grupper kan imidlertid stilles
personlig ansvarlig for utførte feil/pasientskader, jf. en del nyere rettsavgjørelser på
området. Leger er derfor normalt individuelt
forsikret mot økonomiske erstatningskrav
som følge av personlige feil i den medisinske
behandling. Arbeidsgiver vil samtidig også
kunne idømmes erstatningsansvar innenfor
denne typen virksomhet, jf. skadeerstatningsloven § 21.
Fra enkelte andre lands kirkeordninger finnes eksempler på at slike forhold er nøyere
rettslig regulert.19 På andre samfunnsområder er det også i nyere tid erkjent behov for
en noe nøyere gjennomgang av rettsregler i
grensefeltet mellom virksomhetsansvar,
ledelsesansvar og faglig selvstendighet.
Høsten 2005 oppnevnte Utdannings- og
forskningsdepartementet et offentlig utvalg
for å utrede behovet for lovfesting av akademikeres forskningsmessige og faglige frihet.
NOU 2006:19 Akademisk frihet. Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov ble
avgitt 2. oktober 2006.
Den individuelle akademiske friheten forstås
i norsk sammenheng som ulovsfestet rett,
men er like fullt lovfestet i mange land. Det
offentlige utvalget foreslår derfor at akademisk personell ved universiteter og høgskoler i Norge også bør få sin akademiske frihet
lovfestet. Med akademiske frihet menes også
tilstøtende begreper som kunstnerisk frihet
(kunstnerisk utviklingsarbeid) og omfatter
en faglig selvstendighet som knytter seg til
rollene både som forsker, lærer og formidler.

Akademisk frihet defineres på følgende måte
(internasjonalt anerkjent definisjon):
«Academic freedom may be defined as the
freedom to conduct research, teach, speak,
and publish, subject to the norms and standards of scholarly inquiry, without interference or penalty, wherever the search for
truth and understanding may lead» (NOU
2006:19 Akademisk frihet s. 12).
Definisjonen viser slektskapet med opplysningstidens idealer om fri tenkning og sannhetssøking og verdien av en kritisk offentlighet. Det er historisk også slik at universitetene nærmest har blitt forstått som en institusjonalisering av disse grunnleggende verdier
– i delvis motsetning til f.eks. kirken som
institusjon som historisk sett i større grad har
symbolisert skranker for den frie tenkning.
NOU 2006:19 inneholder imidlertid en nøye
gjennomgang av hvilke legitime begrensninger som også den akademiske frihet er
omgitt av og som den enkelte forsker/kunstner/lærer forutsettes å forholde seg innenfor.
Det første sett av slike legitime begrensninger ligger i virksomhetens konstituerende formål
og grunnleggende normer. I tillegg kommer
forskningsetiske rammer som forutsettes ivaretatt, og selve tilsettingsforholdet (arbeidsområder og arbeidsoppgaver, økonomiske
rammer etc.) som definerer rammer som den
enkelte ikke kan forholde seg fritt til.
Utredningen analyserer også mer generelle
samfunnstrekk som antas å påvirke opplevelsen av frihetsgraden for akademisk handlingsrom ved dagens universiteter og høgskoler. Både endringen i styringsform (målog resultatstyring) og finansieringssystem
(oppdrag/program) innebærer at rammebetingelsene for denne type faglig virksomhet
har endret seg betydelig de senere år.

19 Eksempelvis har kirkeforfatningen i Nord-Elben følgende regel: «I forkynnelse og sjelesorg er prestene innenfor rammen av ordinasjonsfullmakten frie og ikke bundet av noen anvisning. De skal bevare skriftemålshemmeligheten og overholde den sjelesørgeriske taushetsplikt» (Embete og råd. Kirkerådet 1986:82).

F O A - K A P I T T E L 3 - Arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke – innhold og omfang

47

Konsekvensene for den individuelle akademiske frihet vurderes imidlertid ikke som
entydig; noen har fått sitt mulighetsrom
betydelig utvidet på grunn av denne utviklingen, mens andre har fått innskrenket sine
muligheter. Likevel mener utvalget at usikkerheten omkring dette i seg selv er en tilstrekkelig grunn til å styrke vernet av den
akademiske frihet gjennom en klarere rettslig
forankring.
Begge disse eksempler er trukket inn i denne
sammenheng på grunn av mulig overføringsverdi
til
Den
norske
kirke.
Prestetjenesten står i denne sammenheng i
en rettslig særstilling. Som statlige embetsmenn var de fleste prestestillinger omfattet
både av det stillingsvernet og den selvstendigheten i tjenesteutførelsen som har kjennetegnet embetsmannstradisjonen i norsk
arbeidsliv. Ved omgjøringen av de fleste
prestestillinger til statlige tjenestemenn i
1989, ved opphevelsen av § 11 i Tjenesteordningen for menighetsprester i 200420 og
fastsettingen av ny Tjenesteordning for proster samme år, er prestestillingenes rettslige
selvstendighet blitt betydelig neddempet.
Innføringen av begrepet «arbeidsgivers styringsrett» i Tjenesteordning for proster,
representerer i denne sammenheng kanskje
det tydeligste signal om en endring av presterollen i nyere tid.
Den enkelte prest har likevel fortsatt et betydelig selvstendig ansvar for egen tjenesteutførelse som i noen utstrekning begrenser
ansvaret som tilligger arbeidsgiver. Ved ordinasjonen gis den enkelte prest personlige rettigheter og plikter (ordinasjonsfullmakter)
som gjelder uavhengig av tilsettingsfor-

hold21 som vedkommende har ansvar for å
ivareta og som bekreftes av den enkelte
gjennom avgivelse av et personlig løfte (ordinasjonsløftet). Det mest sentrale som framheves i ordinasjonsløftet er i denne sammenheng er plikten til å
«..forkynne Guds ord klart og rent, som det
er gitt oss i Den hellige skrift, og som vår
kirke vitner om det i sin bekjennelse, og forvalte de hellige sakramenter etter Kristi innstiftelse og vår kirkes orden«
(Gudstjenestebok for Den norske kirke
Del II s. 169).
Presten er også pålagt ansvar for å yte sjelesorg og i den forbindelse er det fastsatt nærmere rettsregler om presters taushetsplikt, jf.
særskilte bestemmelser i Tjenesteordning for
menighetsprester § 22, straffeloven § 144 og
forvaltningsloven § 13 - 13f. Disse pliktene
påhviler den enkelte prest personlig og det
oppfattes generelt slik at arbeidsgiver kan
ikke instruere en tilsatt når det gjelder utførelsen av slike profesjonsbestemte plikter.
Når det gjelder kateket, diakon og kantor,
avgir disse også et personlig løfte i forbindelse med vigsling som ligner på ordinasjonsløftet, men som knytter an til de oppgaver disse stillingene er tillagt. Plikten til å forkynne Guds ord «klart og rent» inngår i løftesavleggelsen både for kateket og diakon.
Også vigslingsordningen for kantor inneholder en lignende formulering22. Problemstillingen som er nevnt i avsnittet over vil
derfor langt på vei også angå disse stillingsgrupper. Deres faglige ansvar er videre definert i tjenesteordninger vedtatt av Kirkemøtet. I alle disse tre tjenesteordninger nyttes

20 Bestemmelsen i § 11 beskyttet den enkelte prest mot instruksjon fra overordnet når det gjaldt tjenesteutførelsen ved følgende ordlyd: «Soknepresten kan ikke instruere andre prester om utførelsen av deres geistlige tjeneste».
21 Ordinasjonsfullmaktene må historisk forstås i lys av at presten tidligere var statlig embetsmann som ikke
kunne sies opp, jf. Grunnloven § 21. Den enkelte embetsmann var utstyrt med vide fullmakter innenfor sitt
område. En endring av prestens tjenesterettslige status vil innebære at det må utarbeides et nytt rettslig
grunnlag for de ordinasjonsfullmaktene den enkelte prest skal ha innenfor kirkeordningen.
22 «.. at du gjennom salmer, hymner og åndelige sanger lar Guds ord lyde klart og rent, som det er gitt oss i Den hellige
skrift og som vår kirke vitner om i sin bekjennelse» (Vigsling av kantor, KM 1998).

48

FOA - K A P I T T E L 3 - Arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke – innhold og omfang

formuleringen «selvstendig ansvar for den
faglige utførelse av..». Denne bestemmelsen
tolkes noe forskjellig, men innebærer etter
utvalgets vurdering ikke noen begrensning av
arbeidsgivers rettslige ansvar for det arbeid
som utføres av disse stillingskategorier.
På grunn av den faglige kompleksiteten som
i mange virksomheter dermed knytter seg til
det å ivareta ledelsesfunksjoner, prøves det
ut ulike modeller for ledelse (enhetlig
ledelse, samledelse, todelt ledelse). I forhold
til lovfestede bestemmelser, er det imidlertid
vanlig praksis at det kun lovfestes at virksomheten skal ha en daglig leder som står
ansvarlig overfor virksomhetens styrende
organer, men ikke hva slags ledelsesmodell
som for øvrig utvikles i den enkelte virksomhet. Kvalifikasjonskrav til ledere er normalt
heller ikke lenger lovfestet (jf. skole- og helselovgivningen).
Den norske kirke opererer på dette området
med en blandingsmodell der en når det gjelder daglige ledere for kirkelige fellesråd ikke
har nedfelt formelle kvalifikasjonskrav, mens
det innenfor prestetjenesten er etablert lederstillinger som forutsettes ivaretatt av personer innenfor egen profesjon (prost og biskop). Gjennom tilsettingsforskrifter m.v er
det derfor fastsatt generelle faglige kvalifikasjonskrav som også gjelder lederstillinger.
Det er imidlertid heller ikke for disse stillinger fastsatt formelle krav om særskilt lederkompetanse.

Utvalgets vurderinger
Utvalget mener at grenseoppgangen mellom
den enkelte prests, men også andre fagstillingers faglige selvstendighet, arbeidsgiver-/
lederansvar og styringsorganenes overordnede styringsmandat bør reguleres noe tydeligere enn dagens kirkeordning. Innenfor en
rekke kirkelige arbeidsfelter er det arbeids-

oppgaver som krever faglig, profesjonell
utførelse og det er viktig at personell tilsatt
på grunn av slik kompetanse får utføre sitt
arbeid ut fra faglige kvalitetsstandarder og
profesjonelt skjønn.
Utvalget vil samtidig understreke at en ved
en ytterligere rettslig tydeliggjøring av den
enkelte yrkesgruppes faglige selvstendighet,
ikke skal begrense det overordnede faglige,
økonomiske og administrative ansvar som
tilligger virksomhetens daglige leder på
vegne av overordnet styringsorgan23. Det
vises her til arbeidsmiljøloven § 1-8 og den
generelle understrekning av daglig leder
som den som i arbeidsgivers sted utøver
arbeidsgiveransvaret (jf. pkt. 3.2). Daglige
ledere kan dermed heller ikke skyve fra seg
det helhetlige ansvar for virksomheten
under henvisning til at det finnes profesjonsgrupper tilsatt for å ivareta viktige oppgaver.
Ledere har ansvaret for å håndtere det overordnede ansvar både for innhold/virksomhet, økonomi og personell.
Dersom den lokalkirkelige virksomhet
omdannes til en, samlet virksomhet i tråd
med utvalgets synspunkter i pkt. 3.4, mener
utvalget at det vil være nødvendig med en
fornyet og helhetlig gjennomgang av egnethetskriterier for ledere i den lokale kirke og
av eventuelle mer standardiserte utdanningskrav/utdanningstiltak. Det vil i denne
sammenheng bli viktig å innhente et bredere
tilfang av erfaringer både fra Den norske kirkes lokale praksisfelt men også fra andre kirkers erfaringer både med lederrekruttering,
ledelsesmodeller og lederutdanning. Det
antas at disse spørsmål ikke vil være aktuelle å få lovfestet, men at eventuelle ønskelige
grunnleggende fellesbestemmelser vil kunne
fastsettes av Kirkemøtet på linje med nåværende kvalifikasjonskrav for andre kirkelige
tjenestegrupper.

23 Det vises i denne sammenheng til begrepet «demokratiets sorte hull» som betegner områder som overlates for
sterkt til profesjonsgruppens faglige beslutningsmyndighet og dermed unndras overordnet demokratisk innsyn
og kontroll (Eriksen 1999).
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3.6 Om styringsansvar i Den
norske kirke
Gjennomgangen så langt viser at å utrede en
tjenlig organisering av arbeidsgiveransvar,
aktualiserer grunnleggende spørsmål som
omhandler prinsipper for styring, organisering og ledelse i Den norske kirke mer generelt.
De prinsippene som de senere år har vært
lagt til grunn for utviklingen av kirkens ordninger, ble i stor grad utviklet på 1980-tallet. I
tillegg til de politiske dokumenter som ble
utformet i kjølvannet av Sivertsenkomiteens
innstilling om stat og kirke fra 1975 (St.meld
nr. 40 (1980-81) og Ot.prp nr. 74 (1982-83)), er
det er særlig to utredninger som står i en særstilling som premissdokumenter for den
interne oppgave- og myndighetsfordeling i
Den norske kirke; Kirkerådets utredning om
Embete og råd fra 1986 og den offentlige utredning om Den lokale kirkes ordning fra 1989
(NOU 1989:7 Hilleutvalget). Denne ble siden
fulgt opp gjennom Ot.prp nr. 64 (1994-95).
Gjennom disse utredningene utkrystalliserte
det seg styringsprinsipper både når det
gjaldt forholdet mellom embete og råd og
mellom ulike styringsnivåer i Den norske
kirke som fikk bred kirkelig og politisk tilslutning. Ettersom begge temakretser aktualiseres når spørsmålet om arbeidsgiveransvar står på dagsorden, vil utvalget kort
hente fram premissene som ble lagt gjennom
disse utredningene.
I tillegg representerer ledelsestematikken en
tredje temakrets som i mindre grad har funnet sin prinsipielle avklaring i Den norske
kirke. Noen helhetlig, faglig forankret utredning av en formålstjenlig, samlet ledelsesmodell for Den norske kirke har ikke vært

gjennomført. Med hensyn til generell terminologi, har utvalget valgt å følge den tenkning som i samsvar med allmenn terminologi også ble lagt til grunn i Embete og rådutredningen i 1986. Her forstås styring som
overordnet term, og ledelse som betegnelse
på det daglige ansvar som handler om å sikre
måloppnåelse og gjennomføring i forhold til
de overordnede vedtak om visjoner, målsettinger, strategier og rammer fattet av styringsorganene.
I forhold til alminnelig språkbruk brukes
ledelse eller leder dermed om den øverste
organisatoriske posisjon blant virksomhetens tilsatte. Lederposisjonen innebærer at
man opptrer i arbeidsgivers sted (daglig
leder) overfor virksomhetens øvrige tilsatte
men innebærer også at man er den øverste
økonomiske og faglige ansvarlige for virksomheten og man representerer virksomheten utad.

3.6.1 Embete og råd24
«Embete og råd» brukes i Den norske kirke
som betegnelse på en styringsmodell der et
flertall av valgte lekfolk sammen med representanter for den ordinerte tjeneste tar et felles styringsansvar for kirkens virksomhet.
Modellen er ikke statisk og har vært under
utvikling i kirkens historie og finnes i ulike
varianter i mange andre kirkesamfunn.
Prinsippene ble utkrystallisert slik i Embete
og råd-utredningen fra Kirkerådet i 1986:
• Kirkestyret springer ut av menigheten og
er helhetlig forankret i menighetens valgte styringsorganer.
• Det er intet som er de valgte styringsorganer uvedkommende – prest eller lekfolk
har ikke hvert sitt kompetanseområde men
et felles ansvar for menighetens samlede
liv, lære og virksomhet. Gjeldende kirke-

24 For mer utdypende omtale av tematikken vises til utredningen Embete og råd (Kirkerådet 1986). Med hensyn
til vurdering av modellens aktuelle status vises bl.a. til Hougsnæs, M.H (2005) : «Embete og råd etter
Kirkemøtet 2004» i Hougsnæs, M.H. (red) Den norske kirke for folk flest, KA 2005 og til PFs artikkelsamling fra
2006 om Embetsmyndighet og demokrati.
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ordning som todeler kirken i to virksomheter blir teologisk problematisert 25
• Ordinerte prester har et medansvar for
kirkestyret. Ingen utførlig begrunnelse
for dette blir gitt, men det vises til fire litt
ulike hensyn26. Kirkelige styringsorganer
sammensettes derfor av både lekfolk og
prester som i samvirke med hverandre
utgjør kirkestyret.
Disse prinsipper har i hovedsak blitt lagt til
grunn både ved delegasjonsvedtak av forordningsmyndighet
i
henhold
til
Grunnloven § 16 (f.eks. blir beslutningsmyndighet i liturgisaker i 1989 gitt til Kirkemøtet
og ikke til Bispemøtet) og ved kirkelovrevisjonen av 1996 (menighetsråd og fellesråd og
ikke sokneprest får styringsansvaret på
vegne av soknet som rettssubjekt). Det er
særlig tenkningen om at spørsmål som forstås å høre inn under «kirkestyret» skal forankres i felles styringsorgan for embete og
råd og ikke forankres i embetet alene som
har vært den grunnleggende. Utviklingen
etter 1996 viser at den samme grunnlagstenkningen i stor grad har vært førende for
utviklingen av Den norske kirkes organisering. Biskopenes særlige ansvar for å føre tilsyn med den evangelisk-lutherske lære har
samtidig blitt fastholdt ved særskilte prosedyrebestemmelser for håndtering av læresaker i Kirkemøtet.
Prestetjenesten har samtidig i mindre grad
vært underlagt styringsprinsippene fra
Embete og råd-utredningen ettersom prestene tidligere har vært statlige embetsmenn
og fortsatt er statlige tjenestemenn med sta-

ten som arbeidsgiver. Enkelte styringsoppgaver er delegert fra departementet til bispedømmerådene
(tilsetting,
oppsigelse,
instruks, budsjettansvar), men det er biskop
og prost som med hjemmel i nye tjenesteordninger til daglig er ansvarlig for ledelse og
styring av prestetjenesten. I utøvelsen av
denne ledelsen, rapporterer biskop og prost
ikke til valgte kirkelige styringsorganer men
står i direkte rapporteringsforhold til
Kongen/departementet.
På dette punkt utkrystalliseres det som i dag
er mye av kjerneproblematikken i dagens
kirkelige diskusjoner om det framtidige forhold mellom embete og råd. I den anledning
er det vesentlig å være oppmerksom på at
prestetjenesten i dag ikke befinner seg utenfor demokratisk kontroll eller opererer uavhengig av demokratiske styringsmekanismer. Biskoper, proster og prester er statlige
embets- og tjenestemenn og styres som
sådan gjennom Stortingets budsjettvedtak og
annet statlig regelverk. Det er også grunn til
å presisere at Kongelige resolusjoner (som i
stor grad brukes ved fastsetting av styringsdokumenter innenfor geistlig virksomhet) er
konstitusjonelt underlagt parlamentarisk
kontroll. Prestetjenesten er imidlertid i stor
grad fristilt i forhold til styring fra valgte kirkelige organer. I de nyeste tjenesteordningene
er imidlertid prester og proster forpliktet på
kirkelige mål og strategier fastsatt av de kirkelig styringsorganene.
Ved en eventuell endring av relasjon mellom
Konge/stat og kirke, men også dersom prester omdefineres til å bli kirkelige tjeneste-

25 Læreutvalgets innstilling forelå i 1985 (NOU 1985:21 Den norske kirke og læren). Styringsansvaret – også spørsmål av læremessig karakter - ble også i denne innstillingen forstått som et ansvar som hørte til demokratisk
valgte styringsorganer. Men det føyes til at beslutninger av læremessig karakter må læremessig kvalitetssikres
og derfor bør embetet sikres plass i styringsorganene ved siden av de valgte medlemmer (NOU 1985:21 s. 72).
26 De fire argumenter var for det første at kirken styres av Kristus gjennom Ord og sakrament (ekklesiologisk
argument), at presten er som alle andre også døpt kirkemedlem (likhetsargument), at presten alltid har inngått i menighetens ledergruppe (tradisjonsargument) og hensynet til forsvarlighet i saksbehandlingen av læremessige saker (forsvarlighetsargument). Betydningen av begrepet «styres» i første argument er dessverre ikke
nærmere presisert i dette resonnementet. Det skaper noe uklarheter i forhold til bruken av styringsbegrepet
ellers i utredningen.
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menn (slik andre kirkelige yrkesgrupper har
blitt de senere år) vil forholdet mellom embete og råd ordningsmessig sett måtte reguleres på nytt. Dagens ordning har som tidligere
vist hvilt på noe ulike premisser, hvorav det
organisatoriske behov for samvirke (mellom
de to virksomhetsområder) har vært tungtveiende for lovgiver.
Dette illustrerer hvordan det «kirkelige
embete» har utviklet seg historisk i skjæringsflaten mellom kirke og stat. Den lutherske kirkes forståelse av tjenesten med å lære
evangeliet og meddele sakramentene som
innstiftet for at mennesker skulle «komme til
denne tro» (CA V) har gjennom historiens
løp i Norge fått en institusjonell og rettslig
utforming etter modell av den statlige
embetsmannstradisjon. Utviklingen de
senere år har imidlertid gått noe i retning av
å fristille prestetjenesten fra å bli strukturert
etter den statlige modellen. Ett av de punkter
som er uavklart som følge av dette – og som
berører de problemstillinger dette utvalget
har som hovedfokus – er forståelsen av prestetjenestens legitime selvstendighetsgrad.
Embetsmannstradisjonen har på dette punkt
historisk bidratt til å gi den enkelte prest en
sterk grad av selvstendighet. Både omgjøringen av prestene fra embetsmenn til tjenestemenn og den tidligere omtalte nyorganiseringen av prestetjenesten har omformet
prestetjenesten til en noe mindre fristilt rolle
i forhold til overordnet ledelse.
Forholdet mellom prest og menighetsråd er i
mindre grad forandret de senere år. Utvalget
har ikke definert det innenfor sitt mandat å
gjennomføre noen ny Embete og råd–utredning i full bredde. Utvalget har valgt å ta
utgangspunkt i den prinsipielle grunnlagstenkning som på dette området ligger til
grunn for dagens kirkeordning slik denne er
utformet på 1980-tallet.
Følgende sitat fra Kirkemøtet 1984 tas med
som uttrykk for denne tenkningen som kjennetegnes av at styringsorganene består av
både lekfolk og ordinerte:
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«Kirkens organer har sitt utspring i den troende og bekjennende menighet, slik den først
og fremst trer fram i gudstjenestefellesskapet
på lokalplanet. Derfor er det lokalmenigheten
med dens organer som danner grunnenheten
i kirkeorganisasjonen. Det er for å tjene
evangeliets fremme og forvaltningen av
nådemidlene at menigheten skaper sine styringsorganer. Dette mandat har sin basis i
det alminnelige prestedømme og i den offentlige tjeneste med Ord og sakrament. Kirkens
ledelse framstår i et samvirke mellom dem
som representerer menighetens leke medlemmer og dem som har fått seg overdratt det
kirkelige embete. Det er menighetens valg av
sine ansvarlige ledere i rådsorganene og kirkens kall og oppdrag til embetsbærerne som
uttrykker at hele kirken bærer ansvar for kirkestyret og kirkens ordninger».
Utvalget har funnet det nødvendig å gi en
noe mer utførlig presentasjon av de underliggende premisser som ligger til grunn for
denne Embete og råd-tenkningen.

3.6.2 «I og overfor» menigheten
Den norske kirke er et evangelisk-luthersk
trossamfunn. Ett av de mest grunnleggende
særtrekk ved den lutherske konfesjon er det
kirke- og menneskesyn som Luther formulerte i sitt forsøk på å reformere den katolske
kirke på 1500-tallet. I motsetning til tanken
om kirken som bestående av to prinsipielt
forskjellige stender; en geistlig stand og lekfolket, hevdet Luther at kirken måtte forstås
som et samlet fellesskap (congregatio sanctorum) og at alle døpte var å forstå som tilhørende den samme stand («det allmenne prestedømme»). Sammenholdt med Luthers syn
på Skriften som kirkens øverste autoritet – og
ikke paven - kom den lutherske reformasjon
til å bli et oppgjør med den katolske kirkes
episkopale styringsstruktur.
Den lutherske reformasjon opphevet likevel
ikke ordningen der enkeltpersoner ble kalt til
en livslang kirkelig tjeneste og innviet til
denne gjennom ordinasjon/vigsling. Både
ordningen som sådan og ordinasjonshand-

FOA - K A P I T T E L 3 - Arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke – innhold og omfang

lingen27 ble imidlertid fortolket i samsvar
med det reformatoriske kirkesyn. Prestetjenesten fikk en ny og utvidet betydning i
forhold til samtiden ettersom evangelieforkynnelsen og sakramentforvaltningen i de
lokale menighetene ble løftet fram som selve
kjerneprosessen i kirkens liv. Et annet,
grunnleggende aspekt ved Luthers menneskesyn kommer gjennom dette indirekte tilsynet; hans pessimistiske grunnsyn på mennesket som ute av stand til å selv å skape eller
være medvirkende i å frembringe sin egen
tro. Troen på Guds nåde – og dermed også
kirken som en troende forsamling – forstås
som skapt av det evangeliske ord som tilsies
«utenfra». Tro oppstår aldri av seg selv verken som medfødt tilbøyelighet, sterk trosvilje eller som resultat av logisk tenkning. Troen
skapes av det forkynte ord.
Dette er premissene for et uttrykk som i de
senere år har innarbeidet seg som grunnformel på det lutherske embetssyn; den som har
ansvaret for evangelieforkynnelsen og nådemiddelforvaltningen befinner seg både «i og
overfor» menigheten. Presten står «i» menighetene i betydningen at man er et vanlig døpt
og ikke tilhører en egen geistlig stand.
Samtidig har presten ansvaret for å forkynne
gudsordet som kommer «utenfra» menigheten
som en tilsigelse om Guds nåde. I denne rollen
blir man stående «overfor» menigheten som
en (utenfra eller ovenfra) sendt budbærer.
Uttrykket har framkommet som et forsøk på
å forene to ulike posisjoner innenfor luthersk

embetsteologi; overdragelsesteorien (delegasjonsteorien) og institusjonsteorien. Overdragelsesteorien vektlegger tanken om det
allmenne prestedømme og forstår prestetjenesten som avledet ut fra dette – eller som
«overdratt» den enkelte prest fra menigheten. Institusjonsteorien vektlegger tanken om
at denne tjeneste er en særskilt guddommelig innstiftet tjeneste «overfor» menigheten.
Uttrykket «i og overfor» er et forsøk på å
fastholde begge aspekter som viktige for å
forstå særtrekk ved tjenesten med Ord og
sakrament i menighetene.
Som uttrykk for en prinsipiell forståelse av
forholdet mellom prest og menighet, blir
uttrykket «i og overfor» referert til som premiss for kirkens struktur og organisering. I
utredningen om Embete og råd fra 1986 legges det til grunn at «i og overfor»- prinsippet
gir føringer for relasjonen mellom embete og
råd. Tenkningen blir her brukt som begrunnelse for at presten både «er i rådet og står
overfor rådet» (s. 81) med andre ord som
begrunnelse for at en representant for embetet inngår som medlem i rådet. Videre pekes
det på at presten i sin forkynnelse og sjelesorg ikke kan eller skal la seg binde av
beslutninger fattet av menighetens organer28. I tillegg understrekes at presten
må/bør ha en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet i spørsmål som handler om dåp
og nattverdforvaltning. Det vises også til
eksempler fra andre lutherske kirkeforfatninger på hvordan de samme anliggender er
forsøkt ordningsmessig ivaretatt.

27 Ordinasjon medførte ingen overgang til en ny stand; den var uttrykk for og bekreftelse overfor den enkelte på
kirkens kall. Ordinasjon var videre en forbønnshandling ved inngangen til vedkommendes kirkelig tjeneste
og gjennom ordinasjonen får presten ansvaret for den offentlige forkynnelse av Guds ord og for sakramentforvaltningen.
28 Samtidig erkjennes at forkynnelsen selvsagt er bundet til Skrift og bekjennelse slik den enkelte prest avgir
løfte om under ordinasjonen. Dertil kommer erkjennelsen av at det er behov for at noen fører tilsyn nettopp
med forkynnelsen siden menighetenes tro og den enkeltes frelse i så stor grad forstås å være avhengig av
denne. På dette punkt var reformatorene tydelige på at menighetene selvsagt hadde rett til å etterprøve hvorvidt prestens forkynnelse var evangelisk. De lutherske biskoper fikk også dette som særlig ansvar å føre tilsyn
med læren. De første visitasberetninger viste tydelig hvordan menighetens folk ble aktivt konsultert under
biskopenes visitas i den anledning. Forkynnelsens frihet forstås derfor ikke som absolutt og uinnskrenket,
men som en viktig anliggende for å sikre evangeliets frie løp overfor menighetene. Det innebærer også at
presten i sin forkynnelse skal være fri til kritisk å utfordre holdninger og handlinger i en menighet som oppfattes å være i strid med kristen tro og etikk.
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«I og overfor»-tenkningen blir også brukt
som argument for at prester ikke kan/bør
forstås som underordnet valgte kirkelige styringsorganer som arbeidsgiver og den styringsrett som dette innebærer29. I lys av den
opprinnelige lutherske betoning av menighetenes kallsrett, kan denne argumentasjon
ikke ukritisk legges til grunn. Noen grunnleggende problematisering av at det var
demokratiske organer som skulle ivareta
(deler av) arbeidsgiveransvaret for presteskapet var heller ikke fremtredende i forbindelse med overføringen av tilsettingsmyndighet fra departementet til bispedømmerådene i 1989. Diskusjonen på det tidspunktet
handlet primært om tjenlig nivå for tilsetting
(jf. Bispedømmerådets tilsettingsmyndighet.
Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av
Kirke- og undervisningsdepartementet 30.
august 1985). At tilsettingsmyndigheten ble
lagt til bispedømmerådet og ikke til biskopen synes ikke å ha vært problematisert.
Det har derimot vært problematisert at
arbeidsgiveransvaret for presteskapet kan
komme til å bli lagt til et for menighetsnært
nivå. PF gikk eksempelvis mot delegasjon av
tilsettingsmyndighet til bispedømmerådene i
1985 og argumenterte for et sentralt kirkelig
tilsettingsorgan. Flere argumenter har vært
anført for denne ordningen. En av grunnene
har vært at et arbeidsgiveransvar lagt til høyere nivå oppleves som en ordning som bedre
ivaretar den grunnleggende «overfor» tanken som er beskrevet over. Ettersom presten
i sitt daglige arbeid befinner seg midt «i»
menigheten, bidrar et tilsettingsforhold forankret på et nivå over menigheten til bedre
balanse mellom å være «i» og samtidig
«overfor».
Andre hevder det motsatte; at ordningen
med en arbeidsgiver utenfor menigheten
bidrar til at presten forholder seg for fritt til
menighetene de arbeider i. Presten forstås

ikke som en som står «i» menigheten, men
som en frispiller som kan velge å bevege seg
uavhengig av det som er godt for fellesskapet som helhet og i verste fall på tvers av
menighetenes ønsker, planer og behov.

Utvalgets vurderinger
Utvalget mener at det er viktig å ta hensyn til
avveiningen mellom «i og overfor»- tenkningen ved utformingen av en framtidig
organisering av arbeidsgiveransvaret. Dette
hensynet gjelder også andre tilsatte medarbeidere i menighetene (særlig kateketer og
menighetspedagoger men også andre) som
har forkynnelse og opplæring som viktige
arbeidsoppgaver. Det er viktig at utfordrende forkynnelse og trosopplæring, som
kan innebære kritisk oppgjør med lokale tradisjoner, tenkemåter og handlinger, ikke blir
begrenset av frykt for arbeidsrettslige forføyelser. Utvalget har i pkt. 3.5 pekt på at ett
mulig tiltak som kan motvirke en utvikling i
denne retning er å innføre særskilte bestemmelser i kirkeordningen som sikrer forkynnelsens og undervisningens frihet i forhold
til lojalitetsplikten mot arbeidsgiver.
På den annen side vil det være viktig å sørge
for at «overfor»-perspektivet ikke misbrukes
utvidende til å omfatte flere forhold enn nødvendig. Som stabsmedlem og kollega vil det
kunne stilles samme krav til prester om samarbeid og innordning i fellesskapets ordninger som til andre tilsatte. Når det gjelder prioritering av tid, krefter og økonomi mener
utvalget at «i og overfor»-tenkningen ikke
kan brukes som prinsipiell hindring for at
prestetjenesten inngår i og omfattes av en
samlet plan som vedtas av demokratisk valgte styringsorganer. Dette synspunkt ligger
også til grunn for de senere års tilføyelser i
tjenesteordning for biskop og prost der forpliktelsen i forhold til demokratisk vedtatte
mål og strategier er blitt nedfelt.

29 Til dette se f.eks. Akerø, H.A. (red) 2006: Mellom embetsmyndighet og demokrati.
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3.7 Arbeidsgiveransvar og tilsynsansvar
Innledning
I forlengelsen av denne tematikken, vil utvalget i dette kapittelet forsøke å beskrive forholdet mellom arbeidsgiveransvaret i kirken på
den ene siden og biskopenes særlige ansvar i
Den norske kirke på den annen side (tilsynsansvar)30. Bispetjenesten er i Den norske kirke
forstått som en form for prestetjeneste, og de
prinsipper som regulerer forholdet mellom
embete og råd som er gjort rede for i det foregående punkt, gjelder for en stor del også forholdet mellom biskopene og kirkens demokratiske rådsorganer. Problemstillingen i dette
kapittel er knyttet til hvordan biskopenes tilsynsansvar og det kirkelige arbeidsgiveransvar skal forstås i forhold til hverandre.
Utvalget vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at begrepet «tilsyn» benyttes i flere
betydninger i det norske språk31. I kirkelig
sammenheng finner vi en distinkt bruk av
begrepet tilsyn som betegnelse på biskopenes spesifikke gjøremål. Samtidig brukes
begrepet tilsyn både i alminnelig dagligtale
(ha tilsyn med noen i betydningen å passe på
noen/ha helhetlig ansvar for) og som begrep
både i offentlig forvaltning (statlige tilsyn) og
i det alminnelige arbeidsliv (primært kontrollfunksjon). Eksempelvis står norsk
arbeidsliv generelt under overordnet tilsyn
av Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven
§ 18–1. Arbeidstilsynets oppgave er å se til at
Stortingets lovgivning og andre forskrifter
mv. på området etterleves. Dette tilsynsansvar har Arbeidstilsynet også fullt ut overfor

arbeidsplasser i Den norske kirke – både
lokalt, regionalt og sentralt. Også når det
gjelder økonomi og bygningsforvaltning
m.v. står Den norske kirke under tilsyn av
statlige myndigheter slik at arbeidet som gjøres skjer i samsvar med lover, forskrifter og
andre bestemmelser som er fastsatt.
I den følgende tekst er det imidlertid den første betydning av begrepet tilsyn som ligger
til grunn; med andre ord tilsyn forstått som
betegnelse på biskopenes spesifikke ansvar
og oppgaver i Den norske kirke.

Biskopenes tilsynsansvar
Kjernefunksjonen i den lutherske bispegjerning – det vi her kaller tilsynsansvaret - har
vært videreført langs de linjer som ble lagt
under reformasjonen (jf. kapittel 2).
Biskopenes ansvar var å se til at prester og
andre som har forkynner-, lære- og lederansvar i menighetene utførte dette i samsvar
med den evangelisk-lutherske lære. Fra å
være det overordnede regionalkirkelige styringsembete med stor politisk makt, ble de
lutherske biskoper prinsipielt forstått som
prester (med forvaltningsansvaret for Ordet
og sakrament), men med utvidede regionale
fullmakter/oppgaver; å dømme i lærestridigheter, føre tilsyn med prester og menigheter (visitere), å ordinere til prestetjeneste
(inkludert undervisning av disse) samt visse
representasjonsoppgaver32. Kirkelige styringsoppgaver ble dels ivaretatt av fyrstene
og dels ivaretatt av menighetene. Den senere
kirkelige lovgivningen og de bispevigselsritualene som siden ble innført i Danmark og
Norge viser at biskopene etter hvert ble til-

30 Tittelen biskop har lang historisk tradisjon og kan språklig føres tilbake til den greske tittelen episkopos som rett
og slett betyr tilsynsmann. Fra å være en allmenn tittel, ble den tidlig i europeisk historie nærmest en teknisk
term på en kirkeleder for en større region og gikk ut av bruk i andre samfunnssammenhenger. Under reformasjonen ble tittelen forsøkt skiftet ut som del av en prosess der man ville renske de evangeliske menighetene
for katolsk arvegods. Erstatningsforsøket «superintendenter» var imidlertid ikke vellykket og biskopstittelen
dukket raskt opp igjen og ble videreført i de lutherske kirker. Biskopenes ansvar og oppgaver ble imidlertid
nydefinert.
31 Når et og samme begrep brukes noe ulikt avhengig av kontekst, stilles det ved konkret bruk krav til språklig
presisjon samt til bevissthet både omkring mulig skinnuenighet og manipulasjon.
32 Bispeembetets grunnlag og plass i kirken. Betenkning avgitt til BM 1982 s. 16 ff. og Biskopene og Bispemøtets
plass i den kirkelige struktur Kirkerådet 1992.
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lagt både åndelige/kirkelige og praktiskadministrative gjøremål. Styringsaspektet
ble etter hvert også betydelig, men på dette
området hovedsaklig avledet av det styringsansvar som ble ivaretatt av den eneveldige
monark som dennes embetsmenn. I nyere tid
har bisperollen utviklet seg til en fra statsforvaltningen mer uavhengig kirkelederrolle.
Selv om biskopene fortsatt er Kongens
embetsmenn ut fra Grunnloven § 21 med den
lojalitetsplikt dette innebærer, oppfattes biskopene i dag primært som biskoper i og for
trossamfunnet Den norske kirke.

Utviklingstrekk
Norsk kirkerett har videreført den reformatoriske forståelsen av biskopenes tjeneste.
Samtidig er det noen nyere utviklingstrekk
som har påvirket biskopenes rolle i Den norske kirke.
1. Innføringen av demokratiet som politisk styringsform i Norge (1814, 1837, 1884 og 1905),
representerte et brudd med en århundrelang
eneveldig styringstradisjon. Ettersom bispeog prestetjenesten i Norge i så stor grad har
vært rettslig forankret og innvevd i denne
styringstradisjon, representerte innføringen
av demokratiske styringsformer en alternativ og til dels omstridt styringsform på det
kirkelige område. Gjeldende kirkeordning
beskrives da også som en «Embete og råd»modell, jf. forrige punkt, der embetet
(prest/biskop) må sies å representere en
dimensjon ved kirkeordningen som fram til i
dag ikke har vært forstått ut fra demokratiske kategorier33.
Styrkingen av det lokalkirkelige demokrati
gjennom lovendringen i 1996, har gitt ny
aktualitet til denne problemstillingen.
Forholdet mellom soknets arbeidsgiveransvar og biskopens myndighet viser seg å bli
forstått ulikt og skaper en del uklarheter i

samhandlingen mellom biskop og lokalkirke. Også forholdet mellom biskopene og
Kirkemøtet/Kirkerådet på nasjonalt nivå har
skapt noe diskusjon og tautrekking de senere
år. Til en viss grad forstås disse spørsmål som
avklart gjennom behandlingen av utredningen om Kirkemøtets myndighet på
Kirkemøtet i 200134.
Brytningen mellom embetsmannstradisjonen
og den nye demokratiske styringsformen
både i det politiske liv og innenfor kirken, er
uttrykk for mer dypereliggende kulturelle
endringer i samfunnet. Forståelsen av sosiale
roller kan variere sterkt mellom epoker og
kulturer. Tidsepoke og kultur utgjør en usynlig betingelse for utøvelse av ledelse og forståelse av særtrekk ved egen nasjonal kultur
er derfor en viktig forståelseskontekst for all
form for ledelse og for hvilket handlingsrom
som knytter seg til den enkelte lederrolle. I
vår vesteuropeiske kulturkrets har endringene i forståelsen av sosiale relasjoner generelt
og av ledelse- og maktrelasjoner spesielt forandret seg gjennomgripende de siste hundre
år. Forståelsen av biskopens rolle – men også
av andre lederroller - har som følge av disse
alminnelige kulturendringene forandret seg.
Generelt hevdes om norsk (nordisk) kultur at
den i dag kjennetegnes av en sterk grad av
egalitet og likeverdighet i relasjoner.
Kulturantropologiske studier har bidratt til å
dokumentere at norsk arbeidsliv kjennetegnes ved langt mindre maktdistanse mellom
leder og underordnet enn i en rekke andre
land som f.eks. Frankrike, Japan og afrikanske land. Den norske situasjonen er imidlertid ikke entydig. Troen på helter og sterke
lederskikkelser og en økende opptatthet av
symboler og representasjoner av «det hellige» er tydelig til stede også i norsk kultur.
Konsekvensene er likevel at den enkelte

33 Med henblikk på forholdet mellom tilsynsansvar og arbeidsgiveransvar, uttrykker imidlertid utredningen om
«Embete og råd» en klar forståelse av at når biskopen opptrer som arbeidsgiver, gjør han/hun dette på basis
av delegert myndighet og ikke i kraft av ordinasjonen eller tilsynsansvaret (Embete og råd s. 135).
34 Myndighetsrelasjoner i Den norske kirke. Kirkerådet 2001
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leders handlingsrom i dagens samfunn i
større grad enn tidligere avhenger av den
enkelte leders legitimitet (kompetanse, integritet, handle- og dømmekraft, overbevisningsevner osv.) enn av formell myndighet
(legalitet). At det samtidig også har skjedd en
økende forståelse av at ledere er symboler og
har sterke symbolvirkninger står ikke i motsetning til dette. I en kirkelig kontekst representerer uansett bisperollen en særlig symbolrik lederrolle som innebærer at det rettes
et sterkere fokus mot biskopene enn mot
andre og mindre symbolrike lederroller.
Biskopene har dermed større muligheter enn
andre for å utøve påvirkning. Dersom en biskop ikke evner å framstå med legitimitet, vil
effekten av dette også bli mer alvorlig enn for
andre.
2. Det andre utviklingstrekket knytter seg til
Den norske kirkes forhold til den økumeniske
bevegelse. Samtidig som de demokratisk valgte rådsorganer blir rettslig konsolidert i Den
norske kirke (Kirkemøtet 1984, kirkelige fellesråd 1996), skjedde det viktige gjennombrudd i økumeniske læresamtaler der Den
norske kirke i lengre tid hadde vært aktivt
medlem. Ett av de temaområder som har
stått i sentrum for økumenisk avklaring, har
nettopp vært forståelsen av strukturelle sider
ved de ulike kirkers oppbygning. Da Den
norske kirke med kort tids mellomrom inngikk avtaler både med metodistkirken i
Norge (1995), den anglikanske kirke
(Porvooavtalen i 1996) og med reformerte

kirker (Leuenbergavtalen i 1999) har forståelsen av bispeembetet representert ett viktig
avklaringspunkt.35 Selv om innholdet i disse
avtalene trekker i noe ulik retning, har prosessene utvilsomt bidratt til økt fokus på og
bevissthet omkring fenomenet «tilsynsansvar» både Den norske kirke og i andre lutherske kirker verden over36.
Den reformatoriske forståelse av bispetjenesten som forstår denne som prestetjeneste, men
med et særskilt ansvar for læretilsyn med
medarbeidere og menigheter innenfor en
større region, har gjennom disse økumeniske
impulser gjennomgått en viss utvikling. I
mange lutherske kirker vil en i dag vektlegge
en mer økumenisk inspirert forståelse av
bispetjenesten som benytter episkope som
bærende identitetskategori for denne tjenesten37. Episkope betegner en særskilt teologisk
nødvendig, samlende tjeneste på regionalt
nivå («Ministry of Oversight»). Disse to, litt
ulike forståelser av bispetjenesten lever imidlertid i dag side og om side også i Den norske
kirke. I det nyeste lutherske dokument om
tilsyntjenesten fastholdes at biskopens tjeneste er å forstå som prestetjeneste og ikke
som en særskilt og fra prestetjenesten atskilt
tjeneste: «Episcopal ministry is understood
by Lutherans to be a distinct form of the one
pastoral office and not a separate office
Episcopal ministry is pastoral ministry mandated to be exercised at a regional, supracongregational level» (LWFs Lunduttalelse
pkt. 45).

35 Ved underskrivelse av Porvooavtalen imøtekom Den norske kirke den anglikanske forståelse av tilsynstjenestens teologiske nødvendighet. I avtalen med de reformerte kirker derimot fastholder Den norske kirke at det
for Den norske kirkes del ikke anses teologisk nødvendig at disse kirker har et bispeembete. Når disse to posisjoner kan sammenholdes, skyldes det at det innføres en skjelning mellom funksjonen «tilsyn/episkope» (som er
en regional tilsynsfunksjon anses som teologisk nødvendig) og etableringen av særskilte biskopstillinger
«episkopos». Disse anses ikke som teologisk nødvendig da tilsyn kan ivaretas på ulike måter.
36 Det lutherske verdensforbunds råd har senest på sitt møte i Lund mars 2007 avgitt en omfattende uttalelse om
bispeembetet. Uttalelsen «Episcopal Ministry within the Apostolicity of the Church» er ikke formelt behandlet
av de enkelte medlemskirker, men utarbeidet på bakgrunn av en prosess der disse har vært involvert. Også
Den norske kirke ved Mellomkirkelig råd har gitt respons til et tidligere utkast. Uttalelsen fra mars 2007 vil
antagelig bli behandlet av Mellomkirkelig råd på et senere tidspunkt.
37 Episkope-termens bærekraft som identitetskategori er antagelig også noe av grunnen til at nettopp spørsmålet
om hvem som «har del i tilsynet» har vært en så sentral diskusjon i Den norske kirke de siste 6-8 årene (jf.
bl.a. utredningen om Lokalt pastoralt tilsyn fra 2001 og den nyeste Tjenesteordning for biskoper fra 2007).
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3. Det tredje utviklingstrekket knytter seg til
innføringen av nye offentlige forvaltningsreformer vedtatt av Stortinget på slutten av 1980tallet («Den nye staten»). Denne reformen
kjennetegnes bl.a. ved større fokus på ledere
og ledelse generelt og ligger til grunn for alle
de store omorganiseringene og fristillingsprosessene av de store statlige norske selskaper på 1990-tallet38. Omorganiseringen av
prestetjenesten/prostereformen i Den norske
kirke må et godt stykke på vei forstås som
del av den statlige reformpolitikk på kirkelig
sektor. Tydeliggjøringen av biskoper og proster som «ledere» er eksempler på hvordan
allmenne utviklingstrekk innvirker og er
med på å forme også det kirkelige utviklings–
og reformarbeid39.
Kultur- og kirkedepartementet har med virkningsdato fra 1. mars 2007 gjort gjeldende en
revidert tjenesteordning for biskoper i Den
norske kirke. Den nye tjenesteordningen
gjenspeiler alle disse utviklingstrekkene.
Styrkingen av det kirkelige demokratiet
gjenspeiles bl.a. ved at biskopens forpliktelse
på mål og planer som gjelder for virksomheten i Den norske kirke er tatt inn i tjenesteordningen. Økumeniske impulser og statlige
forvaltningsreformer har samtidig bidratt til
å underbygge biskopen både som kirkelig
lederskikkelse og styringsutøver (arbeidsgiver) på regionalt plan.
Når det gjelder forholdet mellom det kirkelige arbeidsgiveransvar og biskopenes særlige
tilsynsansvar, innfører tjenesteordningen et
mer markert skille mellom disse to ansvarsområder enn tidligere. Ved ikke å åpne
adgang for delegasjon av oppgaver som forstås inn under tilsynsansvaret, bekreftes tilsynsansvaret som biskopens mest spesifikke

ansvarsområde. Departementet redegjør for
sine vurderinger på dette punkt på følgende
måte:
«Det styrende hensyn for utforming av delegasjonshjemlene har vært at bestemmelser
som beskriver biskopens tilsynsmyndighet,
ikke åpnes for delegasjon til prosten. Dermed
vil de delegasjonshjemlene som er vedtatt,
også kunne bidra til å klargjøre forholdet
mellom på den ene siden tilsynsansvar og på
den andre siden arbeidsgiveransvar og øvrige
forvaltningsoppgaver.» (Rundskriv V-5B
Endringer i Tjenesteordning for biskoper
av 15.01.2007 s. 2).
Delegasjonsadgang til prosten er i det nye
regelverket avgrenset til å omfatte biskopens
myndighet etter §§ 2, 10 og 11 (bl.a. tillatelse
til at prester fra andre kirkesamfunn kan
preke under gudstjenester i Den norske
kirke). Mens § 2 og § 10 første ledd er klare
arbeidsgiverparagrafer, framstår imidlertid
både § 10 annet ledd og § 11 imidlertid som
noe mer knyttet opp mot læremessig tilsyn
med forkynnelsen i menigheten. Helt konsekvent synes derfor ikke det nye regelverket å
være på dette punktet. I hovedsak har ny tjenesteordning likevel bidratt til å etablere et
forholdsvis klart skille mellom arbeidsgiveransvar og tilsynsansvar.
Biskopens ansvar i dagens kirkeordning
Biskopens tilsynsansvar forstås dermed i
dagens norske kirkeordning hovedsaklig i
andre kategorier enn arbeidsgiveransvar.
Biskopens tilsynsansvar er i Den norske
kirke i dag definert som ansvaret for å ta vare
på den apostoliske lære og kirkens enhet gjennom
forkynnelse, sakramentforvaltning, råd og
veiledning:

38 Reformen betegnes New Public Management. Reformen er internasjonalt utbredt, men er omstridt både ut fra
sine ideologiske forutsetninger og ut fra dokumentert effekt på effektivisering av offentlig sektor. Reformen
ble vedtatt innført av Stortinget i 1987, men er også omdiskutert i Norge særlig på grunn av dens tenkning
om privatisering og konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester.
39 Sentrale samfunnsforskere hevder at den økte bruk av ledertittelen og det økte lederfokus skyldes en bevisst
offentlig reform der modeller fra det private næringsliv blir overført til offentlig sektor. Dette iverksettes på
slutten av 1980-tallet både i Sverige og Danmark (Czarniawsky 1997). Det er et interessant sammentreff at
fokuset på ledelse i Den norske kirke oppsto omtrent på samme tidspunkt (rundt 1990).
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«Biskopen skal gjennom forkynnelse og
sakramentforvaltning ta vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes
bekjennelse, fremme og bevare enheten i
Guds kirke og rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelige tilsatte og
øvrige medarbeidere. For å ivareta dette tilsynsansvar kan biskopen gi råd og veiledning, og også gi bindende pålegg vedrørende
presters og andre kirkelig tilsattes tjenesteutøvelse. Biskopen ser til at prestene forvalter
sakramentene, forkynner og selv lever i overensstemmelse med den kristne tro, slik den er
uttrykt i vår kirkes bekjennelse og ordninger,
og at også andre som er vigslet til tjeneste i
kirken virker og lever i samsvar med vigslingens formaning og løfte. Biskopen fører
tilsyn med at de kirkelige råd i bispedømmet
lever utfører sitt arbeid i lojalitet med den
evangelisk-lutherske lære.»
(Tjenesteordning for biskoper § 1).
Biskopen har også ansvaret for å beslutte om
ordinasjon/vigsling av personer til tjeneste i
menighetene. Når personer er tilsatt, kan biskopen gi bindende pålegg om prester og
andre kirkelige tilsattes tjenesteutøvelse.
Både valgte råd, vigslet personell og øvrige
tilsatte står under biskopens tilsyn.
Biskopens læretilsyn skjer i forhold til Den
norske kirkes bekjennelsesskrifter.
Tilsynsansvaret forstås kirkerettslig som uttømmende definert gjennom bestemmelsene
i tjenesteordningen og annet regelverk.
Biskopen er avhengig av en konkret lovhjemmel for å utøve rettslig bindende myndighet
som kirkelig tilsyn. På dette punkt atskiller
tilsynsansvarets rettslige handlingsrom seg
prinsipielt fra arbeidsgiveransvaret ettersom
alle bestemmelser fastsatt ut fra arbeidsgivers styringsrett vil være bindende (forutsatt at de ikke beveger seg utenfor de skranker som er satt for arbeidsgiver, jf. pkt. 3. 1).
Biskopenes tilsynsansvar er på noen konkrete områder å forstå som slike rettslig skranker

i forhold til arbeidsgiver. Det gjelder tydeligst i rollen som ordinator, men også i forbindelse med biskopens mulighet til å gi bindende pålegg om tilsattes tjenesteutøvelse.
Ved å nekte ordinasjon/vigsling, kan biskopen innsnevre arbeidsgivers valgfrihet i forbindelse med tilsetting. Ved å gi bindende
pålegg, kan biskopen gjøre det nødvendig
for arbeidsgiver å iverksette tiltak knyttet til
enkelte arbeidstakere eller deres tjenesteutførelse. Et slikt pålegg fra biskopen vil være
bindende for den tilsattes tjenesteutøvelse
når det knytter seg nært til biskopens ansvar
for å ta vare på den apostoliske lære etter
Guds ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Det vil være arbeidsgiverinstansen
som er tillagt disiplinærmyndigheten i forhold til vedkommende som eventuelt må
treffe vedtak om sanksjoner dersom den tilsatte ikke retter seg etter biskopens pålegg40.
Aktuelle tiltak kan være særlig oppfølging,
irettesettelse, advarsel, endring i arbeidsoppgaver og i ytterste konsekvens oppsigelse
eller avskjed.
Praksis synes her å være at biskopene er forsiktige med å ta i bruk de rettslige virkemidler som er hjemlet i tjenesteordningen. På
den annen side etterlyses fra tid til annen
mer håndfaste virkemidler i forhold til personell tilsatt av annen arbeidsgiver. Det er
særlig i forhold til etterutdanning/faglig
utvikling, i forhold til omplassering mv. og i
forbindelse med tilsetting av vigslede stillinger at det signaliseres ønsker om større
muligheter for å påvirke arbeidsgiverforhold
fra biskopenes side. Konkrete forslag om å
utvide biskopenes rettslige tilsynsfullmakter
har i liten grad vært noe offentlig diskusjonstema i Den norske kirke, men kan tematiseres dersom en ønsker et klarere skille mellom
arbeidsgiverorganer og biskop i framtiden.
Når det gjelder biskopens ansvar for å rettlede, oppmuntre/inspirere og veilede menigheter
og tilsatte kan dette vanskelig forstås som
begrensende i forhold til arbeidsgivers selv-

40 Jf. KKDs høringsnotat til Kirkemøtet 1996 vedrørende ny Tjenesteordning for biskop s.11.
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stendige ansvar for å lede og motivere de tilsatte i deres kirkelige tjeneste. Tilsynsansvar
og arbeidsgiveransvar lar seg på dette området ikke klart avgrense i forhold til hverandre. Biskopens tilsyn må her forstås som et
supplerende og forsterkende ansvar i forhold
til arbeidsgivers lederansvar.
Biskopenes særlige ansvar vil her være å ta
kirkelige medarbeideres behov for åndelig
fornyelse og teologisk refleksjon på alvor og
gjennom dette bidra til å fastholde den lokale kirkes medarbeidere i deres kirkelige tjeneste. Biskopene har på dette området
ansvar ikke bare overfor tilsatte, men like
mye overfor de lokalkirkelige styringsorganer (menighetsråd og kirkelig fellesråd) som
sitter med det overordnede strategi– og styringsansvar når det gjelder utviklingen av
det lokale menighetsliv. Gjennom mediesamfunnets utvikling er det de siste tiårene også
etablert helt nye kommunikasjonsarenaer
som muliggjør langt hyppigere og mer direkte kontakt mellom biskopen og det enkelte
kirkemedlem. Biskopenes muligheter til å
komme til orde med meningsbærende veiledning til folk flest og dermed også synliggjøre kirken som tilstedeværende i norsk
samfunns- og hverdagsliv er gjennom denne
utviklingen blitt vesentlig utvidet.
Biskopene har gjennom sitt tilsynsansvar
også et særlig ansvar for å ivareta samhold og
fungere som enhetssymbol i bispedømmet.
Dette ansvar har flere aspekter både av læremessig og organisatorisk/ledelsesmessig art.
Ett av disse er at både rådsmedlemmer og
alle som arbeider i kirken - uavhengig av
arbeidsgiverforhold - skal kunne oppfatte
biskopen som «deres» biskop. Normalt
bekreftes da også denne enhetsskapende
symbolfunksjon gjennom visitaser og andre
offentlige opptredener i bispedømmet.

Biskopens rolle som arbeidsgiver for en gruppe av de tilsatte, medfører at biskopen i enkelte situasjoner vil komme opp i rollekonflikter
i forhold til rollen som samlende enhetssymbol for alle. Denne type rollekonflikt er i liten
grad kartlagt, men utvalget er kjent med at
dette til tider oppleves problematisk sett fra
fellesrådenes/fellesrådstilsattes side. Dette
kan brukes som argument både for å la biskopen bli arbeidsgiver for alle, eller å helt avvikle ordningen med biskopen som arbeidsgiver
og rendyrke tilsynsrollen.

Utvalgets vurderinger
Utvalget oppfatter det slik at både gjeldende
kirkelov og tjenesteordning for biskoper er
utformet på basis av en tenkning der det er
etablert et prinsipielt skille mellom tilsynsansvar og arbeidsgiveransvar. Utvalget tolker
utviklingen slik at det synes å ha vært en
intensjon at en gjennom tydeligere grenseoppgang mellom tilsynsansvar og arbeidsgiveransvar får tydeliggjort begge ansvarsområder/roller. Gjennom en rettslig tydeliggjøring av ansvarsområder er det forsøkt etablert et grunnlag for at begge områder får
nødvendig fokus og kan håndteres forsvarlig41. Den oversiktsmessige gjennomgang
som utvalget har gjort under pkt. 3.7 av forholdet mellom tilsynsansvar og det kirkelige
arbeidsgiveransvar viser at disse ansvarsområder har ulik profil og tyngdepunkt. Men
gjennomgangen viser også at ansvarsområdene ikke lar seg skarpt atskille fra hverandre på alle punkter.
Utvalget deler den prinsipielle oppfatningen
som synes å ligge til grunn for utviklingen av
kirkeordningen på dette punkt der det ikke
etableres teologiske hindringer i veien for at
disse funksjoner kan ivaretas av ulike instanser42. Forutsetningen vil imidlertid måtte
være at alle de ulike roller blir forstått som
forankret i «kirken» og ikke oppleves som

41 Også denne utviklingen har paralleller innenfor statsforvaltningen for øvrig der en innenfor en rekke samfunnsområder har arbeidet fram klarere funksjonelle skiller mellom ulike typer statlige organer (Busch,
Vanebo og Johnsen 2003). Når dette skjer, endrer det likevel ikke oppfatningen om at det er (den ene) stat som
opptrer og ivaretar sine interesser gjennom de ulike og atskilte enheter.
42 Det vises i denne sammenheng også til notat fra Bjørgvin biskop om de samme spørsmål fremlagt for
Bispemøtet mars 2007 som legger tilsvarende premisser til grunn.
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frittsvevende i forhold til helheten. Utvalget
vurderes dette som en viktig premissavklaring i forhold til det å kunne ha en åpen diskusjon og vurdering av ulike modeller for
framtidige organisering av arbeidsgiveransvar.
Utvalget vil samlet vektlegge forståelsen av
arbeidsgiveransvaret som et styringsansvar
og dermed som et kjerneelement i det som
kan omtales som ivaretakelse av kirkestyret.
Det har vært en sentral forutsetning for hele
det kirkelige reformarbeid at oppgaver som
forstås som styringsoppgaver er forankret i
kirken som helhet og skal ivaretas av de styringsorganer som springer ut av kirkelige
valg og ikke forstås som tilhørende embetet i
seg selv. Arbeidsgiveransvaret for alle kirkelig tilsatte forstås som forankret i de valgte
kirkelige styringsorganer der embetet er
representert, og ikke som et ansvarsområde
som prinsipielt tilligger biskopen/embetet.
Tilsynsansvaret forstås derimot som et spesifikt episkopalt ansvar som er overdratt til
den enkelte biskop personlig. Selv om det i
senere år er gitt sterkere vekt til behovet for
samråding og kollegial opptreden mellom
biskopene, er tilsynsansvaret et personlig
overdratt ansvar. Konkret betyr dette at
beslutninger som tas av den enkelte biskop
ut fra vedkommendes tilsynsansvar, ikke
omfattes ut av de regler som gjelder for
beslutningstaking innenfor offentlig eller kirkelige forvaltning for øvrig. Det er for
eksempel ikke klagerett på eller medbestemmelsesordninger i forhold til avgjørelser fattet av biskopen ut fra tilsynsansvaret (beslutning om ordinasjon/vigsling, bindende
pålegg etc).
Når det gjelder utøvelsen av arbeidsgiveransvar, mener utvalget at dette må omfattes av
vanlige bestemmelser om saksbehandling,
medbestemmelse m.v. Det innebærer selvsagt at biskopene vil kunne tillegges arbeidsgiveroppgaver, men det ville i så fall være
oppgaver som utføres av biskopen på vegne
av et demokratisk valgt styringsorgan og
ikke som gjøremål forankret verken i den

ordinerte tjeneste generelt eller i biskopens
særlige tilsynstjeneste.
Utvalget har på denne bakgrunnen drøftet
hvordan forholdet mellom arbeidsgiveransvar og tilsynsansvar konkret bør reguleres i
framtiden. Utvalgets medlemmer Dahlen,
Grimstad, Hope, Hougsnæs, Kavlie-Borge,
Moen, Natvig, Hansen, Thorstvedt, Vatvedt legger til grunn at arbeidsgiveransvaret for kirkelig tilsatte bør være forankret i demokratisk valgte kirkelige styringsorganer og ikke i
det kirkelig embete. Disse medlemmene legger
videre til grunn at arbeidsgiveransvaret for
kirkelige tilsatte på samme arbeidsplass bør
ivaretas ivaretatt av det samme kirkelige styringsorgan. Dette vil etter disse medlemmenes
oppfatning representere den beste modell
både vurdert ut fra den kirkelige virksomhetens behov for overordnet styring og en helhetlig ressursdisponering og de tilsattes
behov for avklart oppgavefordeling, godt og
motiverende arbeidsmiljø og en rettferdig
personalpolitikk.
Disse medlemmene erkjenner samtidig at det
vil være viktig å gjennomtenke hvilke kortog langsiktige konsekvenser en slik løsning
vil få for utformingen av bisperollen i Den
norske kirke. Utvalget har ikke som sitt mandat å gjennomgå denne problematikken i sin
bredde, men finner det likevel nødvendig å
peke på noen problemstillinger som forutsettes nærmere avklart dersom denne modellen
blir lagt til grunn.
For det første vil det være nødvendig å få
klarlagt hvordan samhandlingen mellom
biskop og arbeidsgiverorgan skal foregå i
ulike situasjoner. I forlengelsen av at eksisterende prosedyrebestemmelser i forbindelse
med tilsettingssaker (vigsling, tjenestebrev
etc) vil det være behov for å gjennomtenke
eventuelle utfyllende bestemmelser som kan
klargjøre biskopenes mulighet for å avgi
uttalelse eller lignende ved prestetilsettinger.
Videre pekes på samhandlingen mellom biskop og arbeidsgiverorgan utenfor ordinær
visitasturnus. Det antas at det vil være behov
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for å etablere ordninger som gir biskopen
anledning til å innkalle både rådsorganer og
kirkelige medarbeidere i bispedømmet til
samtaler og drøftinger om aktuelle forhold.
Dersom det aktuelle forhold er en mulig
læresak i forhold til en kirkelig medarbeider,
vises til forskrift om Den norske kirkes lærenemnd § 943 der vedkommende kirkelige tilsatt har rett til å peke ut en person til å delta
i samtalen med biskopen. Denne ordningen
forutsettes videreført og bør vurderes utvidet til også å omfatte andre tilfeller der biskopen innkaller til samtale om kirkelig tilsattes tjenesteutførelse og livsførsel med hjemmel i Tjenesteordning for biskoper § 1.
Det vil videre være en forutsetning at det stilles utvidede økonomiske og personellmessige ressurser til disposisjon for den enkelte
biskops tilsynsutøvelse.
Det vil muliggjøre at biskopen kan tilby særskilt oppfølging av enkeltpersoner og staber
som vurderes som viktige ut fra biskopenes
overordnede tilsyn med menighetenes liv og
virksomhet. Ordningen der biskopene kan
trekke veksler på prosten (eller annet personell) som biskopens medhjelpere, bør videreføres. Andre økonomiske og faglige ressurser
som gjør det mulig for biskopenes å tilby
konkret oppfølging av vigslet/ordinert personell slik at disse tjenestegruppene bevarer
sin ordinasjons- og vigslingsforpliktelse
gjennom et langt liv i kirkelig tjeneste, vil

også være vesentlig. Biskopene bør f.eks.
kunne innkalle råd og hele staber til inspirasjons- og fagsamlinger over eget budsjett og
tilby oppfølging i form av rekreasjon/sjelesorg og veiledning for personell som har
behov for dette. Bispedømmenivået framtrer
i denne sammenheng som et egnet nivå for
faglig utvikling, etterutdanningsvirksomhet
og andre former for inspirasjons- og utviklingstiltak.
Formål, innretning og tidspunkt for
gjennomføring av slike og lignende tiltak forutsettes imidlertid å skje i forståelse med
respektive arbeidsgivermyndighet. Det vil
være nødvendig å gjennomgå mer i detalj
hvordan samspillet mellom biskop og
arbeidsgiverorgan kan tenkes ordnet for å
unngå uklarheter og for å sikre at arbeidsgivermyndigheten ikke blir underkjent eller
unødig innskrenket.
Utvalgets medlem Riksaasen Dahl vil ut fra en
samlet vurdering anbefale en ordning der
biskopens tilsynsansvar forenes med et
arbeidsgiveransvar i forhold til proster og
prester (ordinasjonslinjen). Dette vil gi tydelige mandater for embetets og rådets virksomhet og gi biskopen og prostene mulighet
til aktiv samordning og ledelse av prestetjenesten. Med dette unngår man også kompetansestrid om de områder der arbeidsgiveransvar og tilsynsansvar er overlappende.

43 Fastsatt ved Kgl.res 19. februar 1988.
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KAPITTEL 4
En god arbeidsgiver

4.1 Innledning
Hva som kreves for å være en god arbeidsgiver er komplekst og sammensatt. En grunnleggende forutsetning er evnen til å skape
trygge og samfunnsnyttige arbeidsplasser.
Arbeiderbevegelsen og fagforeningene har
vært sentrale drivkrefter bak arbeidsmiljølovgivningen som skal sikre ivaretagelse av
viktige rettigheter for arbeidstakerne. Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til arbeidsgivere. Kravene omfatter bl.a. arbeidsmiljø,
ansettelsesforhold, likebehandling, individuell
tilrettelegging, arbeidstid, samarbeid, medbestemmelse og inkluderende arbeidsliv.
Partene i arbeidslivet har dessuten forhandlet fram tariffavtaler som ivaretar arbeidstakernes rettigheter til sosiale forhold, lønn og
pensjon, samt bestemmelser som skal sikre
samarbeid og medbestemmelse, tvisteløsningsmekanismer mm.
Utvalget vil understreke at like viktig som
lov- og avtaleverket er de verdiene, holdningene, handlingene og språkbruk som
arbeidsgiver og arbeidstakere står for og
praktiserer overfor hverandre.
En god temperaturmåler på «en god arbeidsgiver» er i stor grad arbeidstakernes opplevelse av tilfredshet med arbeidet. Motivasjon
og trivsel fører som regel til større engasjement og produktivitet. Det er også en viktig
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kjensgjerning at trivsel og helse hører sammen. Nøkkelen til en god arbeidsgiver er derfor i stor grad hva som skaper trivsel og
arbeidsglede og motiverer arbeidstakerne. En
god arbeidsgiver driver en aktiv personalpolitikk og setter i verk trivsels- og motivasjonsfremmende tiltak. Både arbeidsgivere,
arbeidstakere og samfunnet som helhet har
nytte av motiverte arbeidstakere som trives.
Den kirkelige arbeidsgiver er ikke en ensartet gruppe. Det er derfor heller ikke noe
entydig svar på i hvilken grad den kirkelige
arbeidsgiver er god eller dårlig. Rammevilkår som økonomi, organisering og bemanning påvirker mulighetene for å kunne være
en god arbeidsgiver. Dagens organisering
med to arbeidsgivere er etter utvalgets oppfatning ikke best egnet til å imøtekomme kravene utvalget stiller til en god arbeidsgiver
og har i praksis også vist seg å være problemskapende. Tilsvarende mener utvalget at de
mindre kirkelige fellesrådene på mange
måter er mer sårbare enn de større arbeidsgiverenhetene, og at er problematisk å fylle
kravene til en god arbeidsgiver for de minste
fellesrådene.

4.2 Virksomhetsutvikling og
samfunnsansvar
Trygge og tilstrekkelig mange arbeidsplasser
er en svært viktig samfunnsmessig målsetting. For å nå denne målsettingen er det
avgjørende at en både innenfor offentlig og
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privat sektor har framtidsrettede, nyskapende og samfunnsbevisste arbeidsgivere
som kan utvikle den enkelte virksomhet i lys
av nye ufordringer og skiftende behov. Også
til Den norske kirkes arbeidsgivere stilles det
lignende krav. Den norske kirkes rolle i samfunnet er generelt i endring. Den kirkelige
oppgaveløsning og det kirkelige tjenestetilbud er avhengig av aktive og nyskapende
arbeidsgivere for å kunne utvikles videre på
en bærekraftig måte som sikrer arbeidsplasser til de ansatte.

4.3 Hva er det som skaper
trivsel og motivasjon?
Det er påvist at det å være i arbeid i seg selv har
positiv betydning for helsen.44 I tillegg til
arbeidsinntekt innebærer en jobb sosial tilhørighet, muligheter for faglig og personlig utvikling
og læring mm. 45 Arbeid er derfor på mange
måter en viktig kilde til velferd for den enkelte og

bidrar til økt livskvalitet.
Motivasjon handler om drivkaft. «Behovspyramiden» som ble utviklet i 1954 av den
russisk-amerikanske psykologen Abraham
Maslov 46 er like aktuell i dag. Bakgrunnen
for utviklingen av hans teori var nettopp
ønsket om å finne ut av hva som motiverer
mennesker: fysiske behov, behov for sikkerhet, sosiale behov, behov for aktelse og behov
for selvrealisering. Behovsteorien ga grunnlaget for at man kunne se sammenhenger
mellom manglende dekning av grunnleggende behov og utviklingen av slitasje, dårlig arbeidsinnsats og fravær. Bestemmelsene
i arbeidsmiljøloven § 4-2 om Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling er bl.a.
blitt utarbeidet på bakgrunn av Maslovs
behovspyramide, og utgangspunktet for
utviklingen av såkalte «psykologiske jobbkrav» (Einar Thorsrud47) på slutten av 1960tallet:

• Behov for et innhold i jobben som utfordrer noe utover ren utholdenhet, og som
betyr et visst minimum av variasjon, selv
om det ikke nødvendigvis innebærer noe
stadig nytt i jobben.
• Behov for å lære noe i jobben og å fortsette å lære noe.
• Behov for å kunne treffe beslutninger, og
i det minste innenfor et avgrenset område
som den enkelte kan kalle sitt eget.
• Behov for anseelse, i det minste en grad
av mellommenneskelig støtte og respekt
på arbeidsplassen.
• Behov for å se sammenheng mellom
arbeidet og omverdenen, i det minste slik
at man kan se en viss forbindelse mellom
det man utfører i arbeidet og det som
betraktes som nyttig eller verdifullt.
• Behov for å se at jobben er forenlig med
en ønskverdig framtid, uten at dette nødvendigvis innebærer avansement.
I tillegg til de psykologiske jobbkravene vet
vi fra nyere undersøkelser at de fleste
arbeidstakere mener at følgende forhold
bidrar til høy grad av jobbtilfredshet:
•
•
•
•

opplevelsen av trygghet
opplevelsen av tilhørighet
å bli sett
å få støtte fra sin nærmeste overordnede
og sine kollegaer
• selvstendighet, innflytelse og kontroll på
eget arbeid
• balanse mellom arbeid og fritid
• opplevelsen av å bli verdsatt
En god arbeidsgiver viser interesse for og er
engasjert i sine ansatte. Arbeidsgiver skal
foreta jevnlige kartlegginger av arbeidsmiljøet bl.a. gjennom medarbeidersamtaler og
arbeidsmiljøundersøkelser for å avdekke om
arbeidstakerne trives eller om det er behov
for å sette i verk forbedringstiltak. Dette er

44 Kilde: Faktabok om arbeidsmiljø og arbeidshelse i Norge utgitt i juli 2007 av NOA (Nasjonal overvåking av
arbeidsmiljø og helse). Faktaboken gir et samlet bilde av utviklingstrekk og status basert på tilgjengelige data
fra SSB og levekårsundersøkelser om arbeidsmiljø.
45 NOU 2004: 5 «Arbeidslivslovutvalget, Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst.»
46 «A theory of human motivation».
47 Tidligere professor i organisasjonspsykologi ved universitetet i Oslo
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plikter som arbeidsgiver er pålagt i arbeidsmiljøloven gjennom det systematiske helse-,
miljø-, og sikkerhetsarbeidet.

4.4 Arbeidsmiljø
Enhver arbeidsgiver som driver virksomhet
som omfattes av arbeidsmiljøloven48 plikter
å oppfylle lovens krav. Kirkelige arbeidsgivere stiller her på lik linje med enhver annen
arbeidsgiver. Arbeidstakerne har medvirkningsplikt. Brudd på bestemmelsene i
arbeidsmiljøloven er straffbart.
Det er et overordnet krav at arbeidsmiljøet i
virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra
en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer
i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd,
jf. arbeidsmiljøloven § 4-1 (1). Forsvarlighetskravet er dynamisk og må sees i lys av den
teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.
Med «arbeidsmiljø» menes både organisatoriske, psykososiale og fysiske forhold. Hva
som kreves for at arbeidsmiljøet skal være
forsvarlig er nærmere regulert i detaljerte
krav i arbeidsmiljøloven og i forskrifter fastsatt i medhold av loven. Arbeidstilsynet har
også utgitt veiledninger som beskriver hvilke krav som stilles i loven og som utdyper
hvordan reglene kan oppfylles i praksis ved
å bl.a. angi framgangsmåter.
I Arbeidstilsynets veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet vises det til
følgende forhold som bør undersøkes ved
kartlegging av organisatoriske forhold:
• om det finnes tilfredsstillende fora for
samarbeid og medvirkning
• om de ansatte har fått tilstrekkelig opplæring
• om informasjonsrutinene er gode nok

• om det er samsvar mellom arbeidsoppgaver og bemanning
• om det er samsvar mellom arbeidsoppgaver og kompetanse
• om det forekommer vold og trusler
Organisatoriske krav er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-2. Psykososiale krav er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-3 og innebærer at
• arbeidstakers integritet og verdighet skal
ivaretas
• arbeidet skal søkes utformet slik at det gir
mulighet for kontakt og kommunikasjon
med andre arbeidstakere i virksomheten
• arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden
• arbeidstaker skal beskyttes mot vold,
trusler og uheldige belastninger som
følge av kontakt med andre.
Med fysiske forhold menes bygnings- og
utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling og lignende, jf. arbeidsmiljøloven § 4-4.49
Arbeidsmiljøloven strekker seg utover det å
sikre et trygt og fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Det velferdsmessige aspektet innebærer at
loven skal bidra til et meningsfylt arbeid,
generell trivsel og kompetanseutvikling.
Regler som har utgangspunkt i både helse og
velferdsbehov er for eksempel bestemmelser
om tilrettelegging av arbeid, om trakassering
og om å unngå monotont arbeid.
Arbeidsmiljøloven har bl.a. som målsetting å
legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Dette innebærer
bl.a. at det skal legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig
utvikling gjennom sitt arbeid, og at arbeidet
organiseres og tilrettelegges under hensyn til
den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyn-

48 Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
49 I følge SSBs levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø fra 2006 er arbeidstakere i Norge i liten grad utsatt for problemer med fysisk arbeidsmiljø, bortsett fra inneklima.
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dighet, alder og øvrige forutsetninger, jf. § 42 (2) bokstav a) og b).
Arbeidsgiver har et spesielt ansvar for å ivareta og tilrettelegge arbeidet for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Dette framgår av § 4-6 og er et ledd i et overordnet mål
om å bidra til et inkluderende arbeidsliv.
Utstøtingen fra arbeidslivet gjennom sykefravær og uførepensjon har økt kraftig siden
slutten av 1990-tallet. 50 Det er påvist at
sykefravær og uførepensjonering i økende
grad skyldes muskel- og skjelettlidelser og
psykiske lidelser. Disse lidelsene antas å ha
sammenheng med organisatoriske og
psykososiale forhold på arbeidsplassen. 51
Ved siden av uheldige virkninger på det
menneskelige plan, utgjør sykefravær og
uførepensjonering store økonomiske kostnader for samfunnet og den enkelte arbeidsgiver. Det er derfor grunnleggende for alle
parter at arbeidsgiver følger opp arbeidsmiljølovens krav og forebygger sykefravær
og utstøting.

4.5 Spesielle utfordringer på
den kirkelige arbeidsplassen
To arbeidsgivere
Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass
er en utfordring i arbeidslivet generelt, når
det gjelder å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø,
da det åpner for uklare ansvarsforhold og
muligheter for pulverisering og fraskrivelse
av arbeidsgiveransvaret. For å forebygge
slike negative tendenser påbyr arbeidsmiljøloven at de respektive arbeidsgiverne samarbeider, og at de enkelte virksomhetene
samordner helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften § 6 første ledd.

Det todelte arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke har vist seg å være en spesiell utfordring i de tilfellene det oppstår personalkonflikter. Det doble arbeidsgiveransvaret er en
kompliserende faktor som gjør det vanskelig
å håndtere en konflikt raskt og å unngå forskjellsbehandling av aktørene.
To arbeidsgiverlinjer innebærer med andre
ord en utfordring når det gjelder å sikre et
godt organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. To arbeidsgiverlinjer kan fungere tilfredsstillende enkelte steder, men utvalgets
flertall mener at dette ikke er et godt nok
argument for å opprettholde dagens arbeidsgiverinndeling. Utvalget ønsker en enkel og
oversiktlig organisering av arbeidsgiveransvaret i kirken. Utvalgets flertall mener dette
oppnås best med én arbeidsgiver i stedet for
to.

Arbeidsmiljø
Forskning og undersøkelser viser at den kirkelige arbeidsplassen er mer utsatt og sårbar
enn andre arbeidsplasser, når det gjelder
mobbing og personalkonflikter .52 Det kirkelige arbeidsmiljøet skiller seg bl.a. ut ved at
de ansatte bruker mye av seg selv i jobben og
til en viss grad identifiserer seg med arbeidsoppgavene sine. Dette innebærer at de ansatte blir mer sårbare, fordi tilbakemeldinger og
kritikk, enten det er berettiget eller uberettiget, rammer den ansattes identitet og selvfølelse.
I en doktoravhandling av dr. theol. Terje
Torkelsen53 settes det fokus på mangel på
aktivt engasjement fra ansvarlige ledere i forbindelse med alvorlige personalkonflikter.
Han peker også på viktigheten av at det
eksisterer institusjonaliserte normer som forteller ansatte at trakassering ikke aksepteres
på arbeidsplassen i kirken.

50 Se fotnote nr 52.
51 Jf. en undersøkelse av utviklingen av sykefraværet foretatt av STAMI i perioden 1992–2004.
52 Kilde: Tidsskriftet «Arbeidsmiljø», utgave 05/2007, artikkel «-Flere dør av mobbing enn av arbeidsulykker»,
Asbjørn Grimsmo, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet.
53 «På livet løs», en praktisk-teologisk studie av kirkelige medarbeideres erfaringer fra helsefarlige personalkonflikter i Den norske kirke (2003). KIFO (stiftelsen kirkeforskning), Perspektiv nr. 13.

66

FOA - K A P I T T E L 4 - En god arbeidsgiver

I en artikkel av Anne Kjærstad Bratland:
«Hellige konflikter – om teologiens plass i
kirkelige konflikter»54 pekes det på følgende
forhold som typiske for den kirkelige
arbeidsplass:
• Handlingsvegring
• Uklare ansvarsforhold
• Det doble arbeidsgiveransvaret i kirken
kan gjøre det vanskelig å håndtere en
konflikt raskt og behandle aktørene likt
• Lukkethet og frykt for konflikter
• Teologi er ikke årsak til personalkonflikter,
men det utelukkes ikke at teologien er en
faktor som gir kirkelige konflikter særpreg
i form av spenninger og utviklingsforløp.
I en rapport av 25. januar 2002 (jf. KA-rundskriv nr 03/2002) fra en partssammensatt
arbeidsgruppe55 som har arbeidet med
spørsmålet om samordning mellom staten og
fellesrådene av det lokale arbeidsmiljøarbeidet i Den norske kirke uttales følgende om
det psykososiale arbeidsmiljøet:
«Det er erfaring for at de to arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke rommer potensiale
for konflikter som kan være vanskelige å løse.
Dersom det oppstår uenighet mellom presten
og en av de andre tilsatte under fellesrådet,
vil ikke de respektive arbeidsgivere ha
instruksjonsmyndighet over en tilsatt i den
andre virksomheten. Dette har i en del tilfeller ført til at uenigheter har kunnet utvikle
seg til fastlåste konflikter som har vært til
stor belastning for dem som er berørt. Det er
derfor særlig viktig at arbeidet med samordning mellom de to arbeidsgiverne setter det
psykososiale arbeidsmiljøet på dagsorden.»
Arbeidstilsynet i Nord-Norge har i 2003,
2005 og 2006 hatt det psykososiale arbeidsmiljøet i kirken som satsningsområde.

Rapportene fra kampanjene gir ikke noe
entydig bilde av situasjonen i kirken, men
peker på klare problemområder. I rapportene
fra kampanjene framgår bl.a. følgende:
• Samarbeid, konflikter, arbeidsgiverlinjer,
ledelse og HMS - arbeid er aktuelle problemstillinger i kirken (årsrapporten 2006)
• Noen menigheter har reelle samarbeidsproblemer eller konflikter
• Der kirkevergen er ansatt i deltidsstillinger, blir HMS-arbeidet lite prioritert
• De viktigste temaene i konfliktene er:
personlighetsmotsetninger, ulike forventninger med hensyn til arbeidskapasitet,
ulike forventninger til samarbeid og utførelse av oppgaver, gnisninger med hensyn til lederroller
• Teologi er i mindre grad en konfliktårsak
• Konflikter i menighetsstaber kan være
sårbare fordi miljøet er lite. Resultatet er
ofte sykemeldinger og betent miljø
• Kirken kan utfordres på å være mer tydelig og besluttsom i sin ledelse i konfliktsituasjoner
• I noen menigheter er det en uavklart rollefordeling mellom faglig ledelse og personalledelse
• Problemer knyttet til ledelse har mer å
gjøre med de personlige egenskapene til
lederne enn med de formelle ansvarsstrukturene

Undersøkelser av arbeidsmiljøet i Den
svenske kirke
I Sverige er det gjort flere arbeidsmiljøundersøkelser og Arbeidsmiljöverkets tilsyn av
den svenske kirken. Selv om det er ulikheter
mellom den norske og den svenske kirke i
hvordan den er organisert, er det svært
mange grunnleggende likhetstrekk som gjør
at funnene i de svenske undersøkelsen har
stor relevans for norske forhold.

54 KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Perspektiv nr. 02.2002, artikkelsamling om forståelse,
håndtering og forebygging av konflikter.
55 Den norske kateketforening, Den norske kirkes presteforening, daværende Norsk kommuneforbund, daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon.
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Undersøkelser56 og tilsyn i den svenske
kirke har avdekket bl.a. følgende problemområder:
• Dobbel ansvarslinje på lokalt nivå som
åpenbart er en grobunn for problemer i
organisasjonen
• Utydelig lederskap og ansvarsfordeling
• Samarbeidsproblemer
• Sviktende lederskap
• Uklar organisering og uklare roller
• Manglende kunnskaper i arbeidsmiljø og
arbeidsledelse, arbeidsrett, styring,
ledelse.
Små organisatoriske enheter, som bl.a. bidrar
til:
• Vanskeligheter med å opprettholde kompetanse
• Begrenset handlingsrom for personaladministrative tiltak
• Å forsvare et effektivt lokalt vernearbeid
• Stress
• Grenseoppgang mellom arbeid og fritid
• En tendens hos de ansatte til å sette egne
mål for arbeidet.
Det er tre ganger så vanlig med meldinger
om yrkesskade på grunn av mobbing blant
ansatte innen den svenske kirken som blant
andre arbeidstakere.

Faglig støtte og erfaringsutveksling er viktig
på mange plan, både for opplevelsen av
trygghet i utførelsen av arbeidet og med
tanke på faglig og personlig utvikling.
Muligheten for faglig støtte og erfaringsutveksling blir imidlertid svært begrenset eller
fraværende på arbeidsplasser hvor det er
ansatt en eller få personer fra hver faggruppe.
Små enheter innebærer også at oppfølgingen
av hovedavtaleverket fastsatt mellom partene i arbeidslivet, bl.a. medbestemmelsesretten og lønnsforhandlinger får en annen
karakter enn i større virksomheter. De formelle kravene til forhandlingsmøter vil ofte
oppleves som overflødige og ikke fungere i
de små enhetene hvor alle kjenner alle og
treffer hverandre på gangen og i daglige
møter. Dette kan både innebære fordeler og
ulemper.
De små enhetene har som regel også begrensede økonomiske ressurser som gir mindre
spillerom for personalpolitiske virkemidler
og tiltak, bl.a. til lønn.
Små organisatoriske enheter innebærer samlet sett en fare for at kirkelig sektor ikke klarer å konkurrere om kvalifisert arbeidskraft,
både når det gjelder å rekruttere og beholde
kvalifisert arbeidskraft.

Ensomt arbeid/alenearbeid
Små organisatoriske enheter
De kirkelige arbeidsplassene utgjør i stor
grad små organisatoriske enheter med et
fåtall ansatte. Små arbeidsmiljøer kan fungere bra på det psykososiale plan, men er
samtidig ekstra utsatt og sårbare ved at få
ansatte er «prisgitt» hverandre. Det er få personer å spille på, dersom arbeidstakere ikke
skulle komme overens med hverandre.

Et særtrekk ved mange kirkelige arbeidstakere er at de ut fra kirkens oppdrag har et
sterkt personlig engasjement i arbeidet. I tillegg er mange de eneste av sin yrkeskategori
i virksomheten. Flere faggrupper i kirkelig
sektor arbeider svært selvstendig. Dette innebærer at mange kirkelig ansatte arbeider
alene. Det skyldes også i stor grad små
arbeidsmiljøer. Sterkt personlig engasjement
med stor frihet og fleksibilitet i arbeidsdagen

56 - Arbetsmiljöverket (2004–2007): samordnet tilsyn av samtlige distrikt.
- Örebro universitet: «Arbetsmiljö og arbeidsmiljöarbete i Svenska kyrkan – En Fallstudie», Arbetsrapport nr 11/2005.
- Uppsala universitet, Hansson, Ann-Sophie (1999): Kyrkan som arbetsplats – ett utvecklingsprojekt om psykosocial
arbetsmiljö i Svenska kyrkan. Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) IPS-rapport nr 42, november
1999.
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kan viske ut grensene mellom profesjon og
frivillighet. Dette kan føre til et «grenseløst»
arbeid som på sikt kan slå negativt ut på
helsen. For noen arbeidsgrupper kan alenearbeid/ensomt arbeid også innebære lavere
grad av trivsel og bli en belastning som går
utover motivasjon og helse.

Styring
De valgte medlemmene i menighets- og fellesråd har ofte svak bevissthet og motivasjon
for rollen som styrende politikere. En vegring for å gå tydelig inn som styrende organer, og i stedet ha en aktivitet på ledelsens
banehalvdel betyr sammenblanding av politikk og administrasjon. Dette kan gi uklare
ansvarsforhold, som er en negativ arbeidsmiljøfaktor.

ter og dermed sikre ivaretakelse av arbeidstakernes arbeidsmiljø.

Arbeidsgiverkompetanse og arbeidsmiljø
Den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft
1. januar 2006 har et større fokus på organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold
enn den forrige loven. Dette har sammenheng med utviklingen av risikoforhold i
arbeidslivet. Det er ikke lenger de tekniske
forholdene som dominerer som risikofaktorer. Arbeidsgivere i dag må derfor ha god
kompetanse på arbeidsmiljø og spesielt
innen konflikthåndtering. I tillegg til faglig
kompetanse, er det grunnleggende viktig at
arbeidsgiver har nødvendige personlige
lederegenskaper. Arbeidsgiver må kunne
håndtere konflikter, og det innebærer bl.a.
evnen til å være tydelig og besluttsom.

Helgearbeid
Kirkelig virksomhet foregår også i stor
utstrekning på helge- og helligdager som for
de fleste arbeidstakere er fridager. Det er
fastsatt ekstra godtgjøring for arbeid på slike
dager. Kvelds- og helgearbeid gir utfordringer i forhold til familielivet.

4.6 Forhold som må ivaretas
av en framtidig arbeidsgiver

Dessuten må en god arbeidsgiver ha klare
forventninger til sine medarbeidere og evnen
til «å se» sine ansatte nedenfra og oppover.
Undersøkelser viser at trivsel og motivasjon
har mye å gjøre med om den enkelte ansatte
blir sett og hørt og får konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres. En god
arbeidsgiver bør dessuten være omsorgsfull
og preget av raushet.

Utvalget vil framheve følgende forhold som
må ivaretas av en framtidig kirkelig arbeidsgiver:

Det må være en oversiktlig og klar ansvarsog rollefordeling mellom faglig ledelse og
personalledelse.

En felles arbeidsgiver

Tilstrekkelige ressurser

Et flertall i utvalget mener at det bør være en
felles arbeidsgiver i en framtidig organisering av kirken. En felles arbeidsgiver vil
bidra til:

En viktig forutsetning for å kunne utøve en
god personalpolitikk og ta i bruk personalpolitiske virkemidler er at arbeidsgiver har
tilstrekkelige ressurser, både når det gjelder
økonomi og personale. Ikke minst er det viktig at den daglige lederen eller ledelsen er
ansatt i stillingstørrelser som gjør det mulig å
drive et aktivt og forsvarlig systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Et absolutt
minimumskrav er at daglig leder er ansatt i
full stilling. Etter utvalgets syn er det svært
vanskelig å oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven og avtaleverket på en forsvarlig måte
med en daglig leder i deltidsstilling.
Systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid

• enklere og mer oversiktlig organisering
av kirkens virksomhet
• klarere fordeling av roller og ansvarsforhold
• tydeligere og mer besluttsom ledelse
raskere og bedre håndtering av konflikter.

En felles arbeidsgiver vil etter flertallets syn
være best egnet til å forebygge samarbeidsproblemer og helseskadelige arbeidskonflik-
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krever tid og kontinuitet. Et positivt lederskap krever dessuten at arbeidsgiver er tilgjengelig og tilstedeværende, og dette lar seg
vanskelig gjennomføre uten at den daglige
ledelsen er ansatt i full stilling.

Størrelsen på enhetene
Arbeidsgiverenhetene må være tilstrekkelig
store for å kunne ivareta bl.a. følgende forhold:
•
•
•
•
•
•

sårbarhet i forhold til arbeidsmiljø
faglig støtte og erfaringsutveksling
rekruttering av kvalifisert kompetanse
tilstrekkelig økonomi
utvikling av personalpolitiske virkemidler
oppfølging av tariffavtalenes bestemmelser om medbestemmelse, lønnsforhandlinger mm.

Ensomt arbeid/alenearbeid
En framtidig arbeidsgiver bør motvirke og
forhindre for mye alenearbeid. Dette kan
unngås ved større enheter og organisering av
arbeidet som sikrer faglig erfaringsutveksling og støtte. Faglig støtte styrker kvaliteten
i arbeidet og bidrar til at den enkelte arbeidstaker opplever større trygghet i utførelsen av
arbeidet. Dette skaper igjen positive ringvirkninger i form av større trivsel, innsatsvilje og produktivitet. Med andre ord er denne
type støtte en svært viktig bidragsyter til det
psykososiale arbeidsmiljøet.

En inkluderende og diskrimineringsfri
arbeidsgiver
En framtidig arbeidsgiver skal være en
inkluderende arbeidsgiver. Kirkemøtet har i
2006 fattet vedtak (KM 13/2006) om visse
målsettinger for ansettelse av personer med
nedsatt funksjonsevne. Utvalget mener at
den kirkelige arbeidsgiver bør gå foran, når
det gjelder å tilsette personer med nedsatt
funksjonsevne og sikre likestilling.

Deltid
Både arbeidsmiljøloven og avtaleverket bygger på hel stilling som hovedregel for den
enkelte arbeidstaker. I kirken er det utstrakt
bruk av deltidsstillinger. Mange kombinerer
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ulike deltidsstillinger innenfor kirken eller
med arbeid utenfor kirken, f.eks. kommunale stillinger. Innenfor kirken ytes det i tillegg
en betydelig arbeidsinnsats i form av gratis
frivillig arbeid. Utvalget mener at alle
arbeidstakere som ønsker det, skal få muligheten til å bli ansatt i 100 prosent stilling.
Dette har grunnleggende betydning for
muligheten til å skaffe seg et innkomme det
går an å leve av. Dessuten har det betydning
for muligheten til å få utnyttet sin fagkunnskap i et større hele, og for kontinuiteten i
arbeidet. Det er også erfaringsmessig slik at
deltidsansatte som oftest arbeider betydelig
mer enn den deltidsprosenten de er ansatt i
uten at de dermed har krav på overtid. Dette
betyr til gjengjeld innsparinger for arbeidsgiver som unngår overtidsutbetalinger. For
den enkelte deltidsansatte innebærer imidlertid en slik «utflyting» av arbeidstiden
uforutsigbarhet og skaper et uklart skille
mellom arbeid og fritid. Kirkemøtets vedtak
i 2007 vedrørende homofile i partnerskap i
vigslede stillinger oppfattes av mange som et
signal om en åpnere kirke.

Kompetanseutvikling og videreutdanning
De ansatte må gis mulighet til kompetansegivende
tiltak
og
videreutdanning.
Kompetansetiltak er viktig både for å vedlikeholde og videreutvikle de ansattes kompetanse, og dermed sikre at de ansatte stadig er
faglig oppdaterte og attraktive arbeidstakere.
Kompetansegivende tiltak bidrar dessuten til
kvalitet i arbeidet og dermed også faglig
stolthet og arbeidsglede. Virksomheten vil
dra nytte av dette i form av mer innsatsvilje
og produktivitet. Det må legges til rette både
med hensyn til fri fra arbeidet og økonomisk
kompensasjon slik at det gis reelle muligheter for å delta på kompetansegivende tiltak.

Balanse mellom arbeid og fritid
Partene har med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven og inngåtte avtaler til hensikt å prøve
å skjerme arbeidstakerne fra å arbeide utenom fastsatt arbeidstid. Mange i kirkelig sektor har vanskelig for å skille mellom hva som
er pålagt arbeid og hva som er arbeid i friti-
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den. En god arbeidsgiver står i god dialog
med arbeidstakerne og tillitsvalgte i arbeidet
med å fastsette forutsigbare arbeidsplaner.
Slik reduseres usikkerhet om hva arbeidstakeren gjør innenfor stillingens rammer.
All organisering og planlegging av arbeidstid skal ta hensyn til at arbeidstakere er individuelle individer som også skal ha overskudd til kunne forvalte og dra nytte av sin
fritid til beste for seg selv og sin familie.
Fritid skal også brukes til å hente seg inn
igjen etter arbeid og få overskudd til å yte
best mulig i arbeidstiden.

En demokratisk forankret arbeidsgiver
Det er et grunnleggende prinsipp at arbeidslivet på lik linje med resten av samfunnet
skal være demokratisk, dvs. at de ansatte har
innflytelse, medbestemmelsesrett og ytringsfrihet. Med et demokratisk arbeidsliv menes
også et arbeidsliv som bygger på likestilling
og er fritt for diskriminering. Medbestemmelsesretten bygger på at ansatte skal
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ha innflytelse i egenskap av arbeidstakere. Et
annen side ved medbestemmelsesretten er
en erkjennelse av at medbestemmelse vil
utløse initiativ, kunnskap og innsatsvilje hos
de ansatte, noe som igjen vil komme virksomheten til gode i form av større effektivitet
og produktivitet. Medbestemmelsesretten er
grunnlovfestet i Grunnloven § 110 annet
ledd, nedfelt i arbeidsmiljøloven og avtalefestet i Hovedavtalen inngått mellom de sentrale partene i arbeidslivet.

Verdier, holdninger, handlinger og
språkbruk
Det er ikke tilstrekkelig med regel- og avtaleverk. Like viktig er de verdier, holdninger,
handlinger og språkbruk som arbeidsgiver
og arbeidstakere står for og praktiserer overfor hverandre. En arbeidsgiver som er tilgjengelig og tilstedeværende, utviser åpenhet og et positivt lederskap som får de ansatte til å ta ansvar, føle stolthet, tillit, lyst og
glede ved å være på arbeid.
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KAPITTEL 5
Medbestemmelse

5.1 Innledning
I dette kapitlet blir det gjort kort rede for
hvilke forhold som en ny organisering av
arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke må
ta hensyn til når et gjelder de ansattes medbestemmelse.
Med medbestemmelse i dette kapitlet menes de
ordningene som er lov- eller avtaleregulert
for å sikre arbeidstakernes medvirkning og
innflytelse på de beslutninger som arbeidsgiver treffer, og som har betydning for de
ansatte. Forslagene til ordninger for medbestemmelse i framtidig organisering av
arbeidsgiveransvaret kan anvendes for alle
modellene som er beskrevet i kapittel 7.

5.2 Bakgrunn
Lovreguleringer
I arbeidsmiljøloven er det regulert at de
ansatte har rett til innflytelse og medvirking
i utforming av den enkeltes arbeidssituasjon
(§ 4-2). I kapittel 8 i arbeidsmiljøloven er
arbeidsgiver gitt plikt til å informere om og
drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes
tillitsvalgte.
For noen virksomhetsområder er det i særlovgiving også satt rammer for hvordan
medbestemmelsen skal utøves overfor de
styrende organer:
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• For aksjeselskaper er det i aksjeloven § 6
bestemt at de ansatte har rett til å velge
ett eller flere styremedlemmer. De(n)
ansatte er da medlem(mer) i styret med
de samme rettigheter og plikter som øvrige medlemmer.
• I kommuner (og tilsvarende i fylkeskommuner) har ikke andre enn de politisk
valgte plass i kommunestyre/formannskap. Kommuneloven § 25 regulerer at
medbestemmelse skal utøves i et partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalget) ved siden av de styrende organer,
og at administrasjonsutvalget skal
behandle saker som «gjelder forholdet
mellom kommunen som arbeidsgiver og
de ansatte.»
• Kirkeloven har bestemmelser i § 35 som
er parallell til reglene i kommuneloven
§ 25. Det innebærer tilsvarende at ansatt i
fellesrådet ikke har plass i rådet, men
utøver medbestemmelse etter nærmere
regler i et partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalget) tilsvarende som for
kommuner og fylkeskommuner.
Tariffavtale
Virksomheter som er tariffbundet vil som
regel ut over reglene i arbeidsmiljøloven og
annen lovgiving ha avtaler som nærmere
regulerer hvilke rettigheter arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte har i virksomheten, og hvilken innflytelse ansatte gjennom
sine tillitsvalgte skal ha på de vedtak som
gjøres som har betydning for de ansatte. I de

FOA - K A P I T T E L 5 - Medbestemmelse

fleste tariffområder er slike avtaler samlet i
en hovedavtale.

denes sammensetning, mandat og forvaltningsmessige rammer.

Det er i hovedsak tre dominerende sektorer i
Norge som har sine ulike tilnærminger for
måten partene har regulert den formelle
medbestemmelsen:

Hovedavtalens formål er at «partene
gjennom samarbeid og medbestemmelse og
medansvar skal utvikle et godt arbeidsmiljø
mellom arbeidstaker og arbeidsgiver» (§ 7-1).
Medbestemmelse utøves gjennom tillitsvalgtordningen, og ved representasjon i lovbestemte og andre utvalg som fatter vedtak
som er av vesentlig betydning for de ansatte
(§ 7-3).

• Privat sektor bygger i hovedsak på
hovedavtalen mellom LO og NHO.
• Kommunalt/fylkeskommunalt område
med Hovedavtalen for KS-området
• Staten, som har en sentral hovedavtale
med tilpassingsavtaler i det enkelte
departement/direktorat/etat.
De fleste andre tariffområder – som KAområdet – har ordninger som er varianter av
disse tre. Felles for dem alle er at det gis
• rett for arbeidstakerorganisasjonene til å
velge/utpeke tillitsvalgte som får anledning til å utføre sine funksjoner i arbeidstida
• rett for tillitsvalgte til å bli informert, til å
drøfte og forhandle om lønns og arbeidsvilkår i virksomheten
• rett for tillitsvalgte til å delta i interne
utviklingsprosesser og til å kunne uttale
seg på bestemte trinn i ulike typer av
saksbehandling fram mot vedtak fattet av
virksomhetens organer.

5.3 Dagens tariffrettslige
status i Den norske kirke
I KA-området
Hovedavtalen i KA-området ble første gang
etablert som en kopi av den kommunale
hovedavtalen etter ikrafttredelsen av Lov om
Den norske kirke i 1997. På den måten ble
overgangen fra kommunen til fellesrådet
som arbeidsgiver for kirkelig ansatte gjort så
smidig som mulig. Etter 1997 har partene
over flere tariffperioder gjort endringer for å
tilpasse til eget område. Grunnstrukturen er
likevel i hovedtrekk den samme som for
kommunalt område. Årsaken til dette er bl.a.
at kirkeloven i viktige henseender er en
parallell til kommuneloven mht. fellesrå-
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Hovedavtalen gir organisasjonene som er
parter i avtalen rett til å forhandle med den
enkelte virksomhet om en tillitsvalgtordning, og velge/utpeke tillitsvalgte. Den tillitsvalgte skal representere sin organisasjons
medlemmer og bidra til gode samarbeidsforhold i virksomheten. En tillitsvalgt har
videre rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver. Det er i avtalen lagt til rette for tilpassinger, f.eks. at en tillitsvalgtordning kan
omfatte flere arbeidsgivere i et område etter
nærmere avtale. Arbeidsgiver har etter avtalen plikt til å
• informere, drøfte og ta de tillitsvalgte
med på råd i endringsprosesser
• orientere om ledige og nyopprettede stillinger
• i tilsettingssaker sende søkerliste til tillitsvalgte og gi anledning til uttalelse før tilsetting
• legge til rette for at de tillitsvalgte får
opplæring og kan utføre oppgavene sine
som tillitsvalgte på en tilfredsstillende
måte.
I kirkeloven er det forutsatt at medlemmene
i et fellesråd – det organet som utøver
arbeidsgiveransvaret – består av valgte
representanter, samt en representant valgt av
kommunen, og en prost eller annen prest
oppnevnt av biskopen. Medbestemmelse i
fellesrådet ivaretas ikke ved at ansatte har
sete i selve beslutningsorganet. Representasjon fra de ansatte blir i stedet ivaretatt i et
eget partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalget, som har et særskilt mandat til
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å behandle og ev. treffe avgjørelser i saker
som gjelder forholdet mellom soknene eller
soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.
Arbeidsgiver har alltid flertall i administrasjonsutvalget. Rammene for utvalget er regulert i kirkeloven § 35, jf. § 14, 3. ledd. Arbeidet
i administrasjonsutvalget er ytterligere regulert i Hovedavtalen § 10. (Parallelt til kommuneloven § 25, og hovedavtalen for kommuner og fylkeskommuner del B § 4).
Det er vanlig at tilsettinger foretas av administrasjonsutvalget, slik at medbestemmelsen i så fall utøves direkte i slike saker.

I staten
Hovedavtalen i staten skal tilsvarende sikre
ansatte innenfor statsforvaltningen medbestemmelse på områder som har betydning
for
de
ansattes
arbeidssituasjon.
Tillitsvalgte skal ikke delta i politiske
beslutninger, jf. § 2 nr 3 og har ikke sete i
bispedømmerådet.
Hovedformålet med hovedavtalen er uttrykt
slik i § 1:
«Staten og hovedsammenslutningene for de
statstilsatte har inngått denne Hovedavtalen
med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.
Hovedavtalen for arbeidstakere i staten skal i
tillegg ha som formål å:
– være grunnlaget for arbeidstakernes rett til
medbestemmelse ved siden av bl.a. tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og
arbeidsmiljøloven
– gi arbeidstakerne en reell innflytelse på
hvordan deres arbeidsplass skal organiseres
og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles
– være et redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø
– gi den enkelte arbeidstaker mulighet for
faglig og personlig utvikling. Arbeidet må
derfor organiseres og tilrettelegges slik at
man drar nytte av arbeidstakernes kunnskaper
– utvikle samarbeidet slik at dette kan bidra
til fleksibel og brukervennlig tjenesteyting
med et godt arbeidsmiljø, god ledelse, bedre
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resultatoppnåelse og et godt forhold til
innbyggerne.»
Medbestemmelsen utøves gjennom ordningen av tillitsvalgte, og hovedavtalen angir
hvilke rettigheter og plikter partene har ved:
• informasjon
• drøftinger
• forhandlinger
Personalreglementet for prester i Den norske
kirke gir tjenestemannsorganisasjonene plass
i innstillingsrådet (§ 9 nr 1), og har rett til å
delta med talerett under behandlingen av en
tilsettingssak i bispedømmerådet (§ 10 nr 6).
Organisasjonene har også rett til å uttale seg
om og drøfte forslag til budsjett
(Hovedavtalen § 12 nr 1a).
Partene i den enkelte virksomhet inngår en
tilpasningsavtale til hovedavtalen. Den norske kirke regnes som en virksomhet i hovedavtalen, og kirkens ulike enheter er dermed
omfattet av en felles tilpasningsavtale. Det er
tilpassingsavtalen som nærmere avgrenser
og regulerer på hvilke områder og nivåer
medbestemmelse skal skje. Fra 2005 er det
for presteskapet definert tre nivåer: sentralt
nivå (departementet v/ekspedisjonssjefen),
regionalt nivå (biskopen/bispedømmerådet)
og lokalt nivå (prosten).

5.4 Erfaringer med gjeldende
ordninger
For ansatte i fellesrådene representerte ny
kirkelovgiving fra 1997 en betydelig endring
mht. mulighet for formell innflytelse
gjennom avtalefestede ordninger. Kirkelig
virksomhet utgjorde en liten del av den totale kommunale virksomheten, og det var derfor helt unntaksvis at kirkelig ansatte var
innvalgt i kommunens sentrale administrasjons- eller samarbeidsutvalg før 1997.
Innflytelse gjennom tillitsvalgtordningen ble
ivaretatt av de ordinære ordningene i kommunen.
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Fra 1997 ble fellesrådet selvstendig arbeidsgiver,
og
både
ordningen
med
administrasjonsutvalg og etablering av tillitsvalgtordningen skulle fra dette tidspunktet
knytte seg til fellesrådets virksomhet, og ikke
til kommunens ordninger. Hovedavtalen i
KA-området er blitt tilpasset for å ivareta
behovet for lokale løsninger, ikke minst på
grunn av at mange fellesråd er svært små
enheter. På tross av tilpasset avtaleverk og
oppfølging gjennom informasjon og kursvirksomhet, er det erfaringsmessig mange
arbeidsplasser som ikke har de formelle
medbestemmelsesordningene etablert iht.
Hovedavtalen, verken tillitsvalgtsystemet
eller administrasjonsutvalget. Dette skyldes
antakelig først og fremst at det er små
arbeidsplasser, der
• ansatte opplever at de har tilstrekkelig
innflytelse gjennom uformelle kanaler
som ikke er partsrelatert (f.eks. stabs- og
samarbeidsmøter)
• det er vanskelig å finne ansatte som er villige til å ta på seg ansvar som tillitsvalgte
og/eller arbeidstakerrepresentanter
• det er fortsatt utbredt at tillitsvalgte i
kommunen også har funksjoner på kirkeområdet.
I store og mellomstore fellesråd fungerer
medbestemmelsesordningene gjennomgående tilfredsstillende.
I staten har utviklingen av medbestemmelsesordningene for presteskapet fulgt de
generelle endringene i staten, og innen Den
norske kirke som virksomhet. Fra 2005 er
prostiet etablert som nivå for medbestemmelse etter hovedavtalen i staten. Dette har
sammenheng med reformen i prestetjenesten, hvor prosten gjennom ny tjenesteordning er blitt tillagt arbeidsgiverfunksjoner.
Prestetjenestens oppgaver framgår av tjenesteordninger gitt ved Kgl. res., med arbeidsvilkår for øvrig gitt i generelt lov- og regelverk for ansatte i staten. Ansvaret for den kirkelige virksomheten i det enkelte sokn er iht.
kirkeloven § 9 lagt til menighetsrådet.
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Ansvaret for de fysiske arbeidsforholdene
for presten er lagt til fellesrådet iht. kirkeloven § 14. Beslutninger tatt i menighetsråd og
fellesråd er ikke omfattet av medbestemmelse for statlige ansatte, og i dagens ordning ivaretas prestenes innflytelse på disse
forholdene gjennom den samordningen som
skjer mellom prosten og det enkelte fellesråd.

5.5 Framtidig ordning for
medbestemmelse for Den
norske kirke lokalt
Tillitsvalgtordning
Alle de kirkelig tilsatte i den lokale kirke er i
dag omfattet av tariffavtaler som regulerer
arbeidstakerorganisasjonenes rett til å etablere tillitsvalgtordning, og som regulerer de
tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og
plikter innenfor en slik ordning. Dersom en
framtidig organisering av Den norske kirke
innebærer at arbeidstakere blir tilsatt i et
annet/nytt organ, vil det bli aktuelt å
anvende bestemmelsene i arbeidsmiljøloven
§ 16 om virksomhetsoverdragelse for de
aktuelle arbeidstakere. Utvalget legger til
grunn at det da må gjennomføres forhandlinger mellom berørte parter om hvordan tillitsvalgtordningen i en ny organisasjon skal
se ut. Utvalget forutsetter videre at bestemmelser om tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter blir regulert i en hovedavtale tilsvarende någjeldende hovedavtaler i
staten og for KA-området. Utvalget finner
det derfor ikke naturlig å gå videre med å
beskrive alternative modeller for tillitsvalgtordninger i denne utredningen.
Ansattes representasjon i styre/utvalg
En framtidig organisering av det lokale
arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke med
én arbeidsgiver vil kreve en avklaring av
hvordan de ansattes medbestemmelse skal
ivaretas i styrer/utvalg som treffer beslutninger som gjelder forholdet mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker. Utvalget tror
det er hensiktsmessig at rammebestemmelser for denne ordningen inngår i et ev.
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nytt lovverk for Den norske kirke, og det er
grunn til å anta at lovgiver vil legge vekt på
det som de berørte partene på kirkelig område selv ønsker i forhold til ny ordning.
Utvalget legger vekt på å ha en ordning som
• gir de ansatte direkte innflytelse
• balanserer godt mot partenes rettigheter
og plikter i forhold til tariffavtaler om tillitsvalgtordningen
• stimulerer til en sunn avveining mellom
«politikk og administrasjon»
• er effektiv
• bidrar til enkelhet og ryddighet i saksbehandling
Tatt i betraktning de erfaringene som er gjort,
og de ordningene som er aktuelle, mener
utvalget at systemet som nå gjelder for KAområdet med et partssammensatt utvalg
som behandler saker som gjelder forholdet
mellom arbeidsgiver og de ansatte, bør
videreføres. For de fellesrådsansatte er dette
en kjent og utprøvd modell. Statens ordning
er spesiell, og lar seg ikke uten videre overføre til et annet rettssubjekt, men de innholdsmessige hovedelementene gjenfinnes i de
reguleringer og den praksis som er etablert i
KA-området. En framtidig ordning med én
arbeidsgiver bør derfor regulere en plikt til å
ha et slikt partssammensatt utvalg – med
mindre partene er enige om at slike saker
skal behandles på annen måte, jf. kirkeloven
§ 35.
Dersom lovgiver fastsetter rammer for dette
utvalgets arbeid, bør det være opp til partene
f.eks. i hovedavtalen å fastsette nærmere
bestemmelser om antall og oppnevning av
utvalgsmedlemmer, og nærmere om utvalgets oppgaver og arbeidsform.

5.6 Forholdet til embete/råd
Utvalget legger til grunn at den tenkningen
om samhandlingen mellom prestetjenesten
og rådsstrukturen («embete/råd») som gjelder i dagens ordning i hovedsak blir videreført, jf. drøfting av dette i kapittel 3, pkt. 3.6.
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Det vil i så fall innebære at arbeidsgiverorganet også i en ny ordning vil ha en prest/prost
som fast medlem. Utvalget understreker at
denne ordningen er begrunnet ut fra kirkeordningsmessige forhold, og handler ikke
om medbestemmelse slik dette kapitlet
beskriver det.
Utvalget mener at de ansattes medbestemmelse gjennom representasjon i styre/utvalg
er best ivaretatt i et partssammensatt utvalg
som særskilt behandler saker som gjelder forholdet som angår de ansatte, jf. pkt. 5.5. Med
én arbeidsgiver vil arbeidstakerne i et slikt
utvalg representere alle de ansatte, inkludert
prestene. Utpekingen av de ansattes representanter vil kunne reguleres av partene i en
avtale slik det er i gjeldende hovedavtale i
KA-området. I denne modellen vil ikke den
presten som sitter som fast medlem i styret
være valgbar som arbeidstakers representant
i det partssammensatte utvalget.
Arbeidsgivers representanter i dette partssammensatte utvalget velges av og blant
arbeidsgiverorganets medlemmer, og vil ha
flertall og ledelsen i utvalget. Det vil som nå
ikke være noe til hinder for at en prest/prost
velges inn som en av arbeidsgivers representanter i det partssammensatte utvalget eller i
andre utvalg dersom arbeidsgiverorganet
finner dette tjenlig. Det forutsetter imidlertid
at denne presten opptrer med full lojalitet til
arbeidsgiverrollen og den arbeidsgiverpolitikken som styret har vedtatt.
Utvalget vil peke på de mulige utfordringene
som ligger i at presten – qua ansatt – kan tenkes å få en dobbeltrolle i styrets arbeid.
Utfordringene er etter utvalgets mening ikke
større enn at de kan løses ved en bevisst
holdning fra alle parter om de rollene som er
tildelt de ulike funksjonene. Utvalget har
ikke inngående drøftet spørsmål om stemmerett for den som representerer «embetet» i
ulike kirkelige råd/organer og fremmer derfor heller ikke konkrete forslag på dette
punktet da forholdet prinsipielt berører mer
enn bare arbeidsgiverordning.
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Utvalgets medlemmer Dahlen, Natvig og
Vatvedt forutsetter at en prest innenfor en ny
arbeidsgiverordning ikke kan ha stemmerett
i et organ som er hans/hennes arbeidsgiver
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uansett hvilket nivå det ligger på. I tillegg er
det behov for å gjennomgå ordningen med
«embetets» stemmerett generelt i Den norske
kirke.
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KAPITTEL 6
Overføring av arbeidsgiveransvar fra staten til Den
norske kirke – rettslige problemstillinger og konsekvenser

6.1 Innledning
Utgangspunktet for det som behandles i
dette kapitlet er å belyse nærmere de rettslige problemstillinger som vil bli aktualisert
dersom arbeidsgiveransvaret for samtlige
ansatte i Den norske kirke i framtiden skal
ivaretas av kirkelige organer og disse skal
være selvstendige rettssubjekt uavhengig av
staten. Det vises videre til de generelle premisser utvalget har definert innledningsvis
med hensyn til ønskeligheten av å finne fram
til en ordning med en felles arbeidsgiver, jf.
kapittel 1. Det er imidlertid ikke klarlagt på
hvilket nivå i organisasjonen arbeidsgiveransvaret bør ligge. Videre er det ikke klarlagt
hvorvidt det bør etableres nye organisatoriske nivå med selvstendige rettssubjekter som
har alminnelig organisasjons- og instruksjonsrett overfor underordnede organer.
Disse utgangspunktene utløser en rekke juridiske problemstillinger som vil bli behandlet
i dette kapitlet. For å lette oversikten og tilgjengeligheten har en imidlertid nøyd seg
med å identifisere en del av de problemstillinger som oppstår samt antyde mulige svar
og løsninger. Nærmere redegjørelse og
utredning av de rettslige spørsmålene er gitt
i vedlegg 1 til denne utredningen.
Arbeidsgiveransvaret for de kirkelig ansatte
er i dag delt mellom staten og soknet.
Overføring av arbeidsgiveransvaret for statlige ansatte til et rettssubjekt innenfor Den
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norske kirke vil innebære at den virksomhet
staten i dag driver innenfor kirken skilles ut
fra staten og overføres til Den norske kirke.
Dette innebærer igjen at arbeidsgiveransvaret for prestene overføres fra staten til Den
norske kirke.
Lokalt er det etablert selvstendig kirkelig
virksomhet ved at soknene som selvstendige
rettsubjekt driver kirkens virksomhet, og fellesrådene ivaretar arbeidsgiveransvaret på
vegne av soknene. Dette omfatter mer enn
6.000 av kirkens ca. 8.000 tilsatte. Dersom
resultatet skulle bli at arbeidsgiveransvaret
også for denne gruppen legges til et annet
organ – rettsubjekt – enn soknet, vil en også
stå overfor en overføringssituasjon for denne
virksomhetens vedkommende.
Det er imidlertid konsekvensene av å overfører arbeidsgiveransvar fra staten til Den norske kirke som skaper de største juridiske problemstillingene.

6.2 Statens omlegging av
arbeidsgiveransvaret de siste
10–15 årene
6.2.1 Generelle trekk
Et hovedtrekk ved statlige omstillinger de
siste 10-15 årene har dreid seg om ulike former for utskilling av statlig virksomhet, der
virksomheter har blitt etablert som egne
rettssubjekter utenfor det man tradisjonelt
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har betegnet som staten. I dette ligger en stor
grad av fristilling fra staten ved at staten ved
slik utskilling oppgir sin instruksjons- og
organisasjonsmyndighet. Den statlige kontrollen med virksomhetene blir da utøvd
enten ved statlig representasjon i virksomhetens styrende organer eller eventuelt ved en
særskilt tilsynsfunksjon. Den nærmere organiseringen av virksomhetene, herunder ivaretakelsen av arbeidsgiveransvaret har derved blitt overlatt til virksomhetene selv.57
Tilsvarende kan en si at de generelle trekkene
også ved de virksomheter som fortsatt er en
del av statens virksomhet, er mest mulig «fristilling» f.eks. ved at organiseringen og ivaretakelsen av arbeidsgiveransvaret skjer
innenfor den enkelte statlige etat/virksomhet og blir i mindre grad sentralstyrt av sentraladministrasjonen. Denne tendensen lå for
så vidt også inne i forslaget til ny embets- og
tjenestemannslov hvor målet var at statlig
ansatte skulle få sine arbeidsvilkår regulert
etter samme bestemmelser som alle andre
arbeidstakere. Dersom loven ikke hadde blitt
opphevet, ville konsekvensen også vært at
statlige ansattes rett til å kreve forhandlinger,
stå i stillingen og reise søksmål ved oppsigelse og avskjed utelukkende ble regulert av
arbeidsmiljølovens bestemmelser. I dette lå
også at klageadgangen til overordnet forvaltningsorgan falt bort slik at de enkelte virksomheter ble ansvarliggjort ved eventuelt
søksmål og lignede dersom det ble truffet
vedtak om oppsigelse. Som kjent ble harmoniseringen av lovverket opphevet, men
begrunnelsen var ikke ønsket om sterkere
sentral kontroll med utøvelsen av arbeidsgiveransvaret, men at Stoltenbergregjeringen
bl.a. ikke ønsket å svekke stillingsvernet til
statlige ansatte.
Oppsummert kan en si at et hovedtrekk ved
utviklingen i statens organisering av virksomhetene de senere år har vært en sterkere
selvstendiggjøring av virksomhetene. Dette
har enten skjedd ved ren utskilling slik at

virksomhetene har blitt egne rettssubjekter,
eller ved en delegering og ansvarliggjøring
bl.a. ved utøvelsen av arbeidsgiveransvaret,
uten overordnet kontroll. I dette ligger også
en tanke om at arbeidsgiveransvaret utøves
best i de enkelte etatene/virksomhetene og
nærmest de beslutningene angår.
I vedlegg 1 punkt 2 er det redegjort nærmere
for henholdsvis ny organisering av
Domstolsadministrasjonen og opprettelsen
av Posten AS. Her vises det til problemstillinger som oppstod, og hvilke løsninger som
ble valgt ved omorganiseringen i disse konkrete tilfellene.

6.3 Overføring av arbeidsgiveransvaret til et nytt rettssubjekt
6.3.1 Virksomhetsoverdragelse
Dersom en skal overføre arbeidsgiveransvaret til Den norske kirke som et nytt rettssubjekt oppstår spørsmålet om hvorvidt dette vil
innebære en virksomhetsoverdragelse.
Arbeidstakerens rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 16, og vilkårene for når disse
reglene kommer til anvendelse følger av
arbeidsmiljøloven § 16-1 første ledd.
Da det foreløpig ikke er avklart hvorvidt
arbeidsgiveransvaret vil bli lagt til Den norske kirke som et nasjonalt rettssubjekt, eller
om det skal forankres på et mer lokalt nivå
og i tilfelle om det skal opprettes nye lokale/regionale enheter eller om en skal beholde
dagens lokale nivå, oppstår to problemstillinger i forhold til virksomhetsoverdragelse.
Er en eventuell overføring av arbeidsgiveransvaret for prestene fra staten til Den norske kirke en virksomhetsoverdragelse slik at
de ansattes rettigheter etter disse bestemmelsene kommer til anvendelse?
Dersom det skal opprettes ett nytt nasjonalt

57 Statskonsults rapport: ’Forvaltningsutsyn’ 2003:15
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og/eller regionalt/lokalt nivå og arbeidsgiveransvaret for de som i dag er tilsatt i kirkelig fellesråd skal overføres til dette rettsubjektet, må det vurderes om denne overføringen også er en virksomhetsoverdragelse slik
at de ansattes rettigheter etter disse reglene
må ivaretas.

6.3.2 Overføring av arbeidsgiveransvaret
for prestene
Kapitlet om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse ved overdragelse av en
virksomhet eller del av en virksomhet til en
annen arbeidsgiver.
Dersom konklusjonen blir at Den norske
kirke som eget rettssubjekt blir ny arbeidsgiver for prestene som er ansatt i staten, må vilkårene for virksomhetsoverdragelse i
utgangspunktet anses som oppfylt. I vedlegg
1 punkt 3.1 redegjøres det nærmere for vilkårene for virksomhetsoverdragelse og den
konkrete situasjonen her.
Enkelte særlige problemstillinger kan likevel
oppstå ettersom prestene som arbeidstakere i
staten faller inn under området for tjenestemannsloven. Problemstillingene følger av
avgrensninger for direktivet om virksomhetsoverdragelse gjort av EF-domstolen og
EFTA-domstolen. På bakgrunn av den nærmere drøftelse i vedlegg 1 punkt 3.1 bør det
legges til grunn at i alle fall de prestene som
er tjenestemenn, herunder de med sterkt stillingsvern etter tjenestemannsloven § 10, er
omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelse. De har således rett til å fortsette i sin
stilling hos den nye arbeidsgiveren, Den norske kirke. Rettstilstanden her er noe uklar. Et
endelig standpunkt anses likevel ikke som
påkrevd, da det må antas både ønskelig og
nødvendig med en overføring av prestene til
Den norske kirke.
Hvorvidt tjenestemennene kan kreve å
beholde sitt sterke stillingsvern behandles
nærmere nedenfor i punkt 6.3.5.
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Når det gjelder embetsmennene vil det oppstå særlige problemstillinger som sterkere
begrunner at det er nødvendig å ta stilling til
hvorvidt reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse. Temaet
behandles separat nedenfor i punkt 6.4.1.

6.3.3 Ansatte i fellesråd og menighetsråd
Fra 1997 ble soknet selvstendiggjort som
rettssubjekt. Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver for de lokalkirkelige tilsatte på vegne av
soknene, med unntak av menighetsprestene.
Dersom arbeidsgiveransvaret skal overføres
fra denne lokale enheten til et regionalt,
eventuelt nasjonalt rettsubjekt, blir det spørsmål om overføringen av virksomhet fra hvert
enkelt fellesråd til regional/nasjonal enhet
vil innebære en virksomhetsoverdragelse.
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse
ved overdragelse av en virksomhet eller del
av en virksomhet til en annen arbeidsgiver.
De forutsetninger som er lagt til grunn og
den nærmere drøftelse av spørsmålet følger
av vedlegg 1 punkt 3.2. Dersom man velger
det alternativ å legge arbeidsgiveransvaret
for de lokalt tilsatte til Den norske kirke vil
antagelig vilkårene for virksomhetsoverdragelse være oppfylt.
Dersom man velger å legge arbeidsgiveransvaret på et lokalt nivå som er større en
dagens fellesråd kan det stilles spørsmål ved
om en slik ordning vil innebære en type
intern omorganisering og derved ikke en
virksomhetsoverdragelse. Spørsmålet er
relevant dersom en f.eks. «slår sammen»
flere fellesråd, f.eks. innenfor dagens prosti,
og oppretter et organ innenfor denne enheten som er arbeidsgiver.
En slik ordning vil ut fra de forutsetninger og
drøftelser som følger av vedlegg 1 punkt 3.2
også innebære en virksomhetsoverdragelse.
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6.3.4 Virkningene av virksomhetsoverdragelse
Reglene om virksomhetsoverdragelse har
som formål å sikre at endringer på arbeidsgiversiden ikke fører til dårligere vilkår for
arbeidstakeren. Utgangspunktet er derfor at
de rettigheter og plikter arbeidsgiver har
overfor arbeidstakeren går over til den nye
arbeidsgiveren når virksomheten overføres.
Dette innebærer blant annet at arbeidstakeren har rett til å få med seg sine lønns- og
arbeidsvilkår over til den nye arbeidsgiveren, samt andre individuelle arbeidsvilkår
som følger av tariffavtale. Videre er det ikke
i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed,
verken fra overdragende arbeidsgiver eller
erververen (den nye arbeidsgiveren), at virksomheten overføres fra staten til Den norske
kirke som eget rettssubjekt, eventuelt fra kirkelig fellesråd, til en annen selvstendig
enhet.
Arbeidstakeren kan videre motsette seg at
arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, og kan i visse tilfeller velge å holde seg
til eksisterende arbeidsgiver. Men her kan
det da oppstå en situasjon hvor det ikke
lenger finnes noen arbeidsgiver å holde seg
til, og dette kan føre til at det for den gamle
arbeidsgiveren foreligger saklig grunn for
oppsigelse. Dette, samt øvrige virkninger av
virksomhetsoverdragelse
er
nærmere
behandlet i vedlegg 1 punkt 3.3.
Særlige problemstillinger vedrørende prestene, som i dag får deler av sine arbeidsvilkår
regulert av tjenestemannsloven, behandles
nedenfor under punkt 6.3.5.

6.3.5 Overføring av lovbestemte rettigheter
Som nevnt ovenfor, er virkningen av at det
foreligger en virksomhetsoverdragelse at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter
som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, som
blir bundet av disse, jf. arbeidsmiljøloven
§ 16-2 første ledd. Dette reiser særlige spørsmål når det gjelder prestene, hvor deler av

arbeidsforholdet er regulert i en særlov som
bare gjelder ansatte i statstjenesten og hvor
det er aktuelt å overføre arbeidsgiveransvaret til en arbeidsgiver som ikke er omfattet av
statens virksomhet. Problemstillingen er særlig aktuell for de rettigheter som ligger i stillingsvernet, fortrinnsretten og ventelønn og
som er regulert i tjenestemannsloven §§ 10,
12, 13 og 15.
Rettstilstanden rundt dette er usikker, se
vedlegg 1 punkt 3.4. Det kan derfor være
ønskelig å søke å løse disse problemstillingene uten å sette spørsmålene på spissen for
tjenestemennenes vedkommende. Forhold
knyttet til embetsmennene behandles nærmere under punkt 6.4.1 nedenfor.
Ved andre omstillinger i staten har spørsmålet om fortrinnsrett og ventelønn vært løst
ved vedtakelse av lov om overgangsordning
for de arbeidstakere som før overføringen
hadde oppnådd rettigheter til fortrinnsrett
og ventelønn etter tjenestemannsloven.
Overgangsordningen har da gjerne vært
gjort gjeldende for en begrenset periode, for
eksempel på 3 år, som ved omdanningen til
Posten AS og Statskonsult AS. I hovedsak vil
en slik overgangsordning kunne innebære at
arbeidstakeren vil kunne kreve å bli ansatt
når han/hun eventuelt har blitt oppsagt av
Den norske kirke og søker på en ledig stilling
i staten som han/hun er kvalifisert for.
Dersom arbeidstakeren ikke får ny stilling
kan han/hun søke om ventelønn. NAV
avgjør om søknaden blir innvilget, og en
ansatt som sies opp vil ofte få innvilget søknad om ventelønn.
Spørsmålet om stillingsvernet kan tilsvarende løses ved en lov som regulerer en overgangsordning. Dette bør imidlertid avveies
mot de ulemper som oppstår ved at noen
arbeidstakergrupper oppnår andre og
«bedre» rettigheter enn de øvrige ansatte i
Den norske kirke.
Situasjonen kan imidlertid være en annen
dersom arbeidstakeren motsetter seg at
arbeidsforholdet overføres til ny arbeids-
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giver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-3 første ledd.
Praksis i staten er i slike situasjoner at
arbeidstakerne kan velge å forholde seg til
staten som arbeidsgiver, men at arbeidstakerne da risikerer å bli oppsagt ettersom den
statlige virksomheten opphører og arbeidstakerens stilling dermed anses som inndratt.
Dersom staten som arbeidsgiver ikke har
annen passende stilling å tilby, vil altså oppsigelse kunne være resultatet.
Dersom arbeidstakeren velger å benytte seg
av sin reservasjonsrett, og blir oppsagt på det
grunnlag som beskrevet over, tilsier praksis
at arbeidstakeren ikke har rett til ventelønn
etter tjenestemannsloven § 13 nr. 6.
Imidlertid vil arbeidstakeren ha sin fortrinnsrett i behold i ett år fra arbeidstakeren
må fratre sin stilling.
Se vedlegg 1 punkt 3.4 for nærmere redegjørelse om disse spørsmålene.

6.3.6 Pensjon
Utgangspunktet etter reglene om virksomhetsoverdragelse, arbeidsmiljøloven § 16-2
tredje ledd, er at arbeidstakerens rett i henhold til kollektiv tjenestepensjon til videre
opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon overføres til ny arbeidsgiver. Den
nye arbeidsgiveren kan velge å gjøre gjeldende allerede eksisterende pensjonsordninger for de overførte arbeidstakerne.
Dersom arbeidstakerens tidligere pensjonsordning ikke kan videreføres etter overdragelsen skal den nye arbeidsgiveren sørge for
at de overførte arbeidstakerne sikres rett til
videre opptjening etter en annen kollektiv
pensjonsordning.

Utgangspunktet er at medlemskapet ikke
kan videreføres dersom arbeidstakerne ikke
lenger er ansatt i staten. Imidlertid kan
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
ut fra visse retningslinjer bestemme at
arbeidstakere i en virksomhet utenfor statstjenesten likevel kan være medlemmer i
Statens Pensjonskasse. Dette kan for eksempel gjelde for en overgangsperiode. Ettersom
Den norske kirke vil ha en viss tilknytning til
staten, f.eks. gjennom bevilgninger, er det
mulig at en slik overgangsordning vil kunne
opprettes.
Dersom medlemskapet i Statens Pensjonskasse ikke videreføres vil allerede opptjente
pensjonsrettigheter være sikret gjennom
reglene i Lov om Statens Pensjonskasse § 24.
Framtidig opptjening vil måtte skje gjennom
ny kollektiv pensjonsordning opprettet av
Den norske kirke som eget rettssubjekt. Den
nye ordningen må oppfylle kravene i Lov om
obligatorisk tjenestepensjon, og dermed også
følge enten foretakspensjonslovens eller innskuddspensjonslovens regler.
Eventuell AFP-ordning er en individuell rettighet, som etter reglene i arbeidsmiljøloven
uansett vil overføres ved en eventuell virksomhetsoverdragelse.
Pensjon for prestene er nærmere drøftet i
vedlegg 1 punkt 3.5.1.

6.3.5.2 Ansatte i fellesråd og menighetsråd

6.3.5.1 Prestene
Ettersom Den norske kirke opprettes som
nytt rettssubjekt forutsettes det at ingen
allerede eksisterende pensjonsordninger gjelder. Arbeidstakerne som overføres fra staten
er medlemmer av Statens Pensjonskasse. Det
blir dermed spørsmål om dette medlemskapet overhodet er mulig å videreføre når
arbeidstakernes arbeidsforhold overføres til
Den norske kirke som eget rettssubjekt.
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Svaret på dette vil avhenge av hvilken tilknytningsform Den norske kirke skal ha til
staten, og generelt hvordan Den norske kirke
organiserer seg som rettssubjekt.

Når det gjelder de lokalt tilsatte vil også løsningen bero på hvilken tilknytningsform til
staten det nye rettssubjektet vil ha, samt om
arbeidsgiveransvaret skal ligge på lokalt
eller nasjonalt plan.
De lokalt tilsatte har sine pensjonsrettigheter
regulert i Hovedtariffavtalen, og på KAs
område er Kommunal Landspensjonskasse
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(KLP) den største aktøren. Dersom disse
overføres til arbeidsgiver på nasjonalt plan,
vil pensjonsrettighetene - inkludert AFP følge med som en del av virksomhetsoverdragelsen. Det er grunn til å anta at et nytt
kirkelig rettssubjekt kommer inn under vilkårene for en offentlig ordning, men det må
avklares videre.
Dersom de ansatte sentralt er medlemmer i
Statens Pensjonskasse, vil det kunne være
mulighet for overføring av opptjente pensjonsrettigheter etter overføringsavtalen med
Statens Pensjonskasse.
I alle fall må arbeidstakerne sikres rett til
videre opptjening i en annen kollektiv pensjonsordning, inkludert AFP-ordning.

6.4 Særlige spørsmål ved en
ev. overføring av arbeidsgiveransvaret til Dnk
6.4.1 Embetsmennene
Fram til 1989 var residerende kapellaner,
sokneprester, proster og biskoper embetsmenn. Biskopene var og er såkalt avsettelige
embetsmenn iht Grunnloven § 22 første ledd,
mens de øvrige var såkalt uavsettelige
embetsmenn iht Grunnloven § 22 annet ledd.
Etter omleggingen i 1989 er ikke kapellaner
og sokneprester lenger embetsmenn, men
tjenestemenn. I dag er det således bare prostene og biskopene som er embetsmenn. De
sokneprestene og residerende kapellanene
som ble utnevnt som embetsmenn før 1989
har imidlertid beholdt sin embetsmannsstatus, slik at nyordningen bare ble gjort gjeldende for de som ble tilsatt etter omleggingen.58
Som nevnt reiser dette helt spesielle problemstillinger ved en eventuell overføring av
arbeidsgiveransvaret for prestene fra staten
til et selvstendig rettsubjekt Den norske
kirke. Problemstillingene er følgende:

1. Er embetsmenn omfattet av reglene om
virksomhetsoverdragelse slik at de rettigheter og plikter som staten er bundet av
overfor de prestene som er embetsmenn,
overføres til Den norske kirke?
2. Kan de rettigheter som tilkommer embetsmenn etter Grunnloven og tjenestemannslovens regler overhodet gjøres gjeldende
overfor ervervende arbeidsgiver, Den norske kirke? Dette spørsmålet forutsetter at
embetsmennene faller inn under reglene
om virksomhetsoverdragelse.
3. Innebærer det forhold at embetsmennene
er uoppsigelige og uavsettelige, på grunn
av f.eks. utskilling av statlig virksomhet,
at staten er avskåret fra å overføre prestetjenesten til et selvstendig rettsubjekt Den
norske kirke?
6.4.1.1 Er embetsmennene omfattet av
reglene om virksomhetsoverdragelse?
Ovenfor har vi konkludert med at en eventuell overføring av statens virksomhet når det
gjelder prestetjenesten i utgangspunktet vil
falle inn under vilkåret «... overdragelse av en
virksomhet eller del av virksomhet til en annen
arbeidsgiver» i arbeidsmiljøloven § 16-1, slik
at reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse.
Embetsmennene er imidlertid i sterkere grad
knyttet til en offentligrettslig ordning enn
den øvrige prestetjenesten, blant annet
gjennom regler i Grunnloven. En gjennomgang av praksis fra EF-domstolen og EFTAdomstolen, norsk teori og forarbeider, samt
reelle hensyn taler derfor for en annen konklusjon hva gjelder embetsmennene. Det vil
si at disse ikke omfattes av reglene om virksomhetsoverdragelse. Spørsmålet er nærmere drøftet i vedlegg 1 punkt 4.1.
Dette innebærer at dersom Den norske kirke
som selvstendig rettsubjekt i framtiden skal
overta arbeidsgiveransvaret for prestene, så

58 Det er oppgitt at det er anslagsvis i størrelsesorden 20-30 menighetsprester som pr. 2008 er embetsmenn.
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er ikke de som i dag er embetsmenn omfattet
av reglene om virksomhetsoverdragelse.
Dette innebærer også at deres arbeidsforhold, med de rettigheter og plikter som følger av embetsmannsfunksjonen, ikke blir
overført til Den norske kirke som arbeidsgiver.
Det bør likevel forutsettes at også de prestene som er embetsmenn ønsker å overføres
til Den norske kirke som arbeidsgiver. De
kan da ikke opprettholde de særlige rettigheter som er knyttet til embetsmannsfunksjonen, men må tilsettes på ordinære vilkår
under arbeidsmiljølovens system. En slik
ordning forutsetter imidlertid at de aktuelle
prestene frivillig søker avskjed fra embetet
og ønsker tilsetting i Den norske kirke. I
denne prosessen bør en tilstrebe at prestene
får de samme stillinger som de hadde som
embetsmenn og beholder de vilkår de hadde,
bortsett fra de spesielle rettigheter som er
knyttet til det å være embetsmann.
Rettigheter som bør beholdes er for eksempel lønn, tittel som prost eller sokneprest osv.
Det bør således legges til grunn at Den norske kirke er bundet av de rettigheter og plikter som følger av denne gruppens arbeidsforhold og som kan overføres til annen arbeidsgiver. På denne måten oppnår man mest
mulig lik behandling av samtlige arbeidstakere.
Dersom noen prester som er embetsmenn
ikke ønsker en slik overføring og ikke ønsker
å søke avskjed frivillig, oppstår imidlertid
særlige problemstillinger. Disse vil vi komme
tilbake til nedenfor under punkt 6.4.1.3.
6.4.1.2 Om embetsmenns rettigheter etter
Grunnlovens og tjenestemannslovens regler
Det kan stilles spørsmål ved om de særlige
rettigheter som tilkommer embetsmennene i
kraft av Grunnloven og tjenestemannsloven
overhodet er overførbare rettigheter til ikkestatlige arbeidsgivere. Denne problemstillingen er kun aktuell for embetsmennenes
vedkommende dersom man i motsetning til
den konklusjon som er anbefalt ovenfor
under punkt 6.4.1, skulle mene at reglene om
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virksomhetsoverdragelse gjelder for embetsmenn.
Det er høyst tvilsomt om en embetsmann
kan påberope seg de rettigheter som følger
av Grunnloven og tjenestemannsloven etter
en «fristilling» fra staten. Etter vår oppfatning er det mye som taler for at embetsmennene ikke kan påberope seg disse rettighetene overfor Den norske kirke. Dette er nærmere behandlet i vedlegg 1 punkt 3.4 og
punkt 4.2.
6.4.1.3 Innebærer embetsmennenes uoppsigelighet at staten er avskåret fra å overføre prestetjenesten til et selvstendig rettsubjekt Den norske kirke?
Ovenfor har vi konkludert med at reglene
om virksomhetsoverdragelse ikke kommer
til anvendelse når det gjelder embetsmenn.
Videre har vi antydet at dersom en skulle
ønske å innta det standpunkt at reglene likevel kommer til anvendelse overfor denne
gruppen, så er det høyst tvilsomt om de kan
påberope seg de rettigheter som følger av
Grunnloven og tjenestemannsloven overfor
en ny arbeidsgiver, Den norske kirke. Under
enhver omstendighet har vi også påpekt at
reglene om virksomhetsoverdragelse ikke
innebærer en plikt for de ansatte, enten de er
tjenestemenn eller embetsmenn, til å akseptere en overføring til annen virksomhet utenfor staten – den såkalte reservasjonsretten.
Dette er lagt til grunn i forvaltningspraksis.
Dersom virksomheten opphører å være en
del av statsforvaltningen, har man videre
rettslig sett ansett stillingene for å være inndratt eller arbeidet faller bort slik at vilkåret
for oppsigelse etter tjenestemannsloven §§ 9
og 10 er til stede. For de prestene som er tjenestemenn vil dette være deres rettslige posisjon dersom de ønsker å gjøre gjeldende sin
reservasjonsrett og nekte at deres arbeidsforhold overføres til Den norske kirke.
Når det gjelder embetsmennene, reiser dette
imidlertid særlige problemstillinger i og med
at de ikke kan sies opp. Spørsmålet blir da
om dette innebærer at de embetsmennene
som eventuelt ikke ønsker å fortsette
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arbeidsforholdet hos en ny arbeidsgiver og
ikke ønsker å søke avskjed fra embetet, har
rett til å utføre de funksjoner og oppgaver
som er tillagt embetet. Dette vil i så fall bety
at staten er avskåret fra å overføre prestetjenesten til Den norske kirke.
Embetsmennenes stillingsvern reguleres av
Grunnloven § 22 og tjenestemannsloven §§ 10
og 15. Hva som ligger i disse reglene er det
redegjort nærmere for i vedlegg 1 punkt 4.3.1
og 4.3.2. Videre er det i vedlegg 1 punkt 4.3.3
redegjort for juridisk teori vedrørende spørsmålet om hvorvidt det er adgang til å frigjøre
prestene fra embetsfunksjonene på tross av
de reglene som følger av Grunnloven § 22 og
tjenestemannsloven §§ 10 og 15.
Det rettskildematerialet som gjennomgås i
de ovenfor nevnte punkter tegner et nokså
entydig bilde av rettstilstanden. Det
gjennomgående standpunkt er at embeter
kan nedlegges, og at uavsettelige embetsmenn kan fratas embetsfunksjonene, uavhengig av Grunnloven § 22 og uten å gå
veien om avskjed ved dom, så fremt dette er
begrunnet i saklige og tungtveiende hensyn
som ikke har utspring i misnøye med
embetsmannens utførelse av embetspliktene
eller personlige forhold hos vedkommende.
Etter vår vurdering kan det legges til grunn
som sikker rett at staten har rettslig adgang
til å frata de aktuelle prester og proster deres
embetsfunksjoner i den utstrekning det er en
nødvendig følge av at embetet skal legges
ned på grunn av en overføring av ansvaret
for prestetjenesten fra staten til Den norske
kirke. Det bærende argument i rettskildematerialet synes å være at statens rett til og
behov for å organisere sin virksomhet på den
til enhver tid mest hensiktsmessige måte, må
gis forrang framfor den enkelte embetsmanns personlige interesse i å opprettholde
de arbeidsoppgaver som er tillagt embetet.
I denne saken er en eventuell overføring av
ansvaret for prestetjenesten begrunnet i en
lang prosess vedrørende forholdet mellom
Stat og Kirke. Under denne prosessen er det
hevdet med styrke at det bl.a. er ønskelig

med en løsere tilknytning mellom Stat og
Kirke og at Den norske kirke som eget rettsubjekt selv skal ivareta arbeidsgiveransvaret
for samtlige ansatte i kirken, samt at kirken
skal oppnå en sterkere grad av selvstendighet overfor staten. Det ville være meningsløst dersom staten skulle være avskåret fra å
skille ut og overføre ansvaret for prestetjenesten med den begrunnelse at de som i dag
er embetsmenn har rett til å utføre de funksjoner og oppgaver som tilligger embetet.
Hvorvidt denne konklusjonen også innebærer at staten vil ha lønnsansvaret mv. for de
prestene som fortsatt ønsker å være embetsmenn og ikke ønsker ny tilsetting/overføring av arbeidsforholdet til Den norske kirke,
er usikkert. En klar konklusjon på dette
spørsmålet fordrer en bred gjennomgang av
rettskildematerialet på dette området. Vi kan
imidlertid ikke se at det er behov for å gå i
dybden på dette spørsmålet på det nåværende tidspunkt, da det viktigste nå synes å
være en avklaring på hvorvidt de problemstillinger som reiser seg vedrørende embetsmennene er til hinder for at staten overfører
ansvaret for prestetjenesten til Den norske
kirke. Som nevnt er det ikke grunnlag for et
slikt standpunkt.
6.4.2 Konsekvenser av den interne organiseringen av organisasjonen
Så langt har det vært en del ulike oppfatninger om hvordan Den norske kirke bør organiseres internt. Én mulighet er en hierarkisk oppbygging hvor Den norske kirke som sådan er
rettssubjektet og hvor det etableres et nasjonalt organ som er ansvarlig for virksomheten.
Videre opprettes regionale og/eller lokale
organ som underordnede organer. Det overordnede organet har generell organisasjonsog instruksjonsmyndighet overfor de underordnede organer. Ivaretakelsen av arbeidsgiverfunksjonene kan desentraliseres i en slik
organisasjon ved delegasjon. En slik oppbygging kan selvsagt også ta utgangspunkt i
bispedømmenivået, hvor f.eks. bispedømmerådet blir det overordnede organ og slik at
ivaretakelsen av arbeidsgiverfunksjonene
delegeres til lokale organ. Poenget er at ved en
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slik organisering så vil arbeidsgiveransvaret
rettslig sett bli værende hos det overordnede
organ, selv om en delegerer nærmest samtlige
arbeidsgiverfunksjoner.
En annen mulighet er å videreføre og utbygge den organiseringen som gjelder i dag,
hvor det er de lokale, eventuelt regionale,
enhetene som hver for seg er selvstendige
rettssubjekt. Enhetene har da ikke noe overordnet organ, bortsett fra i de tilfeller et
nasjonalt organ er gitt særskilt myndighet.
Valg av organisasjonsform utløser noen rettslige konsekvenser som det er viktig å være
oppmerksom på i de vurderinger som gjøres
i denne anledning.
6.4.2.1 Virksomhetsbegrepet
Valg av organisasjonsform har betydning for
hvilken enhet i Den norske kirke som er å
betrakte som virksomheten i arbeidsmiljølovens forstand. Dette har igjen relativt stor
betydning for sentrale rettigheter og plikter
for de ansatte.
Hovedregelen er at arbeidstakerens rettigheter er knyttet til den enkelte virksomhet. I
alminnelighet vil avgrensningen av virksomhetsbegrepet falle sammen med det rettssubjekt som er arbeidsgiver. Det finnes likevel
enkelte unntak fra dette utgangspunktet, som
vi vil peke på i den videre framstilling. Dette
innebærer at dersom en organiserer Den norske kirke slik at et overordnet organ i utgangspunktet er ansvarlig, men delegerer arbeidsgiverfunksjonene, så vil fort det overordnede
organ rettslig sett bli betraktet som arbeidsgiver og virksomheten vil være den enheten det
overordnede organet har ansvaret for.
Spørsmålet om hvem som er arbeidsgiver og
hvilken enhet som er virksomheten har f.eks.
betydning for i hvilken enhet man har krav
på tilbud om annen passende stilling ved
eventuell oppsigelse etter arbeidsmiljøloven
§ 15-7. Videre har det betydning for i hvilken
enhet utvelgelsen ved eventuelle oppsigelser
skal foretas. Hvem som er arbeidsgiver og
derved også hvilken enhet som betraktes
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som virksomheten er også avgjørende for
lengden av alminnelig arbeidstid og eventuelt hva som vil bli regnet som overtid, jf.
arbeidsmiljøloven kapittel 10. Dette er det
nærmere redegjort for i vedlegg 1 punkt 4.4.
I det følgende vil vi gå nærmere inn på
betydningen av virksomhetsbegrepet og
arbeidsgiverbegrepet i staten, kommuner og
privat virksomhet, samt betydningen
avgrensningen av begrepene vil kunne ha for
Den norske kirke som eget rettssubjekt.
6.4.2.1.1 Staten
Staten har praktisert at den ikke er én virksomhet, men at hver etat/institusjon er én
virksomhet, selv om det overordnede
arbeidsgiveransvaret antagelig tilligger staten som sådan. Man har lagt til grunn at siden
virksomhetens ledelse utøver arbeidsgiverfunksjonene, så kan man utlede at arbeidsgiverbegrepet i staten som et utgangspunkt
følger etatsgrensene, slik virksomhetsbegrepet gjør. Denne praksisen skiller seg således
fra det alminnelige utgangspunkt.
Det er imidlertid vanskelig å tenke seg at
domstolene skulle akseptere at en organisasjon utenfor staten legger opp til en slik praktisering, jf. nedenfor.
Arbeidsgiverbegrepet og virksomhetsbegrepet i staten er nærmere redegjort for i vedlegg 1 punkt 4.4.1.
6.4.2.1.2 Kommuner og private virksomheter
Dersom en virksomhet er organisert med
hovedkontor og avdelingskontorer, som kan
være geografisk spredt over et større område
eller hele landet, må så vel hovedkontor som
avdelingskontorene regnes som én samlet
virksomhet.
Det er videre slik at alle etater/bydeler i en
kommune må anses som én virksomhet. Det
følger klart av rettspraksis at den rettsoppfatning som praktiseres i staten ikke kan gjøres
gjeldende overfor en kommune.
Det er nærmere redegjort for arbeidsgiverbe-
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grepet og virksomhetsbegrepet i private
virksomheter og kommuner i vedlegg 1
punkt 4.4.2.
6.4.2.1.3 Den norske kirke
Dersom Den norske kirke velger å legge
arbeidsgiverfunksjonene til lokale enheter
blir det spørsmål om dette kun innebærer en
delegering av arbeidsgiverfunksjoner, eller
om den enkelte lokale enhet kan anses som
en egen virksomhet, og som arbeidsgiver.
Dette vil bero på den nærmere organisering
av de lokale enheter.
De hensyn som taler for statens praksis kan
også tale for en tilsvarende praktisering av
virksomhetsbegrepet i Den norske kirke. Det
er imidlertid på det rene at det må foreligge
positiv hjemmel for en slik løsning. Slik
hjemmel foreligger ikke etter det vi kan se.
En desentralisering av arbeidsgiverfunksjonene i Den norske kirke vil dermed neppe
føre til at selve arbeidsgiveransvaret overføres til de lokale enheter, og Den norske kirke
som landsomfattende, eventuelt regional
organisasjon, vil sannsynligvis måtte anses
som én virksomhet og én arbeidsgiver.
Konsekvensen av dette er at Den norske
kirke på nasjonalt/regionalt nivå står
ansvarlig for arbeidstakernes rettigheter og
plikter, selv om de enkelte arbeidsgiverfunksjoner delegeres. Forholdet vil blant annet
kunne få betydning for arbeidstidsbestemmelsene etter arbeidsmiljøloven kapittel 10,
fortrinnsretten til ny ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-2 og tilbud om annet passende arbeid i virksomheten etter arbeidsmiljøloven § 15-7.
Rent praktisk vil dette også kunne medføre
en del byråkrati og nødvendiggjøre
sentral/regional styring av utøvelsen av
arbeidsgiverfunksjonene selv om ansvaret
delegeres. En slik organisering fordrer f.eks.
en overordnet oversikt over tilsettingsforholdene i hele virksomheten for å kunne overholde reglene i de ovenfor nevnte bestemmelser.

Spørsmålet blir da om man kan unngå en slik
situasjon ved å organisere den enkelte lokale
enhet som et eget rettssubjekt, hvor Den norske kirke nasjonalt ikke har alminnelig
instruksjonsrett, men eventuelt kun kan treffe beslutninger på enkelte avgrensede områder.
Ettersom virksomhetsbegrepet i utgangspunktet skal følge arbeidsgiverbegrepet kan
det være hensiktsmessig å se nærmere på
hva som ligger i arbeidsgiverbegrepet når
virksomheter er organisert på mer sammensatte og kompliserte måter. Det må antas at
de enkelte lokale virksomheter vil ha en viss
tilknytning til Den norske kirke sentralt, slik
at organiseringen er mer sammensatt enn for
en enkeltstående virksomhet. Dette er det
gjort nærmere rede for i vedlegg 1 punkt
4.4.3.
Gjennomgangen viser at utgangspunktet må
være at arbeidsgiverbegrepet knytter seg til
det enkelte rettssubjekt. De lokale enheter i
Den norske kirke vil kunne utgjøre en egen
virksomhet og stå ansvarlig som arbeidsgiver dersom de organiseres som eget rettssubjekt. Arbeidstidsbestemmelsene, reglene om
fortrinnsrett mv. i arbeidsmiljøloven vil da
gjelde for det enkelte rettssubjekt som
arbeidsgiver.
Dersom Den norske kirke sentralt skal legge
visse føringer gjennom for eksempel skriftlig
nedfelte retningslinjer blir det likevel spørsmål om det ovenfor nevnte utgangspunkt
kan gjelde. Dersom Den norske kirke som
nasjonalt rettssubjekt gir bindende føringer
for de lokale rettssubjekter som arbeidsgiver
og Den norske kirke derved framstår som
den reelle arbeidsgiver, må Den norske kirke
som nasjonalt rettssubjekt kunne anses som
arbeidsgiver i forbindelse med det konkrete
forhold. Dette innebærer at det finnes grenser for hvilken myndighet over de
lokale/regionale arbeidsgiverne som kan tillegges Den norske kirke som nasjonalt rettsubjekt, uten at Kirken som sådan blir å
betrakte som arbeidsgiver. Det antas imidlertid at dagens ordning med å fastsette gene-
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relle tjenesteordninger og kvalifikasjonskrav
for enkelte stillingskategorier ikke er tilstrekkelig til å gjøre et nasjonalt rettsubjekt til
arbeidsgiver. I denne kompetansen ligger
ikke noen sentral styring over utøvelsen av
arbeidsgiverfunksjonene i det enkelte
arbeidsforhold. Dette forutsetter imidlertid
at de regionale/lokale enhetene er selvstendige rettssubjekt og arbeidsgivere.
6.4.2.2 Forholdet mellom forvaltningsloven
og arbeidsmiljøloven
I henhold til kirkeloven § 38 første ledd er
forvaltningsloven og offentlighetsloven gjort
gjeldende for den virksomhet som drives av
lovbestemte kirkelige organer. I NOU 2006:2
om Staten og Den norske kirke side 163 er
det foreslått at forvaltningsloven og offentlighetsloven fortsatt skal gjelde for kirkens
virksomhet i framtiden, og at dette skal reguleres i en særlov. Dette reiser enkelte særlige
problemstillinger, ettersom de ansattes
arbeidsforhold ved en overføring av arbeidsgiveransvaret vil reguleres av arbeidsmiljøloven.
Etter forvaltningsloven § 2 annet ledd gjelder
lovens regler om enkeltvedtak også vedtak
om ansettelse, oppsigelse, avskjed, suspensjon m.v. Dette medfører blant annet en rett
til å klage etter forvaltningsloven § 28.
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Klageretten er tilpasset tjenestemannslovens
system, men ikke arbeidsmiljøloven. Ved en
organisering som innebærer en hierarkisk
oppbygd organisasjon må en ta stilling til
hvordan dette motsetningsforholdet skal
løses.
Slik dagens ordning er for de fellesrådstilsatte oppstår ikke problemet selv om arbeidsforholdet reguleres av arbeidsmiljøloven.
Dette er fordi fellesrådet som arbeidsgiver
ikke har et overordnet organ, og det foreligger således ingen overordnede organ å klage
til. Dersom Den norske kirke organiserer seg
slik at et overordnet nasjonalt eller regionalt
organ sitter med arbeidsgiveransvaret, men
delegerer arbeidsgiverfunksjonene, vil en
slik klageadgang oppstå.
Dersom man velger en løsning der den
enkelte selvstendige enhet har arbeidsgiveransvaret og selv utfører de arbeidsgiverfunksjoner som innebærer å fatte enkeltvedtak, vil det være mindre sannsynlighet for at
det oppstår noe motsetningsforhold mellom
reglene i arbeidsmiljøloven og forvaltningsloven, idet det ikke vil eksistere noe organ å
klage til. Alternativt bør problemet søkes løst
ved å regulere særskilt i lov de motsetningsforhold som kan oppstå dersom forvaltningsloven fortsatt skal gjelde.
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KAPITTEL 7
Framtidige modeller

7.1 Innledning
Organisering av arbeidsgiveransvaret i Den
norske kirke berører sentrale spørsmål knyttet til bl.a. kirketeologi, kirkepolitikk, maktfordeling, organisasjonsforståelse, ledelse og
arbeidsmiljø. Ulike modeller for organisering
av arbeidsgiveransvaret vil gi ulike rammebetingelser både for de tilsatte, frivillige og
de som velges inn i kirkelige rådsorganer.
Organisering av arbeidsgiveransvaret kan
derfor ikke begrenses til et hensiktsmessighetsspørsmål med hovedfokus på økonomiske og administrative forhold. Det er et
hovedanliggende for utvalget å peke på
organisasjonsformer som i større grad bidrar
til et mer samordnet kirkelig arbeid lokalt.
Utvalget har søkt etter modellersom ikke
viderefører dagens klare oppdeling i to
atskilte virksomheter i sin nåværende form.
Gjeldende ordning for organisering av
arbeidsgiveransvaret har klare historiske

årsaker knyttet til forhold som går tilbake til
statens kirkestyre i tida før 1814. Samtidig har
det skjedd gradvise reformer det siste hundeåret som har søkt å imøtekomme sentrale kirkelige anliggender. Gjeldende organisering
av arbeidsgiveransvaret har bl.a. som intensjon å sikre lokal selvstendighet i det enkelte
sokn, samtidig som det har vært førende at
alle medlemmer skal sikres et likeverdig og
forutsigbart kirkelig tilbud over hele landet.
Gjeldende kirkeordning har også søkt å
bevare og utvikle en egen ordinert tjeneste
samtidig som det er etablert flere demokratisk valgte styringsorganer. Utvalget har som
utgangspunkt at det er mulig å gjennomføre
grunnleggende endringer i den kirkelige
organiseringen, samtidig som sentrale anliggender i nåværende ordning kan videreføres
innenfor nye organisasjonsmessige former.
Den norske kirke har hentet elementer fra
både en kongregasjonalistisk, episkopal og
synodal kirkeforståelse59. Utvalget ønsker å
utvikle modeller som viderefører de sentrale

59 Disse begrepene brukes innenfor kirketeologien for å beskrive noe forenklet tre hovedsyn når det gjelder hva
som konstituerer kirken og hvordan kirken bør styres og organiseres. Innenfor en kongregasjonalistisk kirkeforståelse er det den enkelte menighet som er bærende i kirkeforståelsen, og det legges derfor stor vekt på den enkelte
menighets selvstendighet og uavhengighet. Kongregasjonalismen står sterkt bl.a. innenfor de fleste pinsekirker.
En episkopal kirkeforståelse innebærer at det legges avgjørende vekt på at det er sakramentforvaltningen utgått
fra bispetjenesten som er konstituerende for kirken. Konsekvensen av en slik kirkeforståelse er bl.a. at det ordinerte embetet, særlig biskopenes tilsynstjeneste (og ev. erkebiskoper og pave), som har en sentral plass i styringen av kirken. Katolske og ortodokse kirker er i særlig grad preget av en episkopal kirkeforståelse. I en synodal
kirkeforståelse legges det stor vekt på at en kirke består av enkeltmenigheter som går sammen i et forpliktende
fellesskap. Den overordnede styringen av kirken bør utgå fra en synode der representanter for kirkens menigheter sammen kommer fram til forpliktende føringer på vegne av fellesskapet. Synodal kirkeforståelse er mest vanlig innenfor de reformerte kirker. Det vises her bl.a. til artikkelen «En episkopal, synodal eller lokal kirke» av Ole
Herman Fisknes i Hougsnæs, M.H: Kirken, lekfolket og presteskapet, Oslo 1999.
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anliggender i denne sammensatte kirkeforståelsen, uten at det skal medfører en organisasjons- og virksomhetsmessig oppsplitting.
Dette innebærer bl.a. at modellene ikke søker
å svekke verken den lokale kirkes selvstendighet, den ordinerte tjenesten stilling eller
behovet for et sentralt valgt styringsorgan
som kan fatte vedtak på Den norske kirkes
vegne.
Nåværende todeling av arbeidsgiveransvaret for kirkelig tilsatte henger også sammen
med den todelte økonomien i Den norske
kirke. De lokalkirkelige tilsatte er i hovedsak
finansiert gjennom kommunale bevilgninger
til kirkelig fellesråd, mens prestetjenesten i
hovedsak er finansiert gjennom statlige
bevilgninger til bispedømmerådene.
Organisering av et felles arbeidsgiveransvar
må sees i sammenheng med den videre
utvikling i statskirkeordningen. Det legges til
grunn at alle de modellene for et felles
arbeidsgiveransvar som her skal omtales,
både kan realiseres innenfor en videreutvikling av statskirkeordningen og innenfor en
ordning med en mer selvstendig kirke i forhold til staten. Et av de sentrale områdene i
denne sammenheng er valg av framtidig
finansieringsordning for Den norske kirke.
Ulike finansieringsordninger gir føringer for
vurderingen av på hvilket nivå et felles
arbeidsgiveransvar skal etableres60. Denne
utredningen gir imidlertid ikke rom for en
omfattende drøfting av de finansielle sidene
av de ulike modellene som omtales, vi viser
her bl.a. til pågående utredningsarbeid i regi
av Kirkerådet. Det er lagt til grunn at det er
mulig å videreføre ordninger med et kommunalt utgiftsansvar for deler av den kirkelige virksomhet i alle modellene som omtales.
Samtidig vil modellene i ulik grad utfordre
dagens ordning med et delt finansieringsansvar mellom kommune og stat for kirkelig

virksomhet. Alle modellene kan realiseres
innenfor en modell med en ordning med primært statlig finansiering.

Nivåer og enheter
Gjeldende kirkeordning innebærer at Den
norske kirke har en inndeling i 5 ulike geografiske nivåer: 1. Sokn. 2. Fellesrådsområde
(kommunenivå) 3. Prosti. 4. Bispedømme. 5.
Nasjonalt/sentralt nivå.61 Videre utøves det
styring og foretas beslutninger i relativt
mange ulike instanser/organer i Den norske
kirke. Det er ønskelig å forenkle kirkeorganisasjonen for å unngå uklarheter, ansvarsfraskrivelse og unødig tid- og ressurskrevende
beslutningsprosesser, men det ligger utenfor
utvalgets mandat å foreslå grunnleggende
strukturendringer eller å vurdere forenklinger i den kirkelige struktur. Valg av tjenlig
nivå for et samlet arbeidsgiveransvar vil likevel legge føringer for diskusjonen om andre
strukturspørsmål i Den norske kirke.
Ut fra de premisser og prinsipper som er
drøftet tidligere i utredningen, vil ikke en
modell der et felles arbeidsgiveransvar legges til det enkelte menighetsråd med dagens
soknestruktur bli utredet nærmere. En slik
modell med så små enheter vil i liten grad ha
ressurser og mulighet til å innfri de grunnleggende forventningene som bør stilles til
en framtidig felles arbeidsgiver. De modellene for felles framtidig arbeidsgiver som
utredes er følgende:
1. Dagens kirkelige fellesråd på kommunenivå
A Ordinær fellesrådsmodell
B Justert fellesrådsmodell
2. Nytt mellomnivå/justert prostinivå
3. Bispedømmenivået
I tillegg gis en kortere omtale av en modell
med arbeidsgiveransvaret lagt til nasjonalt
nivå.

60 Vi viser her bl.a. til Kirkemøtets vedtak i sak KM 8/2007 der det bl.a. sies «Spørsmålene om kirkelig organisering,
arbeidsgiveransvar og finansieringsordning må sees i sammenheng».
61 Tidligere har også prestegjeld vært en geografisk enhet i Den norske kirke som har vært viktig i forhold til
organisering av prestetjenesten. Som følge av omorganisering av prestetjenesten har prestegjeld fått langt
mindre betydning til fordel for sokn og prosti, og vi utelater derfor prestegjeld fra denne oppstillingen,
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Arbeidsgiverorganets rettsstatus
Dagens statskirkeordning innebærer en klar
rettslig oppdeling av kirken; De lokale sokn
er selvstendige juridiske personer som fra og
med 1997 er rettslig selvstendig både i forhold til stat og kommune. Soknet har rettslig
handlingsevne gjennom menighetsråd og
kirkelig fellesråd, og de to organene opptrer
begge på vegne av soknet. Prestetjenesten og
de regionale/sentrale kirkelige organer er
statlig virksomhet, og staten har gjennom
delegasjon og lovverk gitt rettslige handlingsevne bl.a. til kirkelig statsråd, departement, Kirkemøtet, bispedømmeråd, biskop
og prost.
Utvalget legger til grunn at de organene som
tillegges et framtidig felles arbeidsgiveransvar bør opptre på vegne av et selvstendig
rettssubjekt, og at dette organet har aktiv og
passiv søksmålskompetanse. Dette vil bl.a.
innebære at de fullt ut må stå ansvarlig som
selvstendig arbeidsgiver med de rettigheter
og plikter det medfører i forhold til lover,
avtaler og spilleregler for øvrig i arbeidslivet.
Spørsmålet om hvilket rettssubjekt som gis
virksomhets- og arbeidsgiveransvar, vil være
et av de viktigste prinsippelle valgene når
det gjelder organisering av et felles arbeidsgiveransvar. I kapittel 3.3 er det pekt på at
gjeldende lovgiving forutsetter at den som
har virksomhetsansvaret normalt også vil ha
arbeidsgiveransvaret. I Den norske kirke
innebærer dette at de to arbeidsgiverlinjene i
Den norske kirke også representerer et delt
ansvar for virksomheten i menigheten.
Felles for modell 1 og 2 er at arbeidsgiverorganet opptrer på vegne av soknene i
arbeidsgiverenheten, og soknet gis et samlet
virksomhetsansvar for det lokale menighetsliv. Dette vil innbære at den lokale kirkes virksomhetsansvar styrkes ved at den
lokale kirke overtar det som i dag er et statlig virksomhetsansvar (prestetjenesten).
Selv om f.eks. biskop og bispedømmeråd
blir gitt avgjørelsesmyndighet på bestemte
områder innenfor modell 1 og 2, vil det
grunnleggende ansvaret for å utvikle og
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drive det lokalkirkelige arbeid ligge i soknets organer.
Modell 3 åpner for to alternative organiseringer når det gjelder arbeidsgiverorganets
rettsstatus. Enten legges arbeidsgiveransvaret – og dermed også virksomhetsansvaret til bispedømmerådet som et nytt selvstendig
rettssubjekt. Dette vil innebære en samling
av virksomhetsansvaret på regionalt nivå på
bekostning av både det som i dag er statlig
og soknets virksomhetsansvar. Her åpnes det
også for at biskopen får virksomhetsansvar
for lokalt menighetsarbeid. Alternativt kan
modell 3 utformes slik at bispedømmerådet
er et organ som opptrer på vegne av soknet.
Formelt åpner dette for at bispedømmerådet
ivaretar et lokalt virksomhetsansvar utøvd
på bispedømmenivå.
Valg av modell aktualiserer dermed mer
grunnleggende synspunkter på avveiningen
mellom kongregasjonalistiske, episkopale og
synodale elementer i kirkeordningen.

7.2 Modell 1 A: Dagens kirkelige fellesråd som felles
arbeidsgivernivå
Generelt
Modell 1 A innebærer en videreføring av
dagens kirkeordning med kirkelig fellesråd i
hver kommune som arbeidsgiverorgan.
Kirkelig fellesråd er et organ som opptrer på
vegne av det enkelte sokn i kommunen. I
gjeldende ordning velger alle menighetsråd
sin(e) representant(er) til fellesrådet. De kirkelige fellesrådene er i dag arbeidsgiver for
om lag 6.000 tilsatte, dvs. om lag 80 % av de
kirkelige tilsatte som arbeider i den lokale
kirke. Hvis fellesrådene i tillegg blir arbeidsgiver for prestene vil de få tilført om lag 1.300
nye medarbeidere.
Alle de som i dag er tilsatt i kirkelig fellesråd
vil i en framtidig fellesrådsmodell i utgangspunktet kunne videreføre sine tilsettingsforhold og arbeidsvilkår med nåværende
arbeidsgiver. De statstilsatte prestene må
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imidlertid fordeles på fellesrådene som de
nye arbeidsgivere, og dette vil innebære nye
arbeidsavtaler, nye tariffavtaler og arbeidsvilkår, nye ledelsesforhold mv. En modell
med kirkelig fellesråd som felles arbeidsgiver vil derfor primært medføre omstilling for
de som i dag er statstilsatte menighetsprester. I tillegg vil modellen medføre omstilling
for prostene i forhold til dagens lederfunksjon for prestetjenesten i prostiet. Å overta
arbeidsgiveransvar for presteskapet vil også
medføre nye ledelsesutfordringer for den
som ivaretar oppgaven som daglig leder for
kirkelig fellesråd (kirkevergen).
Fellesrådsmodellens egenart er at arbeidsgiverenheten vil være parallell til, og nært
knyttet til kommunestrukturen. Statens organisering av kommunestrukturen vil derfor i
denne modellen ha direkte betydning for
organisering av de lokale arbeidsgiverenhetene i Den norske kirke. Med dagens kommunestruktur vil det i hvert fellesråd i
gjennomsnitt være om lag 11.000 medlemmer, i underkant av 4 kirker og om lag 12 årsverk (17 tilsatte forutsatt om lag samme

Antall
kommuner

Kommunestørrelse
(innb)

Sum
innbyggere

Gj.snitt
innb. pr.
kommune

Tabell som viser antall kirker og de kirkelige
tilsattes årsverk fordelt på kommuner etter
innbyggertall (tall fra 2006):

Antall
kirker

Innb.
pr.
kirke

Antall
årsverk
i fellesrådet

Antall
statlige
presteårsverk

Gj.snitt
antall
årsverk
pr.enhet

129 stk

0 - 2500

193 152

1 497

270

715

286

93

2,9

108 stk

2500 - 5000

386 372

3 578

319

1 211

516

182

6,5

91 stk

5 000 - 10.000

640 862

7 042

333

1 925

566

224

9,0

56 stk

10 - 20.000

800 246

14 290

232

3 449

630

191

15,0

34 stk

20 - 50.000

994 923

29 262

206

4 830

760

263

30,0

13 stk

> 50.000

1 665 579

128 121

221

7 537

1 017

362

106,0

4 681 134

10 861

1 581

2 890

3 774

1 315

12,0

Totalt

De store forskjellene mellom fellesrådene
mht. antall tilsatte, geografisk utstrekning og
menighetstyper vil medføre at det er grunnlag for ulike løsninger når det gjelder organisasjonsstruktur og ledelsesforhold. I de minste fellesrådene vil det normalt bli en enkel
organisasjon der alle de tilsatte er i én stab
med én daglig leder. I de større fellesrådene
er det grunnlag for en mer sammensatt orga-
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antall tilsatte i Den norske kirke som i dag).
Men det er stor forskjell på kommunestørrelsene både når det gjelder folketall og geografi. 129 av landets 431 kommuner har mindre enn 2.500 innbyggere. Disse 129 kommunene har pr. 01.01.2007 til sammen om lag
193.000 innbyggere. 13 kommuner har mer
enn 50.000 innbyggere. Disse 13 kommunene
har til sammen om lag 1,67 mill innbyggere.
Disse forskjellene gjenspeiler seg også blant
fellesrådene; det er store forskjeller i bl.a.
økonomiske ressurser og antall tilsatte
innenfor hvert fellesrådsområde. I de 130
minste fellesrådene var det i 2006 gjennomsnittlig 1,2 mill kroner i kommunale overføringer. I disse 130 fellesrådsområdene var det
i gjennomsnitt en samlet kirkelig bemanning
på 2,9 årsverk hvis vi inkluder prestestillingene. I de 13 største fellesrådene var det i 2006
i gjennomsnitt 40 mill i kommunale overføringer, og disse fellesrådene hadde i
gjennomsnitt 106 kirkelige årsverk.

nisasjon med ulike avdelinger/enheter,
mellomledere, stabsfunksjoner mv.
Følgende organisasjonskart tar utgangspunkt i et gjennomsnittlig fellesrådsområde
med 3 sokn. Modellen er sterkt forenklet, og
viser kun noen hovedtrekk knyttet til organisering av arbeidsgiveransvaret:
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Menighetsråd

Kirkelig fellesråd

Menighetsråd

Valg av menighetsrådene, alt. ved
direkte valg fra hvert sokn

Menighetsråd
Daglig leder

Mellomleder
Tilsatt

Tilsatt

Tilsatt
Tilsatt

Tilsatt

Tilsatt

Kirke og kommune
Et særpreg med fellesrådsmodellen er at den
gjør det mulig å videreføre og utvikle tilknytningen mellom den lokale kirke og kommunen. Siden kommunene ble opprettet i 1837
har det vært en nær forbindelse mellom
kommune og kirke i økonomiske, driftsmessige og juridiske forhold. Fram til og med
1996 opptrådte kommunestyret på vegne av
den lokale kirke i mange saker. Lov om Den
norske kirke, i kraft fra 1997, innebar at det
ble opprettet et kirkelig fellesråd i alle kommuner, og de kirkelig tilsatte fikk dette nye
organet som arbeidsgiver. Denne loven innebar derfor en økt juridisk og økonomisk selvstendiggjøring av den lokale kirke i forhold
til kommunen. Samtidig ble det videreført en
nær tilknytning mellom kirke og kommune
ved at kommunen er hovedansvarlig for
finansieringen av den lokale kirke.
Forbindelsen mellom kommune og kirke er
også blitt videreført ved at det er vanlig med
tjenesteytingsavtaler og andre lokale samarbeidsformer mellom kirke og kommune.

videreføre og utvikle samarbeidsformer
mellom kirke og kommune. Dette er særlig
aktuelt innenfor områdene administrative
løsninger, gravferd, diakoni, kirkelig kulturarbeid og undervisning.

Kommunen står sterkt som en enhet som gir
lokal identitet og tilhørighet. Fellesrådsmodellens sterke tilknytning til kommunestrukturen kan bekrefte og styrke kirkens
identitet som folkekirke og kirkens lokale
forankring. Videreføring av dagens fellesråd
på kommunenivå vil gi godt grunnlag for å

I forhold til de andre nordiske folkekirkene
er det bare Norge og Finland som har en nær
forbindelse mellom kirke og kommune. I
Danmark ble det gjennomførte i 2007 en
omfattende reduksjon av antall kommuner
fra 271 til 98. Dette medførte imidlertid få
konsekvenser for den danske folkekirkens
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Fellesrådsmodellen gir begrensninger for å
etablere arbeidsgiverenheter uavhengig av
gjeldende kommunestruktur. Den framtidige
felles arbeidsgiverenheten for kirkelige tilsatte vil derfor ha et omfang og en størrelse som
ikke er fastsatt ut fra kirkelige forhold og
hensyn. Kirkelige instanser på regionalt og
sentralt nivå må forholde seg til at de kirkelige arbeidsgiverne har svært ulike forutsetninger og rammebetingelser for sitt arbeid.
Hvis en framtidig fellesrådsmodell viderefører kommunen som viktigste økonomiske
kilde, vil det lokale kirkelige arbeid være
avhengig av bevilgningsvedtakene i hver
enkelt kommune. Dette vil føre til at de økonomiske rammene for det lokalkirkelige
arbeid vil bli ulike ut fra ulik prioritering og
ulikt økonomisk grunnlag i kommunene.
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organisering eller økonomi. En tilsvarende
kommunereform i Norge vil i en fellesrådsmodell ha medført store omstillinger for Den
norske kirke.
Finansiering
En videreføring av dagens ordning med kirkelig fellesråd i hver kommune kan gi kontinuitet i tradisjonen for kommunal finansiering av kirkelige oppgaver. Organisering av
et felles arbeidsgiveransvar vil i fellesrådsmodellen ikke forutsette omfattende
endringer i dagens finansieringssystem.
Merutgiftene knyttet til prestetjenesten kan
enten dekkes ved at kommunen gis økt
finansielt ansvar gjennom endringer i § 15 i
kirkeloven, eller ved at fellesrådene mottar
særskilt tilskudd til utgiftene ved prestetjenesten (jf. statlig tilskudd til trosopplæring).
Samtidig kan fellesrådsmodellen også godt
realiseres i en ordning der staten eller medlemsavgift/livssynsavgift vil utgjøre den
viktigste finansiering av Den norske kirke. I
en slik finansieringsordning må det etableres
fordelingssystemer mellom fellesrådene på
nasjonalt nivå eller på bispedømmenivå.
Arbeidsmiljø og kompetanse
Det er flere forhold ved små arbeidsgiverenheter som kan gi positive forhold for de tilsatte. I mindre virksomheter er det ofte en
enkel og oversiktlig organisasjon som bl.a.
kan gi enkle beslutningsprosesser og stor
nærhet til lokale forhold. Både tilsatte og frivillige vil kunne erfare gode muligheter for
lokal involvering og gode muligheter for å
påvirke og utvikle egen arbeidssituasjon. Det
vil kunne ha positive sider at det er kort vei
mellom øverste daglige leder og de tilsatte,
og det vil kunne fremme engasjement, eierskap og ansvarsfølelse hos frivillige og tilsatte.
I kapittel 4.6 ble det pekt på at arbeidsgiver
må ha tilstrekkelige ressurser - både når det
gjelder økonomi og personale – for å kunne
ta i bruk de ulike personalpolitiske virkemidlene som skal ivaretas av en framtidig felles
arbeidsgiver. Overføring av prestene til kirkelig fellesråd vil øke antallet tilsatte, og det
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vil tilføres flere ressurser til fellesrådet i forhold til dagens ordning. I gjennomsnitt vil
det bli om lag 3 prester innenfor hvert fellesrådsområde, men i mange av de minste kommunene vil det ikke være grunnlag for mer
enn èn prest, eventuelt må de dele en prest
med et annet fellesråd. En fellesrådsmodell
med dagens kommunestruktur vil gi mange
små arbeidsgiverenheter, og dette er en kritisk faktor ved modell 1 A. Det vil ofte være
mer krevende å drive et målrettet arbeidsmiljøarbeid i de mange små virksomhetene,
slik som f.eks. et systematisk HMS-arbeid og
fungerende
medbestemmelsesordninger
sammenlignet med større enheter. I de små
fellesrådene vil det også være vanskeligere å
gjennomføre endringer i arbeidssted
og/eller arbeidsoppgaver, omorganisering
av arbeidet og andre tiltak for bedre arbeidsmiljø og bedre bruk av den enkeltes ressurser. I de små fellesrådene vil det være mer
krevende å organisere gode vikarordninger
og andre tiltak som i dag kan løses gjennom
mer fleksibel bruk av de tilsatte i et prosti
eller på tvers av sokn i større fellesråd.
Menighetsprestene hadde tidligere prestegjeld som sitt tjenestedistrikt, og i mange tilfeller omfattet prestegjeldet samme område
som kommunen. Gjennom nye tjenesteordninger for menighetsprest og prost har prestene fått utvidet sitt tjenestedistrikt til å
omfatte hele prostiet. En modell med et samlet arbeidsgiveransvar på fellesrådsnivå vil
for mange prester innebære at tjenestedistriktet reduseres til det som var det gamle
prestegjeldene eller tilsvarende. Argumenter
for og imot de tidligere prestegjeldene som
tjenestedistrikt for prestene vil derfor ha mye
til felles med argumentene for og imot fellesrådet som framtidig felles arbeidsgiverenhet.
Med prestegjeldet som tjenestedistrikt fikk
prestene et klart fokus, forankring og tilhørighet til ett eller et lite antall sokn. På den
annen side gir overgangen til prostiet som
tjenestedistrikt større fleksibilitet og gir større mulighet for bruk av kompetanse innefor
et større område. Disse argumentene har i
stor grad relevans også for andre stillingsgrupper. Innenfor de større kommunene vil
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tjenestedistriktet for prestene i en fellesrådsmodell være mer lik dagens organisering av
prestetjenesten på prostinivå.
Gjennom lover, regelverk og tariffavtaler har
arbeidsgivere ansvar for å håndtere krevende og komplekse oppgaver innenfor personalområdet. Det krever kompetanse innenfor rekruttering, ledelse, systematisk HMS
arbeid, medbestemmelse osv. Videre er det
nødvendig at arbeidsgiver har den nødvendige kirkefaglige kompetansen for å utøve
god styring og ledelse av de tilsatte i kirkelig
virksomhet. Arbeidsgiverkompetansen i Den
norske kirke har økt betydelig de siste 10-15
årene, men det er på dette området ennå
betydelig forbedringspotensiale. Fellesrådsmodellen vil i denne sammenheng møte særlige utfordringer ved at fagmiljøet innenfor
arbeidsgiverspørsmål og ledelse er mer
begrenset i de mindre fellesrådene. I de
mange små fellesrådene vil det normalt være
kun én person tilsatt i organisasjonen som er
tillagt arbeidsgiveroppgaver. Dette gir stor
sårbarhet i forhold til å håndtere de mange
utfordringer som knytter seg til arbeidsgiveransvar og lederroller i kirken.
Faglig selvstendighet og den ordinerte tjenestes
frihet
I kapittel 3.5 er det gitt en omtale av begrepene faglig selvstendig ansvar i forhold til
arbeidsgivers styringsrett. Anliggendet er
her bl.a. å sikre at tilsatte med særskilt fagkompetanse kan utøve sitt arbeid ut fra faglige standarder. I kapittel 3.6 drøftes på tilsvarende måte forståelsen av den ordinerte tjenestens frihet i forhold til menighetens styringsansvar. Det er her om å gjøre å sikre bl.a
at presten i sin forkynnelse og sjelesorg ikke
kan eller skal la seg binde av beslutninger
fattet av menighetens organer. I tillegg
understrekes at presten må/bør ha en viss
selvstendig avgjørelsesmyndighet i spørsmål
som handler om dåp og nattverdforvaltning.
I begge tilfellene handler det om at noen stillingsgrupper er tillagt et særlig ansvar, og
dette vil kunne legge begrensinger på
arbeidsgivers styringsrett.
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Et mer lokalt arbeidsgiveransvar vil endre
noen av rammene for prestetjenesten ved at
det blir større nærhet mellom den enkelte
prest og arbeidsgiver. Dette vil kunne gi
grunnlag for økt lokalt ansvar for bl.a. gudstjenestelivet i menigheten, men en slik nærhet vil også kunne utfordre den ordinerte tjenestens frihet. Ledelse og styring av stillinger med faglig selvstendig ansvar forutsetter
en aktsomhet og særlig kompetanse fra
arbeidsgivers side, og dette vil kunne være
utfordrende bl.a. i de mange små arbeidsgiverenhetene. Det vil på dette området være
behov for sentralt fastsatte retningslinjer som
kan sikre prestetjenestens særpreg, jf. dagens
tjenesteordninger. I tillegg vil det være en
oppgave for biskopen å ha tilsyn med at fellesrådet utøver sitt arbeidsgiveransvar på en
måte som ikke svekker prestetjenesten.
Arbeidsmarked
Fellesrådsmodellen gir et godt grunnlag for
samarbeid og fellesløsninger med kommunene om stillinger og oppgaver, og gir muligheter for et mer felles arbeidsmarked med
den lokale kommune. Dette berører særlig
kirkegårdsansatte, kirketjenere og de som er
tilsatt i administrative stillinger. For prester
og andre i mer typiske kirkefaglige stillinger
vil mange oppleve at fellesrådsmodellen gir
begrensninger fordi små enheter vil gi mindre fleksibilitet både for arbeidsgiver og de
tilsatte. Dette vil kunne gi begrensninger
med hensyn til skifte av stilling, spesialisering og karrieremuligheter.
Ledelse
Det overordnede ansvar for å ivareta ledelsesfunksjoner på vegne av arbeidsgiver er
normalt tillagt en daglig leder for den enkelte virksomhet. Innenfor en fellesrådsmodell
vil ledelse kunne organiseres på ulike måter,
avhengig av bl.a. virksomhetens størrelse. I
de minste fellesrådene vil daglig leder normalt være den eneste stillingen med arbeidsgiveransvar. For å sikre at det er ledelse nær
den daglige arbeidsutførelsen, vil det i de
større fellesrådene normalt etableres
mellomlederstillinger. En modell med fellesrådene som felles arbeidsgiver vil stille nye
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krav til daglig ledelse, bl.a. for å kunne utøve
en god ledelse av det som i dag er en egen
prestetjeneste. Det vises her også til omtalen
av ledelse under modell 1b og 2.
Innenfor modell 1 vil det bli en særskilt
utfordring å gjennomtenke konsekvensene
for dagens prostestillinger. Prostenes funksjon som arbeidsgivers representant for prestene innenfor et prosti vil måtte endres. Med
fellesrådet som felles arbeidsgiver kan prostene få en lederfunksjon innenfor fellesrådets virksomhet, alternativt kan prostestillingen utvikles som en regional representant
for biskopens tilsyn uten arbeidsgiveroppgaver.
Demokrati
Fellesrådene opptrer på vegne av soknet, og
fellesrådet velges av menighetsrådene. I 130
av kommunene er det nå kun ett sokn, her er
det menighetsrådet som sammen med den
kommunalt valgte representanten ivaretar
arbeidsgiveransvaret, jf. kirkeloven § 5 annet
ledd. En fellesrådsmodell gir et felles
arbeidsgiverorgan med sterk lokal forankring og tydelig basis i lokale kirkelige valg.
Dagens fellesråd velges indirekte ved at
menighetsrådene velger en eller to av sine
egne medlemmer til å sitte i fellesrådet. I en
framtidig fellesrådsmodell kan denne ordningen videreføres, alternativt kan det åpnes
for direkte valg til fellesrådet.
Det er i hovedsak gode erfaringer med at fellesrådene opptrer på vegne av soknene i forhold som først og fremst omhandler forvaltning av bygninger/eiendom og økonomiske,
juridiske og administrative forhold. Fellesrådets legitimitet som styringsorgan er ofte
mindre når det gjelder strategiske og innholdsmessige sider av det mer utadrettede
menighetsarbeid i den enkelte menighet.
Bakgrunnen for dette er bl.a. vektleggingen
av menighetsrådets virksomhetsansvar ut
fra kirkeloven § 9. Fellesrådets hovedfokus
på administrative og økonomiske forhold,
rådets relativt korte historie, og mange fellesråds erfaring av å måtte foreta vanskeligere
prioriteringer i en stadig strammere ressurs-
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situasjon, er også forhold som har betydning.
Det er grunn til å anta at hvis kirkelig fellesråd også får arbeidsgiveransvar for prestene,
vil dette kunne styrke rådets posisjon, og det
er grunn til å tro at det vil gi økt oppmerksomhet om valg av rådets medlemmer. Om
dette vil styrke fellesrådenes anseelse vil bl.a.
være avhengig av hvordan rådene utøver sitt
ansvar. Hvis kirkelig fellesråd skal bli felles
arbeidsgiverorgan, vil det etter utvalgets
mening forutsette tiltak både for å styrke
rådets legitimitet og kompetanse som styringsorgan av kirkelige forhold. Dette kan
f.eks. skje ved at kirkelig fellesråd får virksomhetsansvar for bestemte områder i soknene, jf. drøftingen i kapittel 3.4 foran.
Opplæringstiltak og endringer i valgordninger, regelverk og begrepsbruk kan også
gjennomgås for å underbygge fellesrådets
grunnlag som arbeidsgiver- og styringsorgan
i den lokale kirke.
Den kirkelige rådsstrukturen gir grunnlag
for at Den norske kirke har en demokratisk
forankret styring av virksomheten. I tillegg
til gode valgordninger bør et godt fungerende kirkedemokrati ha tilstrekkelig valgoppslutning, stabil demokratisk kultur og
gode spilleregler for ulike roller mellom
valgt styringsorgan, daglig ledelse og andre
tilsatte. En modell med kirkelig fellesråd som
felles arbeidsgiver vil understreke behovet
for å sikre en demokratiske kultur i rådets
arbeid. Hvis kirkelig fellesråd blir tillagt et
felles arbeidsgiveransvar vil det understreke
behovet for et avklart forhold når det gjelder
ansvar og roller mellom soknets to organer.
Alternativt bør det vurderes en ordning der
hele kommunen utgjør ett sokn. Vi viser her
til omtalen av «storsokn» i kapittel 3.3 foran.
Brukerhensyn
I det store flertall av kommunene vil fellesrådsmodellen gi kort og oversiktlig vei for
medlemmer og brukerne av kirkelige tilbud
til ansvarlig styringsorgan og ledelse. Dette
legger grunnlag for at den direkte brukerinnflytelsen vil kunne bli godt ivaretatt. I de
største fellesrådsområdene er det imidlertid
grunn til å anta at avstanden til beslutnings-
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takerne og øverste ledelse vil oppleves lang
og mindre tilgjengelig.
Tilsynsansvar og arbeidsgiveransvar innenfor en
fellesrådsmodell
Biskopen har etter Tjenesteordning for biskoper § 1 tilsyn med menigheter, kirkelige organer og kirkelige tilsatte. I dagens ordning er
biskopen i tillegg arbeidsgiver for prestene (jf.
omtalen i kapittel 3.6). Biskopen utøver sitt tilsynsansvar gjennom visitaser, vigslinger og
gjennom generelt å følge med på det som skjer
i bispedømmet av kirkelig virksomhet.
Biskopene er videre medlemmer av Den norske kirkes lærenemnd og uttaler seg i læresaker både som enkeltbiskoper og gjennom
Bispemøtevedtak. Saker med læremessige
implikasjoner som skal avgjøres av Kirkemøtet, skal først behandles av Bispemøtet.
Biskopen utøver et generelt tilsynsansvar
overfor alle kirkelige tilsatte. Overfor de
vigslede grupper utøves et særskilt tilsyn bl.a.
gjennom ordinasjon/vigsling og som et særskilt tilsyn med deres læreformidling og livsførsel. I senere år er det etablert utvidet kontakt mellom de teologiske lærestedene og den
enkelte biskop («Veien til prestetjeneste») som
et vigslingsfor-beredende tiltak der biskopene
møter teologistudenter fra eget bispedømme
på et tidligere tidspunkt i studiet enn tidligere.
Disse ordningene forutsettes videreført.
Biskopen kan ut fra Tjenesteordning for biskoper § 1 gi bindende pålegg. Et pålegg fra
biskopen er rettslig bindende for de organene
pålegget rettes mot. Denne ordningen forutsettes videreført og tydeliggjort. Med hensyn
til biskopens arbeidsgiverfunksjoner, vil disse
bortfalle i denne modellen. Det er tidligere
pekt på områder der det vil være behov for å
gjennomtenke nye og forbedrede samspillsrutiner mellom biskopen som tilsynsmyndighet
og den kirkelige arbeidsgivermyndighet dersom denne modellen får gjennomslag. Det
vises her til omtalen i kapittel 3.7.
Et pålegg fra biskopen er rettslig bindende
for organene. Denne ordning forutsettes
videreført. Et eventuelt felles arbeidsgiveransvar vil innebære at biskopen ikke lenger
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er arbeidsgiverrepresentant for prestene.
Biskopen vil da ikke lenger kunne anvende
arbeidsgivers styringsrett for å imøtekomme
tilsynsmessige behov. I kapittel 3.7 er det
derfor foreslått å utrede verktøy som kan
styrke biskopens tilsynsansvar både overfor
styringsorganene i kirken og overfor kirkelig
tilsatte som ikke har biskopen som arbeidsgiver. Modellen kan også åpne for at
biskopen kan gis særskilt ansvar for deler av
prestetjenesten.
Spørsmålet om lovmessig regulering
Lovmessig regulering vil i hovedsak skje på
tre områder i tilegg til det som er regulert i
dag:
• Fellesrådene må bemyndiges også til å
tilsette prester (dvs. en endring i kirkeloven §§ 14 og 23)
• Fellesrådene gis delansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger, (Det legges til grunn at biskopene fortsatt skal ha
innflytelse over antall og profil på det
gudstjenestelige liv i menighetene, jf.
dagens ordning med biskopens forordningsmyndighet av gudstjenester i medhold av Grunnloven § 16)
• Det finansielle ansvar for prestetjenesten
må reguleres enten gjennom statlige/sentrale tilskudd til fellesrådene eller
gjennom lovendringer som gir økte
utgiftforpliktelser for kommunene.
• Tjenesteordningene for menighetsprester,
proster og biskoper må endres i tråd med
nye arbeidsgiverforhold.
Samlet vurdering av modell 1 A
Momenter som taler for at dagens kirkelige fellesråd kan bli felles arbeidsgiverorgan:
• I en stor del av fellesrådene vil det være
en geografisk nærhet mellom arbeidsgiver og den lokale menighet og brukerne
av kirkelige tjenester.
• Felles arbeidsgiverorgan på kommunenivå vil kunne videreføre og utvikle samarbeidsformer mellom kirke og kommune.
• Felles lokalt arbeidsgiveransvar vil gi
grunnlag for økt lokalt engasjement og
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•

•

•

•

felles ansvar for utviklingen av det lokale
gudstjenestelivet.
Organisering av et felles arbeidsgiveransvar innenfor dagens fellesrådsstruktur
vil innebære videreføring av arbeidsgiverforholdet for 80 % av de kirkelig tilsatte.
I forhold til mange administrative, økonomiske og praktiske hensyn, vil en overføring av prestene til fellesrådene som
arbeidsgiver være administrativt enklere
og mindre ressurskrevende å gjennomføre enn de andre modellene, bl.a. fordi det
ikke vil være nødvendig å opprette nye
enheter eller virksomheter.
Etablerte samarbeidsforhold mellom
menighetsråd og fellesråd kan videreføres.
Overføring av prester til kirkelig fellesråd
som arbeidsgiver vil tilføre fellesrådene
økte stillingsressurser og vil gjøre virksomhetene større og noe mer robust.

Momenter som taler imot fellesråd som framtidig
felles arbeidsgivernivå:
• Mange av fellesrådene i de mindre kommunene er for små og sårbare til å ivareta
arbeidsgiveransvar på en forsvarlig måte.
• Fellesrådene i de største kommunene er
på sin side så store at det utfordrer behovet for forankring og nærhet til den lokale virksomheten i menighetene.
• Modellen innebærer at den kirkelige
organisering fortsatt vil bli knyttet til
kommunestrukturen. Kirkelige hensyn
vil i liten grad ha betydning for videre
utvikling av kommunestrukturen.
• I forhold til dagens organisering av prestetjenesten på prostinivå, vil mange mindre enheter kunne gi mindre fleksibilitet i
disponering av personalressurser, bruk
av de tilsattes kompetanse, og mindre
handlingsrom i håndteringen av arbeidsmiljørelaterte utfordringer.
• Økt risiko for at arbeidsgiver ikke balanserer menighetens styringsansvar med
behovet for faglig selvstendighet og den
ordinerte tjenestes frihet.
• Modellen skaper usikkerhet om den
videre utvikling av prosterollen
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7.3 Modell 1 B: Justert fellesrådsmodell
Modell 1 B tar utgangspunkt i modell 1 A
med nåværende kirkelige forvaltningsnivå
på kommunenivå (kirkelig fellesråd), men
legger til grunn at dagens kirkelige forvaltning noen steder viser seg å være for liten og
ressursmessig for sårbar. Modellen bekrefter
de vesentlige verdiene knyttet til lokal forankring og tilhørigheten mellom kirke og
kommune som er beskrevet i modell 1. En
justert fellesrådsmodell erkjenner at en bærekraftig kirkelig forvaltningsmodell bør bestå
av kirkelige arbeidsgiverenheter som en del
steder går ut over kommunegrensene.
Modell 1 B åpner for at det ut fra gitte kriterier vil være grunnlag for at sokn i små ettsoknskommuner og sokn i små/mindre flersoknskommuner, har plikt til å etablere et felles arbeidsgiverorgan som omfatter to eller
flere kommuner. For den kirkelige virksomhet i kommuner hvor det ikke er grunnlag
for å slå sammen fellesrådene, vil beskrivelsen om modell 1 A foran fullt ut være dekkende. Modell 1 B betegnes derfor som en
«justert fellesrådsmodell».
I en justert fellesrådsmodell videreføres ordningen med et felles forvaltningsorgan (kirkelig fellesråd) som opptrer på vegne av flere
sokn. Nåværende ordning justeres slik at
plikten til å etablere et felles styringsorgan
som kan opptre på vegne av soknet i arbeidsgiverspørsmål, økonomiforvaltning m.v.
utvides til også å omfatte menighetsråd i
mindre ettsoknskommuner og fellesråd i
mindre flersoknskommuner. Plikten bør
være knyttet til nærmere fastsatte kriterier
som tilsier at det etableres kommuneovergripende fellesråd. Modellen vil få konsekvenser for den kirkelige forvaltning i de fleste av
de 162 ettsoknskommunene. Denne utredningen tar ikke mål av seg å fastsette bestemte kriterier for å bli omfattet av plikten til å
etablere et felles styringsorgan Modell 1 B
åpner også for at fellesrådene i de største
kommunene kan deles opp i to eller flere
arbeidsgiverenheter.
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Fellesråd over kommunegrensene
Den justerte fellesrådsmodellen kan utformes slik at små sokn i ettsoknskommuner og
sokn i små/mindre kommuner i lov kan pålegges å etablere kommuneovergripende kirkelig
fellesråd. Forskjellen fra dagens ordning vil
være at dette fellesrådet får mandat til å opptre på vegne av sokn i flere kommuner, og de
respektive kommuner pålegges å yte sine tilskudd ut fra kirkeloven § 15 til et kommuneovergripende fellesråd.

Det vil måtte etableres nærmere saksbehandlingsregler for den beslutningsprosess som
må gå forut for etableringen av kirkelige fellesråd for flere kommuner. Det antas at
ansvaret for å endelig å fastsette samarbeidsdistrikter kan legges til bispedømmerådet i
forlengelsen av rådets nåværende ansvar for
fastsetting av soknegrenser. Mer overordnede retningslinjer for denne type inndeling
hører for øvrig inn under Kirkemøtets mandat jf. kirkeloven § 24, annet ledd pkt. e).

Innenfor dagens ordning gir forsøksparagrafen i § 5 i kirkeloven åpning for forsøk med
sammenslåing av fellesråd, og det gis også
en begrenset åpning for permanent sammenslåing av fellesråd i § 5 tredje ledd, der
departementet gis mulighet for tilpasninger
til bestemmelsen om fellesråd. I rapporten
«Kirkesamarbeid over kommunegrenser»
utgitt av KA i 2007 gis det en omfattende
beskrivelse av en slik modell med sammenslåing av fellesråd. Modellen er for øvrig etablert som forsøksordning i Nes og Flå kommuner, og mellom 4 fellesråd i Namdal prosti. Også i tre kommuner i Sør-Innherrad har
en lignende modell vært under gradvis
utprøving. Det foreligger en omfattende evalueringsrapport fra prosjektet i Sør-Innherad
første kvartal 2008.

De saklige kriterier for valg av samarbeidsdistrikt bør for øvrig bestå av flere komponenter. Hensynet til gjennomføringsevnen i
forhold til minstestandarder for den folkekirkelige oppgaveløsning i soknene vil være det
overordnede hensyn. Slike minstestandarder
er i Den norske kirke primært definert i form
av forordnede gudstjenester samt kapasitet
til å utføre kirkelige handlinger overfor soknets medlemmer innenfor de tidsfrister som
er satt (gravferd), og ut fra nasjonale retningslinjer for øvrig (liturgiske ordninger,
Plan for konfirmasjonstiden etc.). Andre forhold som bør tillegges vekt er om det innenfor én kommune er tilstrekkelig ressurser og
kompetanse hos arbeidsgiverenheten (jf.
kapittel 4.6 foran), For øvrig bør både geografiske og kulturelle forhold vektlegges,
inkludert en vurdering av foreliggende infrastruktur (framkommelighet mv.). Både soknenes og kommunenes synspunkter bør
høres og tas hensyn til. Også prostigrensene
kan fastsettes som samarbeidsdistrikt dersom dette framstår som en naturlig interkommunal samarbeidsenhet for soknene.

Nåværende forsøkshjemmel vurderes ikke
som tilstrekkelig til å regulere denne type
organisering av arbeidsgiveransvar. Modell 1
B bør medføre noen tilpasninger i det generelle lovverk slik at både soknene og kommunene får størst mulig klarhet i ansvars- og
oppgavefordelingen seg i mellom, og
mellom soknets to organer. Med hensyn til
forholdet mellom soknets organer, vises det
til nåværende ordning der det enkelte
menighetsråd likevel kan «bemyndiges til å
utøve tilsettingsmyndighet» for personell
som primært skal utføre arbeid i eget sokn, jf.
kirkeloven § 14 tredje ledd. Denne ordningen
bør sikres videreført.

Det vises i denne sammenheng til ordningene i Svenska kyrkan der det er nedfelt kriterier som må være oppfylt både for å kunne
opprettholde soknestatus (ukentlig gudstjeneste, minst ett kirkerom, tilgang på personale som kan gjennomføre menighetenes
oppgaver62 inkludert styringsoppgaver (folkevalgte)) og for når man er pliktig å oppret-

62 Menighetens oppgaver er i den svenske kirkeordningen definert til å «feire gudstjeneste, bedrive trosopplæring samt utøve diakoni og misjon» (Kyrkoordning – med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan.
Verbum 1999:16).
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te «samfälligheter» (tilnærmet fellesråd). En
lignende tankegang, men med andre kriterier, er nylig forsøkt utviklet i regi av
Osloprosjektet. 63
En samfällighet i Svenska kyrkan må bl.a.
opprettes dersom en forsamling ikke er stor
nok til å utgjøre et pastorat (prestenes tjenestedistrikt). Her utgjør prestenes tjenestedistrikt det viktigste kriterium som tas hensyn
til i forhold til den øvrige kirkelige inndeling.64 På grunn av ulikhetene bl.a. i forhold
til finansieringsordning, er det imidlertid
vanskelig å overføre svenske løsninger til
Den norske kirke på dette punktet. I Norge
vil det ut fra nåværende finansieringsform
og lange historiske tradisjoner være naturlig
fortsatt å vektlegge kommunestrukturen i
forbindelse med den kirkelige inndeling.
Modell 1 B vil innebære at alle de kirkelige
tilsattes tjenestedistrikt følger kommunestrukturen, men at det gjøres noen helt nødvendige tilpasninger slik at tjenestedistrikt
kan gå ut over flere kommuner for å sikre
forsvarlig minstestørrelse på de kirkelige
arbeidsgiverenheter.
Lovmessig regulering
I tillegg til lovmessig reguleringer som er
beskrevet under modell 1 A er det nødvendig
i kirkeloven § 5 å regulere muligheten/plikten til å opprette kirkelig fellesråd som
omfatter sokn i flere kommuner
Kommunens utgiftsforpliktelser i kirkeloven
§ 15 presiseres til å omfatte budsjettforslag
fremmet av kommuneovergripende kirkelig
fellesråd. Rett til reforhandling av tjenesteytingsavtaler må sikres.

Styrkene ved modell 1 B er i stor grad de
samme som ved modell 1 A. Det er særlig
ulempene i form av stor sårbarhet i forhold
til mange små enheter som kjennetegner
modell 1 A som vil bli betydelig redusert.
Modell 1 B vil ha noen utfordringer knyttet
til budsjettarbeid og resultatdokumentasjon
overfor flere kommuner. Den geografiske
utstrekning av den enkelte enhet (tjenestedistrikt) vil også kunne bli større for de som i
dag har tjenestedistrikt som sammenfaller
med kommunegrensene. Dette kan skape
personalpolitiske utfordringer og ulemper i
forhold til reisetid etc. For prestene vil imidlertid tjenestedistriktet kunne bli mindre enn
dagens prosti. Modellen vil innebære noen
omstillingsutfordringer for kirkevergene
knyttet til opprettelse av større administrative enheter. Mht. prosterollen, vises til omtalen under modell 1 A.

7.4 Modell 2: Nytt mellomnivå/justert prostinivå som
felles arbeidsgivernivå
Generelt
Modell 2 innebærer at det etableres et nytt
mellomnivå med felles arbeidsgiveransvar
som ligger mellom fellesrådsnivået i dagens
ordning - og bispedømmet. Modellen søker
et kompromiss mellom en arbeidsgiverenhet
med nærhet til lokalmenigheten, og en
arbeidsgiver med tilstrekkelig størrelse til å
utvikle et bredere fagmiljø, økt fleksibilitet
og stordriftsfordeler. I de nye enhetene på
justert prostinivå etableres det et valgt styringsorgan for de nye enhetene, dette organet velger vi her å benevne «kirkestyret».

63 I Oslo er det nå sendt på høring en utredning der evnen til å tilby såkalte «fullskalatilbud» innenfor menighetsrådets ansvarsområde i kirkeloven § 9 er definert som det viktigste kriterium for å kunne opprettholde
soknestatus (Forslag til Nye sokne- og prostigrenser i Oslo, Osloprosjektet januar 2008 s. 8) og ikke gudstjenestefrekvens, tilgang til kirkerom folkevalgtressurs eller personelltilgang for øvrig som i Svenska Kyrkan.
Konsekvensen av Osloprosjektmodellen blir at soknegrensene må utvides betydelig for å kunne imøtekomme
dette som hovedkriterium.
64 Endringen i pastoratsinndelingen får dermed automatisk innvirkning på samfällighetsinndelingen og det er
utarbeidet nøye saksbehandlingsregler for hvordan slike inndelingsendringer skal gjennomføres. Både menigheter og samfälligheter kan ta initiativ til slike endringer og ingen endringer gjennomføres uten at berørte forsamlinger, samfälligheter og presteskap har hatt anledning til å uttale seg. Beslutning tas på bispedømmenivå.
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Modellen skiller seg ut fra modell 1 (fellesråd
etter dagens ordning) ved at soknenes felles
arbeidsgiverorgan løsrives fra kommunestrukturen.
I modell 2 kan det tas utgangspunkt i dagens
prostier som enheter, men både når det gjelder navn, utstrekning og størrelse bør det
gjøres en selvstendig vurdering ut fra at en
framtidig arbeidsgiverenhet vil få helt nye og
utvidede oppgaver i forhold til dagens prosti. Prostiet er i dag en kirkelig geografisk
enhet som først og fremst har betydning for
organisering av prestetjenesten. Som følge av
nye tjenesteordninger for menighetsprester
og proster fra 2004 har prostiet fått økt betydning ved at dette nå utgjør tilsettings- og
arbeidsområdet for prestene. Prosten leder
prestetjenesten og har samordningsoppgaver
innenfor prostiet. Som en del av oppfølgingen av de nye tjenesteordningene har det blitt
gjennomført endringer i mange prostigrenser. De største prostiene har blitt delt opp, og
flere prostier er blitt justert slik at de bedre
skal være tilpasset dagens kommunikasjoner
og andre praktiske forhold.
I modell 2 vil det være nødvendig å gjøre
vesentlige juridiske endringer i den nye
mellomenheten sammenlignet med dagens
prosti. Prostiet har i dagens ordning ikke noe
valgt styringsorgan, og prostiet er ingen selvstendig juridisk enhet65. Modellen forutsetter at den nye arbeidsgiverenheten har et styringsorgan som kan opptre på vegne av soknene som selvstendig rettssubjekt. Modell 2
viderefører derfor dagens ordning med at
det er to organer som opptrer på vegne av
soknet, og den nye mellomenheten vil få juridiske kjennetegn som ligner på dagens kirkelige fellesråd. For å unngå å bidra til å dekke
over de vesentlige forskjellene i forhold til

dagens prosti er denne utredningen tilbakeholden med å bruke begrepet «prosti» om
den nye enheten. I mangel av et bedre og mer
dekkende uttrykk anvendes begrepene «ny
mellomenhet» og «justert prostinivå66».
Hensiktsmessig størrelse for en ny arbeidsgiverenhet
Modell 2 gjør det mulig å etablere enheter
som i hovedsak etableres ut fra kirkelige kriterier og behov. Vi vil peke på følgende forhold som bør tillegges når vi drøfter enhetens størrelse:
• Antall medlemmer og/eller antall innbyggere
• Geografisk utrekning/reisetid
• Antall tilsatte
• Omfanget av den kirkelige virksomhet
• Antall menigheter og kirkebygg
• Ressursgrunnlag for faglige og administrative støttefunksjoner hos arbeidsgiver
Modell 2 vil kreve utredninger om kriterier
og beslutningsprosess for navn, omfang og
størrelse på de nye mellomnivåene. Utvalget
har ikke funnet grunnlag for å vurdere inngående ulike kriterier som bør vektlegges i
valg av nivå for en felles arbeidsgiverenhet
på mellomnivå/justert prostinivå67. Med
utgangspunkt i dagens prostier kan det
gjennomføres justeringer for å finne hensiktsmessige områder for en mer utvidet og
sammensatt virksomhet enn dagens prestetjeneste. Det er ikke nødvendig at offentlig
inndeling for øvrig skal legge føringer for
omfanget av den nye mellomenheten, men
det er ønskelig at den nye enheten oppleves
naturlig og bygger på lokale forhold når det
gjelder tilhørighet og kommunikasjon. I de
mindre kommunene vil det nye mellomnivået omfatte flere av dagens fellesrådsområder.

65 Kirkeloven § 22 åpner for at det kan velges et prostiråd, men dette er et frivillig organ som ikke kan treffe bindende vedtak for andre organer.
66 Dette uttrykket er brukt i Kirkemøtevedtak nr 8/2005 hvor det bl.a. heter i pkt. 5: «Kirkemøtet mener at det skal
være et felles arbeidsgiveransvar i en framtidig kirkeordning. Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med ny
mellomenhet på et justert prostinivå, spesielt med vekt på samordnet arbeidsgiveransvar»
67 Vi viser her bl.a. til «Framtidig kirkelig inndeling. Et refleksjonsnotat» utgitt av Kirkerådets styringsgruppe
for kirkelig reformarbeid i 2005 og saksframlegg og vedtak i Kirkemøtesak nr 8 i 2005 Kirkelige reformer.
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For de store byene innebærer modellen en
oppdeling i mindre enheter. I modell 2 bør
det tilstrebes å fastsette enheter med et navn
og omfang som oppleves naturlig og som
kan gi lokal identitet. Hvis det etableres 125
enheter vil det i det i de nye enhetene i
gjennomsnitt være om lag 35 000 medlem-

mer, 10 sokn, 13 kirker og 65 tilsatte i hver
enhet (forutsatt samme antall medlemstall,
antall tilsatte og sognestruktur som i dag).
Følgende organisasjonskart tar utgangspunkt
i
et
slikt
gjennomsnittlig
mellomnivå/justert prostinivå med 10 sokn:

Menighetsråd

Menighetsråd

Menighetsråd

Menighetsråd

Menighetsråd
Menighetsråd

Stab

Mellomleder
Tilsatt

Tilsatt

Tilsatt
Tilsatt

Mellomleder

Tilsatt

Tilsatt

Finansiering av ny mellomenhet/justert prostinivå
Organisering av et felles arbeidsgiveransvar
på et nivå over dagens fellesråd vil forutsette endringer i dagens finansieringsordning
for Den norske kirke. Hvis det legges til
grunn at det offentlige fortsatt i hovedsak
skal ha finansieringsansvar for Den norske
kirke kan en ny arbeidsgiverenhet på
mellomnivå/justert prostinivå finansieres på
ulike måter:
• Videreføring av dagens ordning med
kommunalt utgiftsansvar for den lokale
kirke, men lov- og regelverk på området
revideres betydelig for å tilpasses den
nye arbeidsgiverenheten. Det vil være en
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Menighetsråd

Daglig leder

Mellomleder

Tilsatt

Menighetsråd

Kirkestyre for nytt
mellomnivå/justert
prosti

Menighetsråd

Tilsatt

Menighetsråd

Tilsatt

særlig utfordring å få kommunene til å ta
finansielt ansvar for virksomhet som
organiseres uavhengig av kommunegrensene.
• Staten overtar finansieringsansvaret for
stillinger og kirkelig virksomhet, mens
kommune fortsatt beholder finansieringsansvaret for kirker og kirkegård
(forslag i Gjønnes-utvalgets innstilling)
• Kommunenes utgiftsansvar erstattes
med statlig finansielt ansvar for hele virksomheten i Den norske kirke. Dette vil gi
en mer samlet kirkelig økonomi, men vil
medføre store utfordringer knyttet til
sentral fordeling og prioritering av statlige midler.
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Arbeidsmiljø og kompetanse
Hovedformålet med utvikling av et nytt
mellomnivå vil være å etablere en organisasjon på et nivå som kan gi tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å håndtere det ansvaret
og de utfordringene som er knyttet til
arbeidsgiveransvaret. Med utgangspunkt i
forutsetningene om at det etableres mellom
100 og 150 enheter på mellomnivået vil dette
kunne gi tilstrekkelig robuste organisasjoner
med kompetanse til å møte de viktigste utfordringene som lokal kirkelig virksomhetene
står overfor. Det forutsetter imidlertid at det
finnes tilgjengelig rådgivningskompetanse
regionalt eller sentralt innenfor noen områder
som krever særlig spisskompetanse.
En virksomhet med mellom 50 og 100 tilsatte
vil ha tilstrekkelige ressurser til å arbeide
systematisk med arbeidsmiljøspørsmål og
utvikle egen fagkompetanse innen utøvelse
av arbeidsgiveransvaret. Gode medbestemmelsesordninger vil være enklere å utvikle i
en velfungerende organisasjon av en viss
størrelse. Arbeidsgiverenheten innenfor
modell 2 vil ha flere stillinger innefor alle de
sentrale stillingsgruppene, og dette vil kunne
legge grunnlagete for tilstrekkelig fleksibilitet og muliggjøre endring i arbeidssted eller
arbeidsoppgaver, vikarordninger, annen
organisering av arbeidet og andre tiltak for
bedre arbeidsmiljø.
Sammenlignet med modell 1 A, vil modell 2
i mange deler av landet kunne gi enheter
med store avstander internt i virksomheten.
Dette vil gi arbeidsgiverorganet og øverste
ledelse mindre nærhet og kjennskap til de
lokale forhold de er satt til å lede. Store
avstander vil også medføre økt bruk av
arbeidstid til reisevirksomhet. Det vil derfor
være kostnader forbundet med å samle de
tilsatte i virksomheten, og dette vil svekke
noe av grunnlaget for å utvikle fagmiljø, fleksibilitet og samarbeid internt i hele området.

Faglig selvstendighet og den ordinerte tjenestes
frihet
Vi viser her til drøftingen under modell 1 A
foran.
Arbeidsmarked
Etablering av et nytt mellomnivå som felles
arbeidsgiver vil svekke noe av grunnlaget for
nærheten mellom kirke og kommune som
felles arbeidsmarked. Sammenlignet med de
mindre kommunene i fellesrådsmodellen vil
imidlertid modell 2 gi større muligheter for
karrieremuligheter, endringer i stillingsinnhold mv. internt i den nye enheten for de som
nå er tilsatt i kirkelig fellesråd. For dagens
menighetsprester vil modell 2 medføre tilsetting i et mindre område sammenlignet med
dagens ordning, der prestene tilsettes av
bispedømmerådet. Med mindre enheter vil
det være en tendens til at arbeidsgiver vektlegger behovene for forflyting først og fremst
for de som er tilsatte innenfor egen enhet68.
Innenfor modell 2 vil det derfor være en risiko
for helhetskirkelige hensyn vil bli tillagt mindre betydning ved tilsettinger. En mer aktiv
rekrutteringspolitikk og etablering av felles
retningslinjer for tilsettinger og personalpolitikk vil kunne motvirke disse tendensene.
Ledelse
Modell 2 innebærer at det må etableres en ny
organisasjon med én daglig leder i hvert justert prostinivå. Dette vil samtidig innebære
en omstilling av den organisasjon som nå er
bygd opp ved de kirkelige fellesrådene på
kommunenivå. En modell med samlet
arbeidsgiveransvar i et nytt felles mellomnivå vil ha potensiale til å utvikle en mer slagkraftig virksomhet med et mer helhetlig
lederansvar sammenlignet med dagens mer
komplekse kirkeordning. Samtidig vil det bli
lengre avstand mellom lokalmenigheten og
øverste ledelse i organisasjonen. Den øverste
daglige leder for det nye mellomnivået vil få
lederansvar for en omfattende og sammensatt virksomhet. En slik lederstilling vil på

68 Gjeldende personalreglement om tilsetting av menighetsprest iverksatt fra 1. januar 2007 åpner for at hensynet til forflytning kan vektlegges ved vurdering av søkere.
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mange måter samle funksjonene til både
daglig leder/kirkeverge og prost i dagens
ordning. Dette vil stille store krav til denne
lederstillingen.
De nye tjenesteordningene for menighetsprester og proster fra 2004 legger mer vekt på
prosten som leder for prestene i prostiet.
Formålet med en slik styrking av prostens
lederrolle har bl.a. vært å styrke prestenes
arbeidssituasjon. Erfaringene med de nye tjenesteordningene vil være nyttige å ta med i
vurderingen av ledelsesforhold innenfor en
modell med nytt mellomnivå/justert prostinivå. Hva som skjer med prosten som leder
innenfor en slik modell er imidlertid mer
åpent. Det vil være et alternativ å se for seg at
det er en prost som skal være den øverste
daglig leder for hele den nye enheten.
Prostestillingen kan alternativt videreføres
som en egen lederstilling eller fagstilling
med særlig ansvar for prestetjenesten.
Prostestillingen som lederstilling kan videre
opphøre i sin nåværende form, og dagens
proster kan søke på stillingen som daglig
leder for den nye enheten på linje med andre
aktuelle kandidater. Ett siste alternativ vil
være at prostestillingen har en funksjon som
regionale representant for biskopen ved utøvelsen av det kirkelige tilsynet.
Innenfor modell 2 vil stillingen som daglig
leder/kirkeverge i sin nåværende form opphøre, og det er åpent hva som vil være den
mest hensiktsmessige omstilling av disse stillingene. Den nye organisasjonen på justert
prostinivå vil ha behov for alle de funksjonene som i dag er lagt til stillingen som daglig
leder/kirkeverge, og det vil være naturlig at
det etableres ulike fagstillinger eller lederstillinger innenfor områdene eiendoms- og kirkegårdsforvaltning, personal- og økonomifunksjoner mv.
For å sikre nærhet mellom den daglige
ledelse og arbeidsutførelsen vil det normalt
være behov for å organisere virksomheten i
to nivåer med egne mellomledere. Noen
enheter vil kunne ha såpass få tilsatte at vil
være tilstrekkelig med ett ledelsesnivå.
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Demokrati og brukerhensyn
I likhet med fellesrådet i modell 1 vil kirkestyret i modell 2 opptrer på vegne av soknet.
Modellen åpner både for at «kirkestyret» velges av menighetsrådene i tråd med dagens
ordning for valg av fellesråd, eller at det etableres en ordning med direkte valg til kirkestyret. Modellen vil uansett ha et arbeidsgiverorgan med tydelig basis i lokale kirkelige
valg
med
forankring
«nedenfra».
Utfordringen vil bl.a. ligge i om menighetsrådene, frivillige mv. i menighetene vil oppleve organet som «sitt» organ, og om det vil
få demokratisk legitimitet i aktuelle miljøer
og instanser. I modell 2 er det grunnlag for å
etablere en bærekraftig organisasjon med
administrativ kompetanse i hver enhet, dette
vil kunne styrke grunnlaget for en god
demokratisk kultur med et ryddig forhold
mellom valgte organer og tilsatte.
I modell 2 med et nytt mellomnivå/justert
prostinivå vil brukere og kirkens medlemmer i de mindre kommunene få lengre vei til
beslutningstakere og ansvarlig ledelse. I flertallet av kommunene vil styringsnivået ligge
utenfor egen kommune. Dette vil kunne
redusere tilgjengelighet og kommunikasjon
med kirkens medlemmer. Samtidig vil
menighetsrådet som organ for soknet bestå,
og dette vil kunne fange opp mange av de
anliggender som kirkens medlemmer vil ha
overfor sin lokale menighet. Det er usikkert
om dette samlet sett vil bidra til å styrke brukerinnflytelse på avgjørelser og prioriteringer i soknet. I de fleste tilfelle vil imidlertid
den største andelen av det utadrettede kirkelige arbeid foregå i den lokale menighet, og
nærheten mellom kirkens medlemmer og de
kirkelige tilsatte vil på denne måten kunne
ivaretas.
Mulighet for tilsyn
I modell 2 med et nytt mellomnivå/justert
prostinivå vil det bli et klart skille mellom
arbeidsgiveransvar og biskopens tilsyn. Det
vises her til omtalen av tilsyn under modell 1
innenfor enn fellesrådsmodell. I modell 2 vil
antall arbeidsgiverorganer innenfor hvert
bispedømme reduseres betydelig, og dette
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vil gjøre det lettere for biskopen å føre tilsyn
med styringsorganet og de avgjørelser som
gjøres her.
Spørsmålet om lovmessig regulering
En lovmessig regulering av en ny felles
arbeidsgiverenhet på nytt mellomnivå/justert prostinivå vil kunne skje enten ved at
Stortinget vedtar endringer i gjeldende lovverk, eller ved at Kirkemøtet bemyndiges til
å fastsette ny kirkeordning. Hvis modell 2
skal realiseres ved at Stortinget vedtar
endringer i gjeldende kirkeordning vil det
være behov for følgende grunnleggende lovendringer:
• Det opprettes et nytt lovpålagt organ, et
«kirkestyre». Dette organet får alt ansvar
som i dag er lagt til dagens kirkelige fellesråd. I tillegg bemyndiges dette organet
til å tilsette prester (dvs. en endring kirkeloven §§ 14 og 23)
• Kirkestyret gis delansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger. (Det legges til
grunn at biskopene fortsatt skal ha stor
innflytelse over antall og profil i det
gudstjenestelige liv i menighetene, jf.
dagens ordning med biskopens anordningsmyndighet av gudstjenester i medhold av Grunnloven § 16)
• Det finansielle ansvar for tilskudd til den
lokale kirkelige virksomhet må reguleres
gjennom endringer i kommunenes
utgiftsforpliktelser etter kirkeloven § 15,
alternativt må staten ta økt ansvar for å
finansiere drift av Den norske kirke.
• Tjenesteordningene for menighetsprester,
proster og biskoper må endres i tråd med
nye arbeidsgiverforhold
Lovgivningen bør være rammepreget slik at
den gir rom for fleksibilitet og kan tilpasses
ulike geografiske og demografiske forhold.
Samlet vurdering av modell 2
Momenter som taler for at et nytt mellomnivå/justert prostinivå kan bli felles arbeidsgiverorgan
• Modellens styrke er primært at den
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videreutvikler dagens modell med to
organer for soknet – samtidig som det
knyttes an til dagens prostistruktur som
organiserer prestetjenesten.
• Modellen gir grunnlag for at det etableres
en såpass stor organisasjon at det kan
utvikles et sterkere og mer robust fagmiljø for å håndtere bl.a. krevende sider av
arbeidsgiveransvaret.
• Etablering av et nytt mellomnivå innebærer at det må etableres en ny organisasjon
og et nytt styringsorgan for alle kirkelige
tilsatte. For prestene gir modell 2 mindre
omstillingsbehov enn modell 1, og for de
fellesrådstilsatte kan modell 2 gi mindre
omstillingsbehov enn modell 3.
• Modellen gir rom for å videreføre den
fleksibilitet og mulighet for spesialisering
av prestetjenesten som ny tjenesteordning for menighetsprester har bidratt til.
Modellen gir tilsvarende økt fleksibilitet
for stillingsgrupper som i dag er tilsatt i
mindre fellesrådsområder.
Momenter som taler imot at et nytt mellomnivå/
justert prostinivå kan bli felles arbeidsgiverorgan
• Modell 2 med et nytt mellomnivå vil
måtte medføre organisatoriske endringer
som vil kreve omstilling for alle tilsatte,
valgte medlemmer i styringsorganer og
kirkens medlemmer.
• Modellen vil bryte med den nære koblingen det nå er mellom kirke og kommune, dette vil svekke grunnlaget for gjeldende finansieringssystem, utfordre etablerte samarbeidsforhold og reise spørsmålstegn ved lokale samarbeidsrelasjoner mellom kirke og kommune.
• For en stor andel av soknene vil det bli
større avstand enn i dag mellom det lokale menighetsliv og det nye arbeidsgiverorganet og dets ledelse.
• Modellen vil videreføre og forsterke
spenningen mellom menighetsrådets
virksomhetsansvar og arbeidsgiverorganets arbeidsgiveransvar
• I forhold til dagens organisering på fellesrådsnivå vil modell 2 gjennomgående gi
større geografiske avstander innenfor
hver arbeidsgiverenhet.
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• Modellen skaper usikkerhet om utviklingen av prosterollen.
• Modellen skaper usikkerhet om utviklingen av kirkevergerollen
• Større avstand mellom soknet og arbeidsgiverorganet vil kunne svekke grunnlaget for frivillige gaver/bidrag til virksomheten.

7.5 Modell 3: Bispedømmet
som felles arbeidsgiver
Generelt
Modell 3 innebærer at bispedømmet etableres som det samlende arbeidsgivernivå for
alle kirkelige tilsatte. De siste tjue årene har
det gjennom delegasjon og lovendringer
skjedd en omfattende overføring av arbeidsgivermyndighet for statstilsatte prester fra
Kongen og departementet til biskopene og
bispedømmerådet. Dette har bidratt til å
styrke bispedømmenivået som et regionalt
strategisk nivå. I bispedømmemodellen blir
dette forsterket ytterligere hvis bispedømmet
blir et felles arbeidsgivernivå for alle de som
arbeider lokalt i Den norske kirke. Modellen
innebærer en vektlegging av fordelene ved
en stor arbeidsgiver på regionalt nivå. I tillegg vil denne modellen åpne for en større
organisatorisk nærhet mellom den felles kirkelige arbeidsgiver og det biskoppelige tilsyn.
Antall styringsnivåer i Den norske kirke vil i
modell 3 bli redusert til tre (soknet, bispedømmet og sentralt nivå). Det er likevel
sannsynlig at det vil bli opprettet avdelinger
mellom bispedømmet og det enkelte sokn
slik at det i praksis vil oppleves som fire
nivåer. Et mellomnivå mellom soknet og
bispedømmet i modell 3 vil imidlertid ikke
ha en selvstendig juridisk stilling slik som i
modell 1 og 2. Hvis det videreføres en ordning med 11 bispedømmer vil det her i
gjennomsnitt være i underkant av 400.000
medlemmer, om lag 150 kirker, i overkant av
100 sokn og om lag 700 tilsatte pr. bispedømme.
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Kirkelig fellesråd i modell 1 og kirkestyret i
modell 2 er et organ som opptrer på vegne av
soknet. Modell 3 åpner for to alternative
organiseringer når det gjelder arbeidsgiverorganets rettsstatus. Enten legges arbeidsgiveransvaret – og dermed også virksomhetsansvaret - til bispedømmerådet som et nytt
selvstendig rettssubjekt. Alternativt kan
modell 3 utformes slik at bispedømmerådet
er et organ som opptrer på vegne av soknet.
For alle modellene gjelder det at finansieringssystemet som legges til grunn vil ha
avgjørende betydning for vurdering av
modellene. Både modell 2 og 3 utfordrer
dagens modell med kommunal finansiering
av det lokalkirkelige arbeid. Modell 1B er en
mer kjent samarbeidsmodell fra kommunal
sektor. Modell 3 vil antakelig være enklere å
gjennomføre ved en sentral finansiering
(pengestrøm ovenfra) enn ved en finansieringsmodell via kommunene.
Hvis bispedømmet som et selvstendig rettssubjekt har arbeidsgiveransvaret, vil det
kunne innebære også en samling av virksomhetsansvaret på regionalt nivå på bekostning av både det som i dag er statlig og soknets virksomhetsansvar. Menighetsrådene
vil i en slik løsning erfare at bispedømmerådet som et regionalt kirkelig organ får stor
innflytelse over det kirkelige arbeid i det
enkelte sokn. Det blir etter en slik modell
bispedømmet som driver virksomheten i det
enkelte sokn. En slik tilrettelegging representerer et brudd med tradisjonen med den
lokale kirkes selvstendighet og et klart lokalt
styringsansvar, og modellen utfordrer vektleggingen av soknet som den grunnleggende
kirkelige enhet.
Ved en ordning der bispedømmet forstås
som et organ som opptrer på vegne av soknet
vil det være nødvendig å gjennomtenke på
nytt valgordning, rådets størrelse og
sammensetning m.v. for å sikre bispedømmerådets representativitet på vegne av soknet. Nåværende vilkår for sammensetning av
styringsorganer som opptrer på vegne av
soknet er at det enkelte sokn har direkte
representasjon inn i disse styringsorganene
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(jf. krav til sammensetning av kirkelige fellesråd). Erfaringene fra arbeidet i kirkelig fellesråd i Oslo vil her være det som kan gi
størst tilfang til modellutviklingen av et
organ som i så fall skal fungere som felles
styringsorgan for alle sokn i et bispedømme.
Dagens ordning med virksomhetsansvar i
menighetsrådet kan i en slik ordning videreføres, samtidig som det etableres profesjonell
utøvelse av arbeidsgiveransvaret på bispedømmenivået. Det store antall sokn i hvert
bispedømme og den store avstanden innenfor bispedømmet vil imidlertid gi det enkelte sokn begrenset mulighet til innflytelse
over arbeidsgiverorganet. Formelt åpner en
slik ordning for at bispedømmerådet ivaretar
et lokalt virksomhetsansvar, men det kan rei-

ses spørsmålstegn ved om denne modellen
reelt vil underbygge soknet som kirkelig
grunnenhet.
Bispedømmerådets og biskopens arbeidsgiveransvar i dagens kirkeordning baserer seg
i hovedsak på delegasjon fra andre statlige
organer. Modell 3 innebærer at hele arbeidsgiveransvaret for prestene fullt ut forankres i
bispedømmerådet. Dette vil medføre noe
mer regionalt ansvar for utvikling av prestetjenesten i forhold til dagens ordning. De
som i dag er tilsatt i kirkelig fellesråd eller i
menighetsråd i ettsoknskommuner vil måtte
overføres fra lokal arbeidsgiver til bispedømmerådet.
Organisasjonskart:

Bispedømmerådet

Stab

Daglig leder
(kan være
biskopen)
Mellomleder

Mellomleder

Tilsatt

Tilsatt
Tilsatt
Tilsatt

Tilsatt

Tilsatt

Mellomleder

Tilsatt

Modell 3 bør innebære delegering av beslutningskompetanse til lavere nivå for noen
arbeidsgiverfunksjoner. Delegasjon til
menighetsrådet vil være å forstå som ekstern
delegasjon som vil forutsette en egen hjemmel i lov/regelverk. Intern delegasjon kan
gjennomføres uten særskilt hjemmel til enhe-
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Tilsatt
Tilsatt

ter innenfor virksomheten som ikke er en selvstendig juridisk enhet (prosti e.l.)
Om menighetene ser seg tjent med det, kan
man opprette et prostiråd som en frivillig og
rådgivende instans.
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Arbeidsmiljø og kompetanse
Ved å legge arbeidsgiveransvaret til bispedømmerådet, vil det kunne etableres en solid
organisasjon med ressurser og kompetanse
til å håndtere det ansvaret og de utfordringene som er knyttet til det å være arbeidsgiver.
Organisasjonen vil kunne bli robust, og det
vil på regionalt nivå kunne ha bred kompetanse innenfor de viktigste utfordringene
som lokal kirkelig virksomhetene står overfor. En virksomhet med flere hundre tilsatte
vil kunne ha gode forutsetninger for å arbeide systematisk med arbeidsmiljøspørsmål og
utvikle eget fagkompetanse innenfor et bredt
område knyttet til arbeidsgiveransvaret. I en
organisasjon av denne størrelse er det gode
muligheter til å gi fleksibilitet og utviklingsmuligheter, slik som endring i arbeidssted
eller arbeidsoppgaver, vikarordninger,
annen organisering av arbeidet og andre tiltak for bedre arbeidsmiljø.
Delegasjon av arbeidsgiveroppgaver
Bispedømmemodellen vil gi enheter med
større avstander internt i virksomheten og
større avstand mellom soknet og arbeidsgiverorganet. Manglende nærhet og kjennskap
til de lokale forhold og det lokale arbeidsmiljø, vil gi arbeidsgiver store utfordringer i forhold til de som arbeider lokalt. Disse utfordringene kan søkes ivaretatt ved å utvikle
ordninger med utstrakt bruk av delegering
av arbeidsgiveroppgaver nedover i organisasjonen. Utvalget vil ikke her ta stilling til
hvilke beslutninger som bør tas på hvilket
nivå, men vil her bare peke på bispedømmemodellens mulighet til slik delegasjon.
Muligheten for å delegere noen arbeidsgiveroppgaver åpner for økt fleksibilitet i utøvelsen av arbeidsgiveransvaret og kan gi mer
lokal innflytelse over virksomheten. Samtidig
reiser slik delegasjon flere utfordringer.
På den ene siden kan det hevdes at delegasjon av arbeidsgiveroppgaver vil kunne kan
gi tilpassede løsninger ut fra lokale og regionale forhold. Delegasjon til et lavere nivå i
bispedømmet kan også gi mer lokal innflytelse over virksomheten. Det kan også åpnes
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for at f.eks. tilsettingsmyndigheten kan delegeres fra bispedømmerådet til andre instanser mer lokalt i bispedømmet. Dette kan
omfatte alle eller noen yrkesgrupper. På
denne måten gis det mulighet for at f.eks.
prester tilsettes av bispedømmerådet, mens
f.eks. kirkegårdsarbeidere tilsettes på
mellomnivået. Dette vil i begrenset grad ha
betydning for organisering og styring av det
daglige arbeide forutsatt at alle forholder seg
til den samme daglige ledelse. Ved slik delegasjon må det sikres klare ansvarsforhold.
Videre må det legges til rette for at det kan
etableres et godt arbeidsmiljø basert på likeverdighet. På den andre siden kan det hevdes at delegasjon av arbeidsgiveroppgaver
kan gi grunnlag for uklare ansvarsforhold og
byråkratiske beslutningsprosesser. Behovet
for en mest mulig samlet og helhetlig ledelse
av de tilsatte taler imot en delegasjonspraksis
som er ulik mellom ulike yrkesgrupper. Et
system med ulik grad av delegering av
arbeidsgiveroppgaver mellom ulike grupper
av de tilsatte vil kunne svekke opplevelse av
likeverdighet på arbeidsplassen. Det vil bl.a.
være utfordrende å etablere et felles arbeidsmiljø blant de som arbeider sammen lokalt
dersom tilsettingsforhold eller andre rammebetingelser for stillingen er regulert på ulike
nivåer. Det vil videre være et dilemma å
avveie behovet for arbeidsgiverkompetanse
på bispedømmenivå i forhold til behovet for
slik kompetanse og ressurser ute i organisasjonen som får delegerte fullmakter. Det vil
også være en utfordring hvordan medbestemmelse skal ivaretas på de ulike nivåene
med utstrakt delegering
Store avstander vil gjøre det mer krevende å
samle de tilsatte i virksomheten, og dette vil
begrense muligheten for å utvikle fagmiljø,
fleksibilitet og samarbeid internt i hele området i noen av bispedømmene. Samtidig vil
mange yrkesgrupper kunne oppleve at det
på bispedømmenivå bedre vil kunne etableres et fagmiljø som kan bidra til kompetanseutvikling og faglig utvikling. Stordriftsfordeler innenfor det administrative området
vil kunne frigjøre ressurser til mer utadrettede oppgaver.
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Biskopens rolle innenfor bispedømmemodellen
Utvalget legger til grunn at arbeidsgiveransvaret skal forankres i organer som er demokratisk valgt, jf. drøftingen i kapittel 3.7
foran. Bispedømmerådet i modell 3 er på
denne bakgrunn et demokratisk valgt styringsorgan som kan velges av menighetsrådene i bispedømmet. Alternativt kan valget
foregå direkte blant alle medlemmene i
bispedømmet. Med bispedømmerådet som
øverste arbeidsgiverorgan kan biskopen gis
tre alternative roller/funksjoner i forhold til
bispedømmerådet som arbeidsgiver:
1. Biskopen kan gis funksjonen som øverste
daglige leder for hele bispedømmerådets
virksomhet. Biskopen vil i denne funksjonen arbeide på vegne av bispedømmerådet og vil i utgangspunktet være underlagt vedtak og prioriteringer i rådet. I tillegg har biskopen tilsyn med hele virksomheten i bispedømmet.
2. Bispedømmerådet tilsetter en egen øverste daglig leder for bispedømmerådets
virksomhet. I tillegg gis biskopen fullmakt på vegne av rådet til å lede bestemte deler av bispedømmets virksomhet,
f.eks. prestetjenesten, gudstjenestelivet
og kompetanseutvikling. I tillegg har biskopen tilsyn med hele virksomheten i
bispedømmet.
3. Det skilles klart mellom arbeidsgiveransvar og tilsynsansvar, og biskopen fritas
helt for arbeidsgiveroppgaver i bispedømmet. Biskopens rolle vil her være
prinsipielt lik forholdet mellom tilsyn og
arbeidsgiveransvar i modell 1 og 2.
Biskopens selvstendige tilsynsansvar vil ikke
underlegges bispedømmerådet i noen av de
tre alternativene over. Vi viser her bl.a. til
drøftingen i kapittel 3.7. Men alternativene
innebærer at innenfor modell 3 må biskopen
enten fritas for arbeidsgiveroppgaver – eller
så må biskopens arbeidsgiveroppgaver gjøres på fullmakt fra bispedømmerådet. Ved at
biskopen og arbeidsgiver er på samme nivå i
organisasjonene vil det kunne ligge til rette
for god koordinering og samarbeid mellom
disse to sentrale kirkelige instansene.

F O A - K A P I T T E L 7 - Framtidige modeller

Ledelse
I bispedømmemodellen vil det være grunnlag for å stille store krav til profesjonell
ledelse på bispedømmenivå og saksbehandling knyttet til arbeidsgiveransvaret.
Bispedømmerådet har en øverste daglig
leder som kan benevnes som stiftsdirektør
slik som i dag. Det vil sannsynligvis være
grunnlag for lederstillinger og/eller stabsfunksjoner på bispedømmenivå innenfor de
sentrale ansvarsområdene for bispedømmerådet. Virksomheten vil være så stor at det vil
være behov for ett eller to nivåer med avdelinger med sine mellomledere i organisasjonen. Prostiet vil i denne modellen kunne
være en slik avdeling i organisasjonen. Når
det gjelder prostens rolle innenfor bispedømmemodellen vises det til drøftingen av prostens rolle i modell 2 foran.
Arbeidsmarked
Bispedømmet som felles arbeidsgiverområde kan vurderes ut fra to synspunkter. For
det første vil en slik enhet for forankring av
arbeidsgiveransvaret svekke mulighetene for
en rekke arbeidstakere som i dag ser på et felles arbeidsmarked med kommunen. Det vil i
særlig grad gjelde ansatte knyttet til gravferd/kirkegårdsdrift, kirketjenere, kontorpersonell/administrativt personell. Det vil i
noen grad omfatte kirkemusikere og kirkelige pedagoger, men i mindre grad diakoner
og prester. Samtidig vil arbeidsgiveransvaret
for alle kirkelig tilsatte lagt til bispedømmenivået forhindre at arbeidsmarkedet for kirkelig tilsatte generelt og presteskapet spesielt
ikke blir for oppsplittet i mange små enheter.
En slik oppsplitting kan antas å vanskeliggjøre overgang til ny stilling, imøtekommelse av forflytningsbehov osv. Dette vil
kunne gi fleksibilitet både for arbeidstaker
og arbeidsgiver.
Når bispedømmet er arbeidsgiverenheten vil
det bl.a. innebære at de ansattes rettigheter
knyttet til overtid, fortrinnsrett mv. vil omfatte hele området. Det blir en betydelig oppgave å holde en samlet oversikt og administrere
alle stillingsforhold i hele området og de rettigheter og plikter som følger av stillingsfor-
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holdet for begge parter. Samtidig vil en slik
stor arbeidsgiverenhet gi større muligheter
for f.eks. prosjektorganisering og annen bruk
av den fleksibilitet som store enheter åpner
for.
Demokrati og brukerhensyn
Bispedømmerådet som felles arbeidsgiverorgan vil måtte velges gjennom demokratiske
valg. Dette kan enten skje gjennom indirekte
valg blant menighetsrådene i bispedømmet
eller ved direkte valg blant alle medlemmer i
bispedømmet. Mange viktige beslutninger
vil i en bispedømmemodell bli tatt på stor
avstand av lokalmenigheten. Dette vil i
utgangspunktet medføre mindre mulighet
for medlemmene til å utøve innflytelse.
Brukerhensyn vil allikevel kunne ivaretas
med delegasjon til lokale organer, fagpersoner og daglig ledelse lokalt. Det vil etter flertallets vurdering her være en utfordring å
unngå en uoversiktlig og komplisert organisasjon mht. ansvar og beslutningsmyndighet.
Spørsmålet om lovregulering
Lovregulering av en slik modell vil kunne
skje bl.a. ved endringer i kirkeloven § 23 om
bispedømmerådet oppgaver. Bispedømmet
vil kunne bemyndiges til å foreta tilsetting av
alle kirkelige stillinger. Det må videre tas stilling til om bispedømmerådet skal få flere
oppgaver som i dag er lagt til kirkelig fellesråd.
Momenter som taler for at bispedømmet kan bli
felles arbeidsgivernivå
• Bispedømmemodellen bidrar til å utvikle
en tilstrekkelig stor organisasjon som har
kompetanse og ressurser til å ivareta
arbeidsgiveransvaret på en kompetent
måte.
• Ved å legge arbeidsgiveransvaret for alle
kirkelig tilsatte til bispedømmenivået forhindres at arbeidsmarkedet for kirkelig
tilsatte generelt og presteskapet spesielt
ikke blir for oppsplittet i mange små
enheter.
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• Bispedømmet som arbeidsgivernivå gir
grunnlag for en god samordning mellom
arbeidsgiveransvar og biskopens tilsyn.
• Bispedømmemodellen
etterkommer
ønsket om en enklere organisasjon ved i
hovedsak å operere med et lokalt nivå, et
bispedømmenivå og et nasjonalt nivå.
• Samordning og effektivisering av administrative oppgaver kan frigjøre ressurser
til kirkens kjerneoppgaver.
• Modellen legger grunnlaget for at
arbeidsgiver kan sørge for god kompetanseutvikling av fagmiljøene på bispedømmenivå.

Momenter som taler imot at bispedømmet kan bli
felles arbeidsgivernivå
• En bispedømmemodell innebærer en
betydelig overføring av makt og myndighet fra den lokale kirke og opp til bispedømmenivået. Dette vil svekke lokalmenighetens innflytelse over eget arbeid og
redusere den lokalkirkelige handlekraft.
• Modellen vil medføre at arbeidsgiverorganet får større avstand til det lokale
arbeidsmiljø og det lokalkirkelige arbeidet
• Modellen vil langsiktig kunne svekke forståelsen av soknet som den kirkelige
grunnenhet.
• Bispedømmemodellen vil svekke grunnlaget for det lokalkirkelige demokrati
• Ulike former for delegering nedover i
organisasjonen vil kunne medføre
økende byråkrati, styring med svak
demokratisk forankring og en komplisert
myndighetsstruktur.
• Modellen vil svekke den nære tilknytning mellom kirke og kommune og bidra
til en svekkelse av grunnlaget for kommunalt finansieringsansvar for Den norske kirke.
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7.6 Lokale variasjoner og
nasjonale standarder
Et arbeidsgiveransvar lagt til lokale eller
regionale kirkelige organer medfører med
nødvendighet at det utvikler seg lokale/regionale variasjoner med hensyn til arbeidsgiver-politikk, lønnsnivå og andre forhold av
betydning for arbeidsforholdet. Innenfor
dagens ordning er de lokale arbeidsgiverorganers handlingsrom imidlertid begrenset av
lovverket (arbeidsmiljøloven, ferieloven etc.)
og på enkelte områder av bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet med hjemmel i kirkeloven
§ 24 (kvalifikasjonskrav og tjenesteordninger).
Kirkeloven § 35 åpner videre for at lokale
arbeidsgivere kan overdra deler av sitt partsansvar til en sammenslutning av arbeidsgivere. Bakgrunnen for denne bestemmelsen
var bl.a. ønsket om å få etablert kollektive
tariffavtaler m.v. på kirkelig sektor og
gjennom dette motvirke for store lokale variasjoner innenfor det kirkelige arbeidsmarked. KS-modellen fra kommunal sektor fungerte på dette området som mønster. I tillegg
ble det erkjent at kirken hadde behov for et
profesjonelt arbeidsgiverpolitisk fagmiljø
med spisskompetanse på kirkelige forhold
som kunne støtte opp under og rådgi den
enkelte lokalkirkelige arbeidsgiver. Disse
anliggender lå bak opprettelsen av en særskilt kirkelig arbeidsgiverorganisasjon
(Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA)69)
som ble initiert fra Kirkemøtet i 1990.
Dersom arbeidsgiveransvaret for prestene
overføres fra staten til kirkelige organer, vil
utvalget understreke behovet for å videreføre viktig nasjonale minstestandarder på det
personalpolitiske området. Slike minstestandarder for øvrig kirkelig tilsatte fastsettes i
dag av Kirkemøtet med hjemmel i kirkeloven § 24 og ved kollektive tariffavtaler som
forhandles fram mellom partene på nasjonalt
nivå. Det forutsettes at Kirkemøtets myndig-

het til å fastsette bestemmelser om kvalifikasjonskrav og tjenesteordninger m.v. utvides
til også å omfattes presteskapet og at kollektive avtaler som omfatter presteskapet
videreføres inntil eventuelle nye avtaler
mellom partene er inngått. Videre antas at
særskilte plikter som i dag er tilknyttet prestetjenesten, som f.eks. den nasjonale bopliktordningen, antas å høre til de områder som
fortsatt bør reguleres på nasjonalt hold.
I forbindelse med overføringen av kateketer
fra staten til kirkelige fellesråd i 2001, ble det
inngått en særskilt avtale om videreføring av
en nasjonal etterutdanningsordning der statlige tilskudd for denne stillingskategori blir
forvaltet av partene på nasjonalt nivå. Denne
ordningen har sikret en videreføring av en
nasjonal fellesstandard for kateketers fagutvikling og veiledning samtidig som det gis
tilskudd til individuelle og regionale etterutdanningstiltak. Lignende ordninger antas å
ville være ønskelige ved en eventuell overføring av prester slik at innarbeidede nasjonale
standarder og ordninger for etterutdanning
og veiledning i hovedsak kan videreføres.
Samtidig er det grunn til å peke på de muligheter som knytter seg utformingen av en
lokal arbeidsgiver- og personalpolitikk. Den
norske kirke representerer en type virksomhet som har et stort potensiale som arbeidsplass. Både når det gjelder arbeidstidsordninger, oppgavefordeling, lønnsutvikling,
arbeidsmiljømessige forhold og faglig utvikling er det antagelig enklere for en lokal kirkelig arbeidsgiver av en viss størrelse/økonomi å finne fram til fleksible og kreative løsninger enn for en stor og nasjonalt gjennomstandardisert virksomhet. Fleksibilitet og
kreativitet – samt økende krav til ledelsesutøvelsen - er krav som i dag i økende grad stilles til alle arbeidsgivere i forhold til å kunne
konkurrere i arbeidsmarkedet. Utvalget
mener at Den norske kirke må ta denne type
utfordringer på alvor i tiden framover og
mener at de foreslåtte modellene for framti-

69 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) endret navn til KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon i
2005.
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dig organisering av arbeidsgiveransvaret
legger bedre til rette for dette enn dagens
ordning.
Forutsetningen for dette vil imidlertid være
at en eventuell omlegging av arbeidsgiverordning for Den norske kirke ikke inntreffer
parallelt med – eller som en skjult form for
nedskjæring av offentlige tilskudd til Den
norske kirke. Gjennomføring av en omstilling av den karakter det her kan være tale
om, forutsetter en gjennomgang av finansieringsordningen særlig mht. fordelingen
mellom statlige og kommunale utgiftsforpliktelser og en vurdering av hvordan denne
tenkes å kunne utvikle seg på lengre sikt.
Gjennomgangen må gi sikkerhet på lang sikt
i forhold til videreføring av statens ansvar
for deler av den kirkelige økonomi.
Alternativt må kommunens utgiftsforpliktelser utvides tilsvarende. En usikkerhet på
dette området vil være meget uheldig og vil
kunne få sterkt negative effekt både kortsiktig i forhold til selve omstillingsprosessen,
men også i forhold til den mer langsiktige
rekrutteringssituasjon for prester og andre
kirkelig tilsatte som allerede synes å være
inne i en kritisk fase.

7.7 Den norske kirke sentralt
som felles arbeidsgiver
Utvalget vil avslutningsvis gi en kort omtale
av en mulig modell der Den norske kirke sentralt etableres som det samlende arbeidsgivernivå for alle kirkelige tilsatte. Et felles
samlet arbeidsgiveransvar innebærer stor
vektlegging på fordelene ved at Den norske
kirke framstår som én felles organisasjon med
bl.a. sentralt fastsatte regelverk og retningslinjer innenfor personalområdet. Arbeidsgiveransvaret for prestene vil i en slik modell
overføres fra staten til Den norske kirke
v/Kirkemøtet. I tillegg vil det måtte skje en
overføring av arbeidsgiveransvaret for andre
tilsatte fra soknet til sentralt nivå. Den norske
kirke v/Kirkemøtet må i en slik ordning gjøres til en selvstendig rettssubjekt. Kirkerådet
vil her kunne være arbeidsgiverorganet når
Kirkemøtet ikke er samlet. Utvalget finner at
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en slik modell på en radikal måte svekker den
lokale kirkes selvstendighet og handlekraft,
og finner ikke grunnlag for å utrede en slik
ordning fullstendig.
Ved et sentralt arbeidsgiveransvar vil det
være naturlig å legge til rette for at f.eks.
bispedømmenivået utvikles som et operativt
nivå for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret.
Dette vil kreve utstrakt delegasjon av arbeidsgiveroppgaver fra Kirkemøte/Kirkeråd til
bispedømmerådet og/eller biskop, jf. tilsvarende delegasjon av arbeidsgiverfunksjoner
for prestene fra Kongen og departementet til
bispedømmeråd og biskop i dagens ordning.
Det er sannsynlig at det i tillegg vil bli opprettet «avdelinger» mellom bispedømmet og det
enkelte sokn slik at det i praksis vil oppleves
som fire nivåer. Det vil være mer åpent hvordan den juridiske statusen til bispedømmet
vil kunne bli i en slik modell.
En modell der arbeidsgiveransvaret for alle
tilsatte legges til det nasjonale nivå, vil få
store konsekvenser for soknene i Den norske
kirke. Modellen forutsetter antagelig at Den
norske kirke sentralt blir et eget rettssubjekt
der både virksomhetsansvar og arbeidsgiveransvar for arbeid utført i soknet vil være forankret. Soknene kan fortsatt defineres som
grunnenhet med menighetsmøter og menighetsråd, men ansvarsområdet (virksomhetsansvaret) for soknets organer vil i en slik
modell bli vesentlig innskrenket i forhold til
i dag. Det vil bli Den norske kirke som driver
virksomheten i soknet gjennom nasjonalt tilsatt personell. Selv om det innenfor en slik
modell blir delegert myndighet til lavere
nivå, representerer den underliggende tenkningen for denne modellen et brudd med de
senere års utvikling i retning av økt selvstendighet og styringsrett for soknene i Den norske kirke. Modellen utfordrer dermed også
selve vektleggingen av soknet som grunnleggende kirkelige enhet, og vil være uttrykk for
et ønske om en vesentlig styrking av det
synodale elementet ved Den norske kirkes
struktur.
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Arbeidsmiljø, kompetanse og arbeidsmarked
Ved å legge det felles arbeidsgiveransvaret til
nasjonalt nivå, vil Den norske kirke bli en av
de større arbeidsgiverne i Norge. En slik stor
organisasjon vil kunne bygge opp kompetanse og rådgivningsressurser på flere nivåer i
organisasjonen. Størrelsen på organisasjonen
tilsier at det må utøves medbestemmelse på
flere nivåer. I en så stor organisasjon vil det
være gode muligheter til å gi fleksibilitet og
utviklingsmuligheter innenfor de sentrale
stillingsgruppene, slik som endring i
arbeidssted eller arbeidsoppgaver, vikarordninger, annen organisering av arbeidet og
andre tiltak for bedre arbeidsmiljø.
Stordriftsfordeler innenfor det administrative området vil kunne frigjøre ressurser til
mer utadrettede oppgaver. Kirkemøtet vil
som øverste arbeidsgiverorgan kunne utvikle en felles arbeidsgiverpolitikk for hele Den
norske kirke,
Et sentralt arbeidsgiveransvar vil gi stor
avstand ut til lokalmenighetene. Manglende
nærhet og kjennskap til de lokale forhold vil
gi arbeidsgiver store utfordringer i forhold til
de som arbeider lokalt. Disse utfordringene
kan søkes ivaretatt ved å utvikle ordninger
med utstrakt bruk av delegering av arbeidsgiveroppgaver nedover i organisasjonen.
Dette vil imidlertid kunne gi grunnlag for
uklare ansvarsforhold og byråkratiske
beslutningsprosesser. Det vil være en utfordring hvordan medbestemmelse skal ivaretas på de ulike nivåene med utstrakt delegering.
Hvis Den norske kirke sentralt etableres som
felles arbeidsgiverenhet, vil det bl.a. innebære at de ansattes rettigheter knyttet til overtid, fortrinnsrett mv. vil omfatte hele landet.
Dette vil innebære betydelige oppgaver med
å holde en samlet oversikt og administrere
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alle stillingsforhold og de rettigheter og plikter som følger av stillingsforholdet for begge
parter. Samtidig vil en slik stor arbeidsgiverenhet gi større muligheter for f.eks. prosjektorganisering og annen bruk av den fleksibilitet som store enheter åpner for.
Biskopenes rolle innenfor et sentralt arbeidsgiveransvar
Styringsorganet i en nasjonal modell vil være
et valgt Kirkemøte. Med Kirkemøtet som
øverste arbeidsgiverorgan kan biskopene i
tillegg til tilsynsoppgaver være daglig leder
for alle tilsatte innenfor sitt bispedømme,
alternativt kan biskopen gis fullmakt på
vegne av Kirkerådet å lede bestemte deler av
Den norske kirkes virksomhet, f.eks. gudstjenestelivet og kompetanseutvikling. Det kan
også skilles klart mellom arbeidsgiveransvar
og tilsynsansvar slik at biskopen fritas helt
for arbeidsgiveroppgaver i bispedømmet.
Biskopens selvstendige tilsynsansvar vil ikke
underlegges bispedømmerådet i noen av de
tre alternativene over. Vi viser her bl.a. til
drøftingen i kapittel 3.7.
Demokrati
I en modell med sentralt arbeidsgiveransvar
vil Kirkemøtet og Kirkerådet få betydelig
mer myndighet og innflytelse. Det er derfor
grunn til å tro at dette vil gi økt fokus og
vektlegging på valg av medlemmer til
Kirkemøtet, og det er grunn til å forvente økt
diskusjon om valgordninger til dette organet.
Mange viktige beslutninger vil i en nasjonal
modell bli tatt på avstand fra lokalmenigheten. Dette vil i utgangspunktet medføre mindre mulighet for medlemmene til å utøve
direkte innflytelse over det lokale arbeid. Et
sentralt arbeidsgiveransvar vil derfor kunne
styrke det nasjonale kirkedemokratiet og
svekke det lokalkirkelige demokratiet.
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KAPITTEL 8
Noen ord om endring

Statskirkeordningen har vært drøftet i 150 år.
Den har vært drøftet i flere offentlige utvalg
og har vært drøftet i Stortinget i flere
omganger.
Det har skjedd en endring av en rekke forhold innenfor statskirkens rammer.
• Opprettelse av Kirkemøtet i 1984
• Tilsetting av prester i bispedømmeråd fra
1989
• Kirkeloven av 1996
• Overføring av kateketer fra stat til fellesråd.
• Liturgimyndighet overført til Kirkemøtet
De endringene som nå er foreslått, er av mer
grunnleggende og prinsipiell karakter.
Norge er et mer sammensatt og flerkulturelt
land, Kirken har fått egne sentrale styringsorganer. Alt dette utfordrer både stat og kirke
til å få en mer tidsriktig organisering av forholdet mellom staten og kirken.
Forslagene som ligger i NOU 2006:2 Staten
og Den norske kirke som dette utvalgsarbeid
har tatt utgangspunkt i, betyr større eller
mindre grad av endring – denne gang med
perspektiv på kirkens tilsatte.
Endring er derfor ikke noe nytt i kirken.
Kirkeloven som trådte i kraft 1. januar 1997,
innebar også store endringer for tilsatte.
Mange tusen fikk ny arbeidsgiver, nye
arbeidsavtaler, ny leder osv. Særlover for kir-
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kelig tilsatte ble opphevet og integrert i kirkeloven.
Endringene den gang har gitt oss en del erfaringer på godt og ondt som det er viktig å ta
med seg når nye endringer skal iverksettes.
Fra 1997 sitter vi blant annet med erfaringer
på at det bør være:
• Klarhet i juridiske forhold
• Tilstrekkelig informasjon til tilsatte og
politikere
• Trygghet og åpenhet omkring prosessen
• Sikkerhet for å beholde arbeidet
Også når det gjelder organisering av prestetjenenesten har det skjedd endringer de siste
årene - selv om de er av langt mindre grunnleggende karakter
Ny Tjenesteordning for proster har medført
nye typer arbeidsavtaler for menighetsprestene.
Vi sitter med en rekke erfaringer fra disse
prosessene som kommer til nytte ved
endringer i framtiden.
Kirken er en organisasjon med lange røtter.
Det tar tid å endre både strukturer og kulturer.
Allikevel er det noen allmenne trekk som vi
vil kunne gjenkjenne også i kirkelige
endringer:
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• Endring må kobles til en tydelig strategi
• De ansattes muligheter og rettigheter må
synliggjøres
• Vi trenger engasjerte og motiverte ledere
• Samarbeid og medvirkning er avgjørende
• Menneskene i «organisasjonen» må tas
på alvor
• Det må skje en kontinuerlig jobbing med
det psykososiale arbeidsmiljø

• Frigjøre de ansattes ressurser
• Gi alle mulighet for medvirkning
• Gi alle innflytelse over egen arbeidsplass

Utvalget tar utgangspunkt i at endringsprosesser i kirken må håndteres ut fra de spilleregler som er nedfelt i lov- og avtaleverk.
Utvalget vil i denne sammenheng særlig
peke på Hovedavtalen(e)s bestemmelser.
Dersom det blir tale om å overføre en gruppe
arbeidstakere fra en arbeidsgiver til en
annen, vil det måtte forholde seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse

Noen vil gå fra en liten enhet med få eller
ingen kolleger, til et større arbeidsfellesskap.
Noen vil gå fra en større til en mindre arbeidsgiverenhet med større nærhet til ledelsen.
Begge deler innebærer endring. Begge deler
har både positive og negative sider.

Utvalget vil også peke på at det er nærliggende å trekke på erfaringer fra andre sektorer der større endringer har funnet sted.
Eksempelvis landbrukskontorene, sykehussektoren, pedagogisk personale osv.
Utvalget vil også peke på erfaringene som er
gjort i forbindelse med «Modellkommune»
prosjektet. Dette har vært organisert som et
«nedenfra og opp» prosjekt med hovedvekt
på å:
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Utvalget har gitt ulike modeller for framtidig
organisering
av
arbeidsgiveransvaret.
Avhengig av hvilken modell besluttende
organer velger, vil det bli større eller mindre
endringer.

Det er ikke alltid forandring fryder.
I dette bildet er det viktig å fastholde:
Ingen mister jobben
• Inngåtte avtaler gjelder til nye er framforhandlet
• Endringer skal følge spilleregler i lov og
avtaleverk.
Utvalget legger til grunn, og er trygge på, at
de nødvendige endringene som måtte
komme i Den norske kirke, både når det gjelder oppgaveløsning og arbeidsgiveransvar,
vil håndteres på en betryggende og profesjonell måte.
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VEDLEGG 1
Overføring av arbeidsgiveransvaret til Den norske kirke
- rettslige problemstillinger og konsekvenser. Nærmere
utdyping.
1 Innledning
Dette notatet inneholder en nærmere utredning og redegjørelse for de juridiske problemstillinger og løsninger som er skissert i
kapittel 6 i utredningen. Notatet må derfor
leses i sammenheng med kapittel 6 i utredningen.

2 Statens omlegging av
arbeidsgiveransvaret de siste
10–15 årene
2.1 Ny organisering av
Domstolsadministrasjonen
Omorganiseringen av domstolsadministrasjonen, herunder flyttingen av denne ut fra
departementet og opprettelsen av denne som
egen virksomhet er et eksempel på den ovenfornevnte trenden. Bakgrunnen for omorganiseringen var blant annet ønsket om å markere skillet mellom den dømmende og den
utøvende makt. I den nåværende ordningen
har ikke lenger Justisdepartementet alminnelig instruksjonsmyndighet over domstolene i
administrative spørsmål og har det selvsagt
heller ikke i utøvelsen av den dømmende
myndighet. Domstolene ledes nå i administrative spørsmål av et uavhengig styre hvor
medlemmene er oppnevnt av Regjeringen og
Stortinget.
Denne omorganiseringen har flere likhetstrekk med de problemstillinger en står overfor når det gjelder organiseringen av arbeids-
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giveransvaret i Den norske kirke.
Omorganiseringen av domstolene skiller seg
imidlertid fra omdanningen av Den norske
kirke, ettersom Domstolsadministrasjonen
fremdeles er statlig og hører inn under staten
som juridisk person. Dommere og andre tilsatte er fortsatt statlige tjeneste- eller embetsmenn.
I dag er det opprettet et innstillingsråd for
dommere. Innstillingsrådet avgir innstilling
til Kongen i Statsråd ved dommerutnevnelser. Utgangspunktet er at Kongen i
Statsråd utnevner en av de innstilte. Dersom
Kongen i Statsråd ønsker å utnevne en som
ikke er innstilt må det innhentes en vurdering av vedkommende fra innstillingsrådet.
Utvelgelsen av de aktuelle kandidater er dermed flyttet fra Det rådgivende organ for
dommerutnevnelser, som var underlagt
Justisdepartementet, til det nye innstillingsrådet som er uavhengig av Justisdepartementet.
Ved omorganiseringen av domstolsadministrasjonen oppsto imidlertid en helt parallell
problemstilling som den en vil få ved å overføre statens ansvar for prestetjenesten og de
særlige spørsmål som oppstår når det gjelder
embetsmennene. Omorganiseringen av
domstolene medførte bl.a. færre sorenskriverembeter, slik at enkelte sorenskrivere ble
overflødige og måtte løses fra embetets funksjoner uten at det var grunnlag for avskjed. I
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hovedtrekk la Justisdepartementet til grunn
at staten kunne frata de uavsettelige embetsmennene deres embetsfunksjoner uten å gå
veien om avskjed ved dom etter Grunnloven
§ 22 annet ledd, men at de aktuelle sorenskriverne hadde rett til å beholde de «goder»
som fulgte med embetet. Dette gjaldt kort
sagt embetets tittel og lønn. De hadde imidlertid ikke rett til å gjøre krav på å få utføre
de oppgaver som var tillagt embetet.70 De
samme problemstillingene oppsto ved omorganiseringen av politidistriktene som medførte færre distrikter slik at enkelte politimestere ble overflødige. Denne problemstillingen reiser seg også for de prestene som i
dag er embetsmenn. I tillegg kommer den
dimensjon i denne saken at staten eventuelt
ikke skal ha ansvaret for prestetjenesten og
derved ikke drive slik virksomhet lenger.
Ved en slik konklusjon vil mulighetene for å
stille overflødige embetsmenn til disposisjon
for andre oppdrag innenfor virksomheten
være mer begrenset enn tilfellet var for domstolene og politietaten. Dette vil bli grundig
behandlet nedenfor under punkt 4.1.

2.2 Opprettelsen av Posten AS
Opprettelsen av den nye domstolsadministrasjonen medførte som nevnt ikke en overføring av ansatte fra staten til privat virksomhet. Posten var imidlertid en ordinær
forvaltningsbedrift som nå er omdannet til et
rent privat selskap.
I 1996 ble Posten Norge BA opprettet, og
dette ble i 2002 omdannet til Posten Norge
AS, heleid av staten. Omdannelsen innebar
at de ansatte i Posten har gått fra å være statlige tjenestemenn, hvis forhold reguleres av
tjenestemannsloven, til å bli ansatte under
arbeidsmiljøloven.
Ved etableringen av Posten Norge BA i 1996
ble enkelte rettigheter de ansatte hadde etter
tjenestemannsloven beholdt. Disse rettighe-

tene ble behold ved at det ble gitt en særlov
som en overgangsordning. Etter lovendringen i 2001 i forbindelse med opprettelsen av
Posten AS ble disse rettighetene avviklet.
Imidlertid ble det etablert en overgangsordning for de tilsattes rett til ventelønn og fortrinnsrett til stilling i staten ved overtallighet
som gjaldt fram til 1. januar 2005. Dette har
også vært praksis i andre tilfeller hvor virksomheter skilles ut fra staten og etableres
som aksjeselskap heleid av staten. I forbindelse med overgangen til Mesta AS og AFI
AS ble det opprettet overgangsordninger
som sikret de ansattes rettigheter til fortrinnsrett og ventelønn i en treårsperiode.

3 Overføring av arbeidsgiveransvaret til et nytt rettssubjekt – Den norske kirke
3.1 Overføring av arbeidsgiveransvaret
for prestene – vilkårene for virksomhetsoverdragelse
Kapitlet om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse ved overdragelse av en
virksomhet eller del av en virksomhet til en
annen arbeidsgiver. Med overdragelse
menes overføring av en selvstendig enhet
som beholder sin identitet etter overdragelsen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-1 første
ledd.
Det spesielle med situasjonen her er at det
dreier seg om overføring fra statlig til privat
sektor. Utgangspunktet er at offentlige virksomheter omfattes av bestemmelsen så lenge
de øvrige vilkår for virksomhetsoverdragelse
foreligger. Det har ikke betydning om overføringen skjer ved avtale, forvaltningsvedtak
eller på annen måte.
Det første vilkåret er at virksomheten må
overføres til en annen arbeidsgiver. Dersom
konklusjonen blir at Den norske kirke som
selvstendig rettsubjekt skal bli ny arbeidsgi-

70 Problemstillingen er grundig behandlet i to betenkninger fra henholdsvis Henning Jakhelln og advokatfirmaet
Wiersholm Mellbye & Beck. Justisdepartementets konklusjon er i samsvar med de konklusjoner som ble trukket i nevnte betenkninger.
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ver for prestene som er ansatt i staten, vil det
klart dreie seg om en overdragelse av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Dette gjelder uavhengig av om overføringen skjer til
en nasjonal, regional eller lokal enhet, eventuelt til et nasjonalt rettsubjekt som deretter
delegerer arbeidsgiveransvaret til regionale
og/eller lokale enheter.
Videre må overdragelsen innebære overføring av en selvstendig enhet. Dette innebærer
krav om en viss organisasjon, en viss stabilitet og at det må foreligge nok ressurser til at
man fortsatt kan utøve den aktuelle aktiviteten. De statstilsatte prestene er en egen enhet
innen staten. Prestevirksomheten er kontinuerlig, og overføringen av prestene vil føre til
at virksomheten kan drives videre med Den
norske kirke som arbeidsgiver.
At virksomheten kan drives videre har også
betydning for hvorvidt virksomheten beholder sin identitet etter overføringen.
Virksomheten som her vil bli overført må
sies å karakteriseres av prestene som arbeidskraft, med sine spesielle kvalifikasjoner. Det
forutsettes at alle prestene overføres fra staten til Den norske kirke, og det taler for at
virksomheten beholder sin identitet. Det
synes ut fra NOU 2006:2 s. 154 flg. at det er
uklart hvorvidt den eiendomsretten staten
har til enkelte kirkebygg skal overføres til
Den norske kirke. Det er også uklarhet i forhold til eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond. Når det gjelder kontorlokaler
o.l. så er jo mange av disse i dag enten i soknenes eie, eller det er inngått leieavtaler etc.
Her vil det jo da ikke være noen endring eller
overføring i og med at «erververen» (Den
norske kirke) allerede eier eller driver slike
lokaler. Mye taler imidlertid for at denne
uklarheten likevel ikke kan få betydning for
hvorvidt virksomhetens identitet er i behold,
ettersom virksomheten er karakterisert av
prestene som arbeidstakere, og disse overføres til Den norske kirke. Vilkårene for virk-

somhetsoverdragelse er dermed i utgangspunktet oppfylt.
Enkelte særlige problemstillinger kan likevel
oppstå her ettersom prestene som arbeidstakere i staten faller inn under området for tjenestemannsloven. EF-domstolen og EFTAdomstolen har avgrenset virkeområdet for
direktivet om virksomhetsoverdragelse71 i
forhold til personer som er omfattet av
«public law», det vil si en offentligrettslig
ordning. Det er drøftet i teorien og i lovforarbeidene hvorvidt dette domstolsskapte unntaket er en del av norsk rett. I så fall vil det si
at de prestene som er embetsmenn eller som
har det sterke oppsigelsesvernet etter tjenestemannsloven § 10 ikke kan påberope seg
reglene om virksomhetsoverdragelse i
arbeidsmiljøloven kapittel 16.
Departementet berører ikke denne problemstillingen da spørsmålet om anvendelsen av
reglene i offentlig sektor ble behandlet.72
Imidlertid mente departementet at reglene
om virksomhetsoverdragelse skulle gjelde
også for offentlig myndighetsutøvelse, slik at
ikke enkelte arbeidstakergrupper falt utenfor
fordi de utførte bestemte arbeidsoppgaver.
Synspunktet var basert på formålsbetraktninger. Man kan ut fra dette se det slik at det
bør komme klarere fram i loven dersom
enkelte arbeidstakere skal være unntatt fra å
kunne påberope seg bestemmelsene. På den
annen side sier ikke Departementet noe konkret i forhold til «public law», og det blir
spørsmål om man da må falle ned på den
tolkningen som EF-domstolen og EFTAdomstolen har.
Arbeidslivslovutvalget73 peker på at anvendelsesområdet for unntaket for arbeidstakere
omfattet av «public law» må være de tilfeller
hvor en arbeidstaker hovedsakelig er beskyttet av slike bestemmelser. Med unntak av
stillingsvernreglene er tjenestemennene og
embetsmennene omfattet av alle bestem-

71 Rådsdirektiv 2001/23/EF av 12. mars 2001.
72 Jf. Ot.prp. nr. 79 (2000-2001).
73 Jf. NOU 2004:5, s. 368-369.
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melsene i arbeidsmiljøloven, og dette er derfor den dominerende lov for denne gruppen
i Norge.
På denne bakgrunnen, og særlig at departementet uttalte at en ikke ønsker å skille
mellom arbeidstakerkategorier, bør det legges til grunn at i alle fall de prestene som er
tjenestemenn, herunder de med sterkt stillingsvern etter tjenestemannslovens § 10, er
omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelse og har således rett til å fortsette i sin stilling hos den nye arbeidsgiveren Den norske
kirke. Det kan imidlertid altså stilles spørsmålstegn ved hvorvidt de på grunn av
«public law» unntaket er omfattet av reglene.
Det antas imidlertid at det ikke er nødvendig
å ta endelig standpunkt til dette spørsmålet
da det antas at det både er ønskelig og nødvendig med en overføring av prestene til Den
norske kirke. Et annet spørsmål er om prestene ved en overføring kan kreve å beholde
det sterke stillingsvernet etter tjenestemannsloven § 10 eller må akseptere at det alminnelige stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven
gjelder. Dette er imidlertid ikke et spørsmål
om hvorvidt reglene om virksomhetsoverdragelse omfatter tjenestemenn med sterkt
stillingsvern, men om hvilke rettigheter som
er overførbare. Spørsmålet behandles derfor
nærmere nedenfor under punkt 3.5.
Når det gjelder embetsmennene vil det oppstå særlige problemstillinger som sterkere
begrunner at det er nødvendig å ta stilling til
hvorvidt reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse. For det første
forutsetter embetsmannsbegrepet at embetsmannen er i statens tjeneste. Allerede av
denne grunn er det vanskelig å overføre en
embetsmann til en «privat» arbeidsgiver. De
rettigheter og plikter som følger med et
embete kan heller ikke overføres til en privat
arbeidsgiver. Det er meningsløst å tenke seg
at man f.eks. skal overføre embetsmenns stillingsvern iht. Grunnloven § 22. Dette ville
innebære at Den norske kirke er arbeidsgiver, men de prestene som er embetsmenn er
uoppsigelige. Videre må vedtak om avskjed
treffes av Kongen i statsråd eventuelt må
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Kongen i statsråd treffe vedtak om at det skal
reises avskjedssak for domstolene. Det kan
også stilles spørsmål ved om embetsmennenes tilknytning til Kongen (staten) og at de
er uoppsigelige i den forstand at de ikke kan
sies opp på grunn av f.eks. overføring av
deres oppgaver til annen arbeidsgiver, innebærer at en ikke kan overføre statens ansvar
for prestetjenesten. På grunn av disse særlige
problemstillingene behandles dette temaet
separat nedenfor under punkt 4.1.

3.2 Ansatte i fellesråd og menighetsråd
– vilkårene for virksomhetsoverdragelse
Med overdragelse menes som nevnt overføring av en selvstendig enhet som beholder
sin identitet etter overdragelsen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-1 første ledd.
En overføring av de ansatte i fellesråd/menighetsråd til Den norske kirke sentralt vil innebære at de får en ny arbeidsgiver, og det blir således snakk om en overdragelse til en annen arbeidsgiver.
I NOU 2006:2 s. 154 flg. framgår det at soknenes eiendomsrett til lokale kirkebygg mm.
bør være i behold selv om Den norske kirke
opprettes som nytt rettssubjekt. Vi antar at
dette ikke er uttalt med sikte på en situasjon
der de lokalt tilsatte overføres til Den norske
kirke. Dersom de ansatte overføres, forutsetter vi at også eiendomsretten til kirkebygg og
lokale kirkefond overføres til Den norske
kirke.
Det enkelte sokn må sies å utgjøre en selvstendig økonomisk enhet. Hvert sokn har
den nødvendige bemanning og utstyr som
overføres slik at aktiviteten i soknet kan
videreføres. Den norske kirke overtar altså
de lokale tilsatte samt fysiske aktiva. Dermed
kan det legges til grunn at virksomhetens
identitet vil være i behold. Dersom man velger det alternativ å legge arbeidsgiveransvaret for de lokalt tilsatte til Den norske kirke
vil antagelig vilkårene for virksomhetsoverdragelse være oppfylt. Det kan oppstå noe
uklarhet om denne konklusjonen er avhengig av hvorvidt eiendomsretten til fysiske
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3.3 Virkningene av virksomhetsoverdragelse

Dersom man velger å legge arbeidsgiveransvaret på et lokalt nivå som er større en
dagens fellesråd kan det stilles spørsmål ved
om en slik ordning vil innebære en type
intern omorganisering og derved ikke en
virksomhetsoverdragelse. Spørsmålet er
relevant dersom en f.eks. «slår sammen»
flere fellesråd, f.eks. innenfor dagens prosti,
og oppretter et organ innenfor denne enheten som er arbeidsgiver.

Etter arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd har
arbeidstakeren rett til å få med seg sine
lønns- og arbeidsvilkår som følger av
arbeidsavtale eller arbeidsforhold over til
den nye arbeidsgiveren. Det samme gjelder
individuelle arbeidsvilkår som følger av
tariffavtale inntil tariffavtalen utløper eller
det inngås ny tariffavtale, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd. Arbeidstakerens rettigheter når det gjelder pensjon vil bli
behandlet nærmere i punkt 3.5 nedenfor.

Dersom arbeidsgiveransvaret legges til prostinivå vil det måtte innebære at arbeidsgiveransvaret legges til et nytt rettssubjekt, og dermed er virksomheten overført til en ny
arbeidsgiver. Situasjonen har likhetstrekk
med en fusjon, som er en overføringsform
som omfattes av reglene om virksomhetsoverdragelse. EF-direktivet nevner uttrykkelig at
sammenslåinger av virksomheter faller inn
under anvendelsesområdet for direktivet, det
er i tillegg understreket i Ot.prp. nr. 71 (199192) pkt. 6.1 at også andre sammenslåinger av
virksomheter enn fusjon er omfattet av
bestemmelsen. Ut fra disse utgangspunkter
kan det vanskelig sees slik at en overføring til
prostinivå kun innebærer en intern omorganisering. Dersom de øvrige vilkår i arbeidsmiljøloven § 16-1 er oppfylt, vil overføringen således være en virksomhetsoverdragelse.
Den enkelte lokale enhet, med fellesrådet
som arbeidsgiver, utgjør i dag en selvstendig
økonomisk enhet, med den nødvendige
bemanning og utstyr som gjør at virksomheten kan videreføres. Som for prestene må det
sies at virksomheten også her karakteriseres
av de ansatte. Selv om det kan være uklarheter i forhold til hva som overføres av fysiske
aktiva, må det at samtlige ansatte overføres
uansett tale for at virksomhetens identitet er
i behold ved overføringen til ny arbeidsgiver.
Ut fra de gitte forutsetninger vil således en
overføring av arbeidsgiveransvar fra lokale
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fellesråd til prostinivåer innebære en virksomhetsoverdragelse.

aktiva, så som kirkebygg o.l. skal overføres.
Det antas imidlertid at dette ikke er avgjørende og spørsmålet bør ikke settes på spissen avhengig av om eiendomsretten til kirkebygg o.l. overføres eller ikke.

Ved en overføring av arbeidsgiveransvaret
for prestene som i dag får deler av sine
arbeidsvilkår regulert av tjenestemannsloven
oppstår særlige problemstillinger vedrørende de rettigheter som følger av denne
loven og hvorvidt de overføres slik at Den
norske kirke som ny arbeidsgiver blir bundet
av disse. Dette gjelder særlig spørsmålet om
stillingsvernet etter tjenestemannsloven
§§ 10 og 15 samt fortrinnsrett og ventelønn
etter § 13. Dette behandles særskilt nedenfor
under punkt 3.4.
Videre kan arbeidstakeren etter arbeidsmiljøloven § 16-3 motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, og kan også
i visse tilfeller velge å holde seg til eksisterende arbeidsgiver. Dette reiser imidlertid
særlige problemstillinger i og med den særordning som praktiseres i staten ved at hver
etat betraktes som en egen virksomhet. Den
norske kirke som virksomhet og arbeidsgiver i staten vil eventuelt opphøre å eksistere,
og arbeidstakeren vil dermed ikke ha noen
arbeidsgiver i staten å fastholde sitt arbeidsforhold til. Praksis i slike tilfeller er da at stillingen anses som inndratt eller arbeidet faller
bort, slik at det vil være grunnlag for oppsigelse etter tjenestemannsloven § 10 nr 1 når
det gjelder de prestene som er tjenestemenn.
Det samme spørsmålet vil kunne oppstå for
de fellesrådstilsatte dersom arbeidsgiveransvaret skal overføres til en regional/nasjonal
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enhet og fellesrådet/soknet ikke lenger skal
drive slik virksomhet. I en slik situasjon vil
det ofte foreligge saklig grunn for oppsigelse
fra den gamle arbeidsgiverens side da denne
ikke lenger skal drive slik virksomhet.
At virksomheten overføres fra staten til Den
norske kirke som eget rettssubjekt eventuelt
fra kirkelig fellesråd til en annen selvstendig
enhet er ikke i seg selv grunn for oppsigelse
eller avskjed verken fra overdragende
arbeidsgiver eller erververen (den nye
arbeidsgiveren). Begrunnelsen for en eventuell oppsigelse må være forhold som ikke har
med overføringen å gjøre, f.eks. at virksomheten skal reduseres eller faller helt bort eller
grunner som kan tilskrives arbeidstakerens
eget forhold. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 16-4 første ledd.
Dersom skifte av arbeidsgiver medfører
vesentlige endringer i arbeidsvilkårene til
skade for arbeidstakerne, og arbeidsforholdet opphører av den grunn, anses opphøret
som en følge av arbeidsgivers forhold, jf.
arbeidsmiljøloven § 16-4 andre ledd. Dette
innebærer at en arbeidstaker som kommer i
en slik situasjon kan påberope seg å være
avskjediget eller oppsagt, med de rettsvirkninger som følger av arbeidsmiljølovens
regler om erstatning. Dersom endringene
ikke kan anses som vesentlige kan de likevel
rammes av reglene om rettighetsovergang i
arbeidsmiljøloven § 16-2.
Virksomhetsoverdragelse innebærer også en
plikt for arbeidsgiver til informasjon og drøfting med de tillitsvalgte og informasjon til
arbeidstakerne, jf. arbeidsmiljøloven §§ 16-5
og 16-6. I tillegg er hovedregelen etter
arbeidsmiljøloven § 16-7 fortsatt representasjon for de tillitsvalgte.

3.4 Overføring av lovbestemte rettigheter
Som nevnt i kapittel 6 i utredningen skal vi
under dette punktet redegjøre nærmere for
de særlige spørsmål som reiser seg der det er

tale om overføring av lovbestemte rettigheter. Problemstillingen er aktuell for prestene
hvor deler av arbeidsforholdet er regulert i
en særlov som bare gjelder ansatte i statstjenesten og hvor det er aktuelt å overføre
arbeidsgiveransvaret til en arbeidsgiver som
ikke er omfattet av statens virksomhet. Som
nevnt er problemstillingen særlig aktuell for
de rettigheter som ligger i stillingsvernet,
fortrinnsretten og ventelønn. En særlig
dimensjon er at fortrinnsretten og ventelønnen er rettigheter som etter loven må gjøres
gjeldende mot den overførende arbeidsgiveren. Dette innebærer at dersom en skal legge
til grunn at prestene har rett til å få overført
fortrinnsretten og ventelønnskravet i gitte
situasjoner, så blir kirken som nye arbeidsgiver «bundet» av en rett prestene har overfor
staten. Fortrinnsretten og krav om ventelønn
etter tjenestemannsloven § 13 innebærer en
fortrinnsrett til andre stillinger i staten og
eventuelt ventelønn fra staten. Det virker noe
kunstig å karakterisere dette som en rettighet
som overføres til den nye arbeidsgiveren.
Når det gjelder stillingsvernet etter tjenestemannsloven §§ 10 og 15 er det teknisk sett
enklere å regulere. Det kan avtales eller reguleres på annen måte at Den norske kirke som
ny arbeidsgiver er bundet av et tilsvarende
stillingsvern som det de aktuelle prestene
hadde overfor staten som arbeidsgiver. Det
kan imidlertid stilles spørsmål ved om prestene har krav på å få opprettholde det stillingsvernet som ligger i disse bestemmelsene
eller om de må akseptere at stillingsvernet
for framtiden utelukkende reguleres av
arbeidsmiljøloven.
Verken arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd
eller direktivet som bestemmelsen implementerer skiller mellom rettigheter som bygger på arbeidsavtalen og rettigheter som har
annet grunnlag, f.eks. lovbestemmelse. EF
domstolen har imidlertid i en dom74 vurdert
om visse innslag av offentlig regelverk og
saksbehandling i forbindelse med førtidspensjon medførte at rettighetene i seg selv

74 Beckmann-dommen fra 2002
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falt utenfor direktivets bestemmelse om rettighetsovergang. I denne konkrete saken
kom domstolen til at rettighetene eller forpliktelsen ble overført til ervervende arbeidsgiver. I denne saken fulgte imidlertid ikke de
materielle rettighetene av lovbestemmelser,
men var fremforhandlet i tariffavtale.
Lovbestemmelsens funksjon var å gjennomføre rettigheten. De rettigheter som for prestenes vedkommende følger av tjenestemannsloven §§ 10, 12, 13 og 15 og som gjelder enkelte sider ved stillingsvernet, fortrinnsrett og ventelønn er rettigheter som følger av loven selv og kan bare gjøres gjeldende overfor staten.
Spørsmålet om hvorvidt slike lovbestemte
rettigheter opprettholdes og kan gjøres gjeldende overfor ny arbeidsgiver som ikke
hører inn under tjenestemannsloven ble ikke
behandlet i forarbeidene da arbeidsmiljøloven av 1977 kapittel 12 A ble innført.75 Da
spørsmålet om anvendelsen av reglene om
virksomhetsoverdragelse i offentlig sektor
ble behandlet i 2000 – 200176 ble dette spørsmålet heller ikke tatt opp.
Spørsmålet er behandlet i Kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven.77 Her konkluderes det med:
«Når det gjelder de særskilte rettigheter som
tilkommer statens tjeneste- og embetsmenn
etter tjenestemannslovens regler, er det tvilsomt om de kan gjøres gjeldende mot ervervende arbeidsgiver som ikke omfattes av tjenestemannslovens virkeområde. Dette gjelder særlig de latente rettigheter som berørte
arbeidstakere (tjenestemenn) ikke har oppnådd ved overføringstidspunktet. Det kan i
tillegg reises tvil om de rettigheter som er
hjemlet i særskilt lovgivning for staten som
arbeidsgiver, er rettigheter som overhodet er
overførbare til ikke-statlige arbeidsgivere.»

spørsmål ved om de særlige rettigheter som
tilkommer embetsmennene i kraft av
Grunnloven i tillegg til tjenestemannsloven,
overhodet er overførbare rettigheter til ikkestatlige arbeidsgivere. For denne gruppens
vedkommende er det imidlertid også et
spørsmål om hvorvidt reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse.
Embetsmennene behandles særskilt under
punkt 4.1.
I og med at rettstilstanden kan være usikker
kan det være ønskelig å søke å løse disse problemstillingene uten å sette spørsmålene på
spissen for tjenestemennenes vedkommende.
Spørsmålet om stillingsvernet kan som nevnt
i kapittel 6 i utredningen løses ved en lov
som regulerer en overgangsordning. Dette
bør imidlertid avveies mot de ulemper som
oppstår ved at noen arbeidstakergrupper
oppnår andre og «bedre» rettigheter enn de
øvrige ansatte i Den norske kirke.
Situasjonen kan imidlertid være en annen
dersom arbeidstakeren motsetter seg at
arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-3 første ledd.
Praksis i staten er i slike situasjoner at
arbeidstakerne kan velge å forholde seg til
staten som arbeidsgiver, men at arbeidstakerne da risikerer å bli oppsagt ettersom den
statlige virksomheten opphører og arbeidstakerens stilling dermed anses som inndratt.
Dersom staten som arbeidsgiver ikke har
annen passende stilling å tilby, vil altså oppsigelse kunne være resultatet. I andre tilfeller
hvor den statlige virksomhet i sin helhet har
blitt utskilt, og den statlige virksomhet som
sådan opphører, har departementet lagt til
grunn at valgretten innebærer at arbeidstakeren må sies opp før overføringstidspunktet. Dette gjelder for eksempel utskillingene
av Luftfartsverket og Statskonsult.

På denne bakgrunn kan det også stilles
75 Jf. Ot. prp. nr. 71 (1991-1992)
76 Jf. Ot. prp. nr. 79 (2000-2001)
77 Fougner og Holo: ’Arbeidsmiljøloven. Kommentarutgave’ 2006. Side 953 flg.
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Dersom arbeidstakeren velger å benytte seg
av sin reservasjonsrett, og blir oppsagt på det
grunnlag som beskrevet over, tilsier praksis
at arbeidstakeren ikke har rett til ventelønn
etter tjenestemannsloven § 13 nr. 6. Ettersom
arbeidstakeren da har valgt å ikke fortsette i
Den norske kirke som eget rettssubjekt vil
dette kunne anses som å takke nei til annet
høvelig arbeid, med den følgen at retten til
ventelønn bortfaller. Imidlertid vil arbeidstakeren ha sin fortrinnsrett i behold i ett år fra
arbeidstakeren må fratre sin stilling, i henhold til Forskrift til lov om statens tjenestemenn m.m. § 7 nr. 3.

3.5 Pensjon
For at virksomheter skal få medlemskap i
Statens Pensjonskasse etter søknad har departementet uttalt79 at virksomheten må drive en
form for forvaltningsvirksomhet og må ha en
viss tilknytning til staten. Det vil si at oppgavene i virksomheten må være av en slik art at
de også kunne vært utført av en statlig virksomhet. Dette vil ofte være tilfellet for virksomheter som er fristilt fra staten. Staten må
være involvert i virksomheten i en viss grad,
for eksempel gjennom bevilgninger. I andre
liknende situasjoner har medlemskap vært
uttalt som ønskelig fra Stortinget eller departementets side, som en del av en pakkeløsning
for de ansatte ved overføringen.

4 Særlige spørsmål ved en ev.
overføring av arbeidsgiveransvaret til Dnk
4.1 Er embetsmennene omfattet av
reglene om virksomhetsoverdragelse?
Som nevnt i kapittel 6 i utredningen har EF
og EFTA domstolen i sin praksis lagt til
grunn at direktivet om virksomhetsoverdragelse, som i dag er implementert ved reglene

i arbeidsmiljøloven kapittel 16, ikke omfatter
arbeidstakere som er omfattet av «public
law» – på dansk oversatt til «offentligretlig
ordning». Den nevnte rettspraksis gir imidlertid ingen avklarende beskrivelse av hvordan grensen skal trekkes mellom de arbeidsforhold som reguleres av «nasjonal arbeidsrett» og hvilke arbeidsforhold som reguleres
av «public law». EFTA domstolen har framhevet spørsmålet om de ansatte nyter godt
av den spesielle beskyttelse mot oppsigelse
som bare tilkommer offentlige tjenestemenn
av grunner som er knyttet til den offentligrettslige funksjon eller arbeidets karakter.80
EF domstolen har på sin side kun vist til
hvorvidt de ansatte var «undergivet en
offentligretlig ordning og ikke arbejdsretlige
regler».80 Videre ble det tilføyd i samme
avgjørelse at «Det tilkommer imidlertid den
nationale ret at treffe afgørelse herom».
Spørsmålet om dette domstolsskapte unntaket er en del av norsk rett eller om norsk rett
må følge direktivet og tolkningen av dette på
dette punktet, er en del drøftet i teorien og så
vidt nevnt i lovforarbeidene. Arbeidslivslovutvalget kommenterer problemstillingen, men tar ikke standpunkt til spørsmålet.81 Problemstillingen nevnes heller ikke av
departementet i de aktuelle forarbeidene om
anvendelsen av reglene i offentlig sektor.82 I
teorien er det av enkelte forfattere konkludert med at lovgiver ikke har ønsket å regulere statlige tjeneste- og embetsmenns rettslige stilling ved virksomhetsoverdragelse på
annen måte enn for andre arbeidstakere slik
at utgangspunktet må være at reglene om
virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse også for embetsmenn.83 I andre framstillinger er det lagt til grunn at siden problemstillingen ikke er nevnt i de norske forarbeidene, så må en falle tilbake på EF og

78 St.meld. nr. 33 (1993-1994) side 12
79 Viggósdóttir-saken Sak C-343/98
80 Collino-dommen, Sak C-343/98
81 NOU 2004: 5, side 368-369
82 Jf. Ot. prp. nr. 71 (2000-2001)
83 Dette standpunktet er lagt til grunn i Borgerud, Due m fl: ’Arbeidsrett. Særlig om omstilling i offentlig sektor.’
2007. Side 84 flg
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EFTA domstolens tolkning av direktivet på
dette området.84
Sistnevnte konklusjon taler etter vår oppfatning med styrke for å gjelde for embetsmenns vedkommende. For det første omfattes de åpenbart av de kriteriene som ble
framhevet både av EFTA og EF domstolen.
For embetsmenns vedkommende må en i
særlig grad si at de nyter godt av «den spesielle beskyttelse mot oppsigelse som bare tilkommer offentlige tjenestemenn av grunner som er
knyttet til den offentligrettslige funksjon eller
arbeidsforholdets karakter». En kan også si at
embetsmennene er «undergivet en offentligretlig ordning og ikke arbejdsretlige regler.» Det
sentrale ved embetsmennenes funksjon og
rettslige posisjon er jo nettopp begrunnet i en
statlig ordning og at de er statlige embetsmenn. Videre er det spesielle stillingsvernet
også begrunnet i deres funksjon som statlige
embetsmenn og derved deres tilknytning til
Kongen.
Reelle hensyn tilsier også at embetsmenn
ikke faller inn under reglene om virksomhetsoverdragelse. Disse hensyn tilsier også at
lovgiver ikke uttrykkelig har ment at reglene
om virksomhetsoverdragelse skulle gis
anvendelse i norsk rett for embetsmenns
vedkommende. I så fall burde de rettslige og
ikke minst faktiske problemer som oppstår,
blitt vurdert og tatt standpunkt til.
De reelle hensyn er følgende:
Begrepet embetsmann er nærmere definert i
tjenestemannsloven § 1 nr 2. Tjenestemannsloven bygger embetsmannsbegrepet på at
vedkommende må være utnevnt av Kongen
og gitt bestalling som embetsmann, eller han
må være konstituert av Kongen i et embete.
Vedkommendes status som embetsmann følger således av selve utnevnelsen i statsråd.
Det er klart at tjenestemannsloven § 1 nr 1 og
2 legger til grunn at embetsmenn er i statens

tjeneste. Dette følger jo forsåvidt også av definisjonen av en embetsmann «den som er
utnevnt av Kongen», samt bestemmelsene i
Grunnloven § 22 første og annet ledd om at
embetsmenn bare kan avskjediges av
Kongen i Statsråd eller at Kongen i Statsråd
beslutter at det skal reises avskjedssak mot
embetsmannen. Det gir ingen mening at en
embetsmann utnevnes og avskjediges av
Kongen dersom han skal overføres til en
arbeidsgiver utenfor staten og ikke lenger
være i statens tjeneste.
I dette ligger også at ved en overføring av
arbeidsgiveransvaret for samtlige prester,
herunder proster og biskoper, så kan ikke
disse beholde sin embetsmannsstatus da de
ikke lenger vil være i statens tjeneste. Dette
underbygges også av at noe av det mest sentrale med de rettigheter som følger embetsmannsstatusen er stillingsvernet slik det bl.a.
er regulert i Grunnloven § 22. Avsettelige
embetsmenn kan kun avskjediges av Kongen
i Statsråd og de uavsettelige embetsmennene
kan kun avskjediges ved dom etter at
Kongen i Statsråd har besluttet at det skal
reises avskjedssak overfor domstolene. Det
ville være helt meningsløst om en prest fortsatt skulle avskjediges ved vedtak i statsråd
dersom staten ikke lenger har arbeidsgiveransvaret for han og heller ikke driver den
virksomheten som embetsfunksjonene var
knyttet til.
På denne bakgrunn må det etter vår oppfatning legges til grunn at EF og EFTA domstolens tolkning av direktivet må legges til
grunn i dette spørsmålet slik at reglene om
virksomhetsoverdragelse ikke omfatter
embetsmennene. Dette innebærer at dersom
Den norske kirke som selvstendig rettsubjekt
i framtiden skal overta arbeidsgiveransvaret
for prestene, så er ikke de som i dag er
embetsmenn omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer også
at deres arbeidsforhold, med de rettigheter
og plikter som følger av embetsmannsfunk-

84 Dette standpunktet er lagt til grunn i Fougner og Holo: ’Arbeidsmiljøloven. Kommentarutgave.’ 2006 Side 924
flg.
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sjonen, ikke blir overført til Den norske kirke
som arbeidsgiver.
Dersom noen prester som er embetsmenn
ikke ønsker en slik overføring og ikke ønsker
å søke avskjed frivillig, oppstår imidlertid
særlige problemstillinger. Disse vil vi komme
tilbake til nedenfor under punkt 4.3.

4.2 Kan de rettigheter som tilkommer
embetsmenn etter Grunnlovens og tjenestemannslovens regler gjøres gjeldende overfor ervervende arbeidsgiver,
Den norske kirke
Som nevnt i kapittel 6 i utredningen samt
ovenfor under punkt 3.4 kan det stilles spørsmål ved om de særlige rettigheter som tilkommer embetsmennene i kraft av
Grunnloven og tjenestemannsloven overhodet er overførbare rettigheter til ikke-statlige
arbeidsgivere. Denne problemstillingen er
kun aktuell for embetsmennenes vedkommende dersom man i motsetning til den konklusjon som er anbefalt ovenfor under punkt
4.1, skulle mene at reglene om virksomhetsoverdragelse gjelder for embetsmenn.
Eventuelt kan dette tjene som et tilleggsargument som understøtter et standpunkt om at
Den norske kirke som ny arbeidsgiver ikke
blir bundet av de særlige rettigheter embetsmennene har som følge av Grunnloven og
tjenestemannsloven.

det mye som taler for at embetsmennene
ikke kan påberope seg disse rettighetene
overfor Den norske kirke. Det vises til drøftelsen under punkt 3.4.

4.3 Innebærer embetsmennenes uoppsigelighet at staten er avskåret fra å overføre prestetjenesten til et selvstendig
rettsubjekt Den norske kirke?
4.3.1 Grunnlovsvernet
Biskopene er avsettelige embetsmenn og
deres stillingsvern reguleres av Grunnloven
§ 22 første ledd og tjenestemannsloven §§ 10
og 15. De øvrige prestene (proster samt noen
sokneprester og residerende kapellaner) er
uavsettelige embetsmenn og deres stillingsvern reguleres av Grunnloven § 22 annet
ledd og tjenestemannsloven §§ 10 og 15. Da
denne utredningen ikke omhandler organiseringen mht. arbeidsgiveransvaret for biskopene kommenteres ikke Grunnloven § 22
første ledd.
Bestemmelsen i Grunnloven § 22 annet ledd
har følgende ordlyd:
«Andre Embedsmænd kunne ikkun suspenderes af Kongen, og skulle da strax tiltales
for Domstolene, men de maa ei, uden efter
Dom, afsættes, ei heller, mod deres Vilje, forflyttes.»

Det ligger imidlertid en prinsipiell forskjell i
det spørsmålet som behandles under dette
punktet og det spørsmålet som behandles
rett ovenfor. Dersom embetsmennene ikke er
omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelsem så overføres ikke arbeidsforholdet
automatisk i juridisk forstand, jf. punkt 3.3.
Dersom embetsmennene omfattes av
reglene, så overføres arbeidsforholdet automatisk, men det stilles spørsmål om hvilke
rettigheter som i tilfellet kan påberopes overfor ny arbeidsgiver.

Av Grunnloven § 22 annet ledd følger at uavsettelige embetsmenn, i motsetning til statens tjenestemenn, ikke kan sies opp. Skal
arbeidsforholdet til en uavsettelig embetsmann bringes til opphør, må det finne sted
ved avskjed. Videre følger det av bestemmelsen at uavsettelige embetsmenn, i motsetning til avsettelige slik biskopene er, ikke
kan avskjediges administrativt ved vedtak i
statsråd. Dersom arbeidsforholdet til en
avsettelig embetsmann skal bringes til opphør, må dette skje i form av avskjed ved dom.

Som nevnt under punkt 3.4 er det høyst tvilsomt om en embetsmann kan påberope seg
de rettigheter som følger av Grunnloven og
tjenestemannsloven. Etter vår oppfatning er

Grunnloven sier imidlertid ikke noe om hva
som skal til for at en embetsmann skal kunne
avskjediges. Den regulerer utelukkende
framgangsmåten og hvem som har kompe-
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tanse til å beslutte avskjed. Det er lagt til
grunn at lovgivningen innenfor de rammene
som er trukket opp i Grunnloven kan fastsette de materielle vilkårene for at en domstol
skal kunne dømme en uavsettelig embetsmann til avskjed.85 Vilkårene for avskjed av
prester som er uavsettelige embetsmenn er i
dag regulert i tjenestemannsloven §§ 10 og 15.
4.3.2 Vernet etter tjenestemannsloven
Av tjenestemannsloven § 1 nr 1 annet punktum framgår at loven bare kommer til anvendelse overfor embetsmenn der dette er
uttrykkelig fastslått. Dette har betydning for
adgangen til å bringe embetsmennenes
arbeidsforhold til opphør.
Tjenestemannsloven § 10 regulerer vilkårene
for
oppsigelse
av
tjenestemenn.
Bestemmelsene i denne paragrafen kan i
utgangspunket ikke anvendes for embetsmenns vedkommende. Det følger imidlertid
av tjenestemannsloven § 10 nr 3 at enkelte av
de forhold som kan gi grunnlag for oppsigelse av tjenestemenn etter § 10 nr 2 bokstavene a og b, kan være avskjedsgrunn for
embetsmenn. Etter disse bestemmelsene kan
embetsmenn avskjediges dersom de «... på
grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å
utføre sin tjeneste,...» og videre, dersom de «...
ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for stillingen, eller av andre
grunner er varig uskikket for stillingen.»
Tjenestemannsloven § 10 nr 1 angir vilkårene
for oppsigelse av tjenestemenn på grunn av
at «stillingen inndras» eller «arbeidet faller
bort». Denne bestemmelsen er ikke gitt
anvendelse for embetsmennene. Tjenestemannsloven § 10 vil således ikke kunne
danne grunnlag for avskjed av de prestene
som er embetsmenn som følge av at de funksjonene eller oppgavene som er tillagt embetene bortfaller ved at prestetjenesten overføres til Den norske kirke.

Vilkårene for avskjed reguleres forøvrig i tjenestemannsloven § 15. Etter denne bestemmelsen kan en embetsmann avskjediges dersom han har vist grov uforstand i tjenesten,
grov krenkelse av tjenesteplikter eller utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten.
Bestemmelsen kan således ikke danne
grunnlag for avskjed ved nedleggelse av
embetet eller bortfall av de funksjoner som
var tillagt embetet.
I utgangspunktet kan det se ut til at tjenestemannsloven uttømmende regulerer adgangen til avskjed av embetsmenn, slik at det ikke
er mulig å bringe arbeidsforholdet til opphør
på grunnlag av nedleggelse av embetet. I forarbeidene til tjenestemannsloven uttalte
imidlertid departementet at det ikke hadde
ment å gi en uttømmende beskrivelse av
hvilke forhold som kunne føre til avskjed.86
Det vil imidlertid sprenge rammene for
denne utredningen å gå nærmere inn på
dette spørsmålet.
4.3.3 Er det likevel adgang til å frigjøre
prestene fra embetsfunksjonene?
Det neste spørsmålet blir da om det er rettslig adgang til, uten dom, å frigjøre de prestene som er embetsmenn fra deres embetsfunksjoner som en følge av at statens virksomhet overføres til et selvstendig rettssubjekt Den norske kirke. Det er særlig vernet
etter Grunnloven § 22 annet ledd som har
interesse i denne sammenheng. På bakgrunn
av det som er sagt foran må det i utgangspunktet legges til grunn at det ikke foreligger
rettslig grunnlag for å gå til avskjed av de
berørte embetsmenn.87
Tradisjonelt har det vært antatt at det er
adgang til å frigjøre uavsettelige embetsmenn fra arbeidsoppgaver eller embetsfunksjoner når tungtveiende grunner tilsier det,
så fremt embetsmannen forøvrig beholder
embetets tittel osv. og de økonomiske goder

85 Dette er f.eks. lagt til grunn av det såkalte Stabelutvalget
86 Ot. prp. nr. 72 (1981-82) side 31
87 Dette standpunktet legges til grunn i utgangspunktet. Det tas imidlertid forbehold vedrørende denne konklusjonen. Dersom det er ønskelig med et svar på dette spørsmålet krever det grundigere utredninger.
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som knytter seg til embetet slik som lønn osv.
Det har vært lagt til grunn at dette kan gjøres
uten å gå veien om avskjed.
Bl.a. legger Aschehoug til grunn i sin
Statsrett88 at Grunnlovens regler om avskjed
ikke kommer til anvendelse ved bortfall av
embetsfunksjoner som følge av nedleggelse
eller omorganisering av embetet. På side 472
uttales følgende:
«Hvis et Embede af den competente
Myndighet, være seg den lovgivende eller
den udøvende Magt, bliver således forandret,
at alle dens Forretninger komme til ganske
at bortfalde,...., saa maa den da ansatte
Embetsmand finde sig i, at denne
Foranstaltning strax iverksettes, naar han
kun enten beholder de med Embedet forbundne øconomiske Fordele,...».
Videre uttaler han på side 473 i samme bok:
«Embedsmandens Uafsættelighed, kan det
siges, leder ikke til mere, end at man maa
lade ham beholde de med Embedet forbundne
øconomiske Fordele og personlige
Rettigheder. Det vilde være unaturligt til
disse at henregne Udførelsen af det med
Embedet forbundne Arbeide eller engang
Udøvelsen af dets Myndighed. Det er ikke
for Embedsmandens Skyld, Staten har overdraget ham den.»
Det sentrale i denne sammenheng er at
Aschehoug synes å legge til grunn at bortfall
av embetsfunksjoner som følge av nedleggelse eller endringer av et embete, ikke
omfattes av vernet etter Grunnloven § 22 så
fremt økonomiske goder og andre personlige
fordeler beholdes.

Likeartede uttalelser framkommer også hos
Morgenstierne, Castberg og Østlid.89 Eilert
Stang Lund oppsummerte i 1971 rettstilstanden på området på følgende måte:90
«På bakgrunn av de foreliggende uttalelser
og praksis må det antas at avsettelige og
uavsettelige embetsmenn helt eller delvis kan
fratas embetets funksjoner som ledd i en nedlegging eller omorganisering av vedkommende embete. Det er enighet om dette og
Stortinget kan ikke sies å ha inntatt et annet
standpunkt ved behandlingen av saken om
overlæreren ved Christiania lærde skole.
Argumentet om at embetets forretninger er
tillagt embetsmannen av hensyn til statens
tarv, har i denne relasjon full tyngde. Det
virker lite naturlig å betegne dette som en
avskjed i tradisjonell forstand.»
Det såkalte Stabelutvalget som avga en innstilling i 1971 vedrørende avskjed m v av
embetsmenn la også til grunn at91
«Det har gjort seg atskillig uklarhet gjeldende med hensyn til spørsmålet om – og i
tilfelle under hvilke forutsetninger – det er
adgang til mot en embetsmanns vilje å gi
ham avskjed med full lønn...
I praksis kjennes denne avskjedsformen ikke
– bortsett fra tilfelle hvor et embete blir nedlagt uten at innehaveren samtidig søker
avskjed eller overtar et annet embete, eventuelt ved forflytning... I slike tilfelle er det på
det rene at embetsmannen på den ene side
ikke kan kreve å få fortsette med å utføre
embetets funksjoner, mens han på den annen
side har et grunnlovsforankret krav på fortsatt å oppebære embetets lønn. I realiteten
dreier det seg her om avskjed med lønn.

88 Bind II, 1894 side 472
89 Morgenstierne: ’Statsretten’ bind II side 285, Castberg: Statsrett 1964, bind II side 72 og Henrik Østlid: ’Det
offentliges adgang til å avskjedige embets- og tjenestemenn’ (1940) side 64.
90 Eilert Stang Lund: ’Rettsforholdet mellom staten og dens embetsmenn’ side 44-48, inntatt som særskilt vedlegg til Stabelutvalgets innstilling fra 1971.
91 Innstillingen side 35 annen spalte
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Utvalget finner enstemmig at dette fortsatt
bør være den rettslige situasjon i tilfelle av
denne art,...».
Vi er ikke kjent med at det foreligger nyere
statsrettslig teori eller praksis som kan gi holdepunkter for å anta at rettstilstanden er en
annen i dag enn den som framkommer av de
kildene som er gjenomgått foran.

4.4 Arbeidsgiver- og virksomhetsbegrepet i staten, kommuner og andre virksomheter
4.4.1 Staten
Staten har praktisert en annen forståelse av
arbeidsgiver- og virksomhetsbegrepet enn
de utgangspunkter som er trukket opp under
punkt 6.4.2 i kapittel 6 i utredningen.
Høyesterett har imidlertid ikke tatt stilling til
spørsmålet om arbeidsgiverbegrepet i staten.
Etter vår oppfatning bør utgangspunktet
også i staten være at begrepet arbeidsgiver er
knyttet til begrepet virksomhet. Staten har
imidlertid praktisert at den ikke er én virksomhet, selv om det overordnede arbeidsgiveransvaret antagelig tilligger staten som
sådan. Hovedavtalen i staten § 40 nr. 2 definerer virksomhetsbegrepet slik: Med «virksomhet menes hver statsetat/institusjon».
Videre har man lagt til grunn at siden virksomhetens ledelse utøver arbeidsgiverfunksjonene, så kan man utlede at arbeidsgiverbegrepet i staten som et utgangspunkt følger
etatsgrensene slik virksomhetsbegrepet gjør.
Dette utgangspunktet må imidlertid utfylles
med at statens arbeidsgivere på mange måter
skiller seg fra private og andre arbeidsgivere
ved at det eksisterer et nærmere tilknytningsforhold mellom statlige arbeidsgivere.
Det foreligger som nevnt ovenfor en sentral
samordning og koordinering av det statlige
arbeidsgiveransvaret og overordnede statlige organ er f.eks. klageinstans for vedtak om
oppsigelse. Videre ivaretar Fornyings- og
administrasjonsdepartementet det sentrale
arbeidsgiveransvaret i staten og instruerer de
statlige arbeidsgiverne på enkelte områder.
Denne nære tilknytningen framkommer også
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i enkelte lovbestemmelser, f.eks. tjenestemannsloven § 13 nr. 2. Etter denne bestemmelsen skal en overtallig tjenestemann om
mulig tilbys annen stilling i staten, dvs. i en
annen statlig virksomhet enn der vedkommende var ansatt. Slik «ekstern fortrinnsrett»
til stilling i en annen virksomhet er særskilt
for staten. Fortrinnsretten etter arbeidsmiljøloven § 14-2 gjelder i samme virksomhet
som den vedkommende ble oppsagt fra. På
denne bakgrunn kan det hevdes at staten
praktiserer en ordning hvor arbeidsgiverbegrepet ikke faller sammen med virksomhetsbegrepet. Som nevnt har ikke Høyesterett
tatt stilling til hvorvidt det er rettslig adgang
til en slik praktisering.
Det er imidlertid vanskelig å tenke seg at
domstolene skulle akseptere at en organisasjon utenfor staten legger opp til en slik praktisering, jf. nedenfor.
4.4.2 Kommuner og private virksomheter
Begrepet virksomhet er ikke legaldefinert i
arbeidsmiljøloven, og verken loven eller forarbeidene presiserer nærmere de arbeidsrettslige konsekvenser av at virksomheter
kan være bygget opp på organisatorisk forskjellige måter. Dersom en virksomhet er
organisert med hovedkontor og avdelingskontorer, som kan være geografisk spredt
over et større område eller hele landet, er
spørsmålet om så vel hovedkontor som
avdelingskontorene må regnes som én samlet virksomhet. Etter vårt syn er dette det
korrekte utgangspunktet. Hovedkontor og
de enkelte avdelingskontorer vil da ikke
anses som forskjellige virksomheter i forhold
til de ulike bestemmelsene i loven.
Virksomhetsbegrepet praktiseres altså ulikt i
staten og i kommunale/private virksomheter. Hvordan forholdet stiller seg for kommuner ble drøftet av Høyesterett i en dom om
Oslo kommune inntatt i Rt 1998 s 1357
(Furuseth-dommen). Saken gjaldt en heltidsansatt i en etat/bydel, som samtidig var deltidsansatt i en annen av kommunens etater/bydeler. Den ansatte krevde overtidsgodtgjørelse for arbeidet i deltidsstillingen,
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og fikk medhold, idet Oslo kommune som
sådan ble ansett som arbeidsgiver. Dette til
tross for at arbeidsgiverfunksjonene var
delegert til den enkelte bydel. Retten uttalte:
«Når en juridisk person er arbeidsgiver, må
arbeidsgiverfunksjonene utøves av den juridiske persons organer eller tjenestemenn. At
arbeidsgiverfunksjonene er delegert fra
bystyret til de enkelte etater eller bydeler,
gjør ikke disse til arbeidsgiver.»
Det ble således lagt til grunn at den rettsoppfatningen som praktiseres i staten om at den
enkelte etat eller institusjon er arbeidsgiver
ikke kunne gjøres gjeldende overfor en kommune. Retten fant det ikke nødvendig å gå
inn på hvorvidt praktiseringen i staten var
lovlig.
Forholdet mellom virksomhetsbegrepet og
arbeidsgiverbegrepet kom på spissen i
Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 15.
desember 2000. I denne saken var Oslo kommune uenig i Arbeidstilsynets pålegg om at
kommunen plikter å etablere et felles
arbeidsmiljøutvalg og hovedverneombud.
Arbeidsmiljøloven knytter plikten til å ha
hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalg til
virksomheten, jf. §§ 6-1 og 7-1.
Om forholdet mellom arbeidsgiverbegrepet
og virksomhetsbegrepet sier lagmannsretten
bl.a.:
«Det er klart at kommuner og fylkeskommuner er én arbeidsgiver i forhold til arbeidsmiljølovens regler. Dette var en enstemmig
oppfatning i Høyesterett i Furuseth-dommen
i forhold til kapittel 10, men må også gjelde i
forhold til bestemmelsene om verneombud og
arbeidsmiljøutvalg i kapittel 7. Det er videre
klart at virksomhetsbegrepet er nært knyttet
til arbeidsgiverfunksjonen, slik at man som
utgangspunkt må anse hele arbeidsgivers
organisasjon som én virksomhet. Hvordan

den enkelte kommune har organisert seg med
hensyn til delegering av arbeidsgiverfunksjoner kan ikke være avgjørende. At arbeidsgiverfunksjoner er delegert til de enkelte etater
og bydeler, gjør ikke disse til arbeidsgivere,
på samme måte som etatene og bydelene i
utgangspunktet ikke blir egne virksomheter.
Den konkrete avgrensning må bero på en
fortolkning av de aktuelle verneregler og de
hensyn som bærer dem».
4.4.3 Den norske kirke
Arbeidsgiverbegrepets rekkevidde har vært
under gjentatt vurdering, diskusjon og
utredning i Norge. Utgangspunktet har vært
en vurdering av om arbeidstakernes rettigheter i konsern og andre sammensatte organiseringsformer bør styrkes ved en utvidelse
av arbeidsgiverbegrepets rekkevidde. Det vil
si om organisasjonsformen kan tilsi at ikke
bare det enkelte rettssubjekt er ansvarlig
arbeidsgiver, men også tilknyttede rettssubjekter.
De som har ønsket å endre arbeidsgiverbegrepets rekkevidde, først og fremst fra
arbeidstakerhold, har foreslått et generelt
utvidet arbeidsgiverbegrep i sammensatte
virksomhetsorganiseringer. Et utvidet
arbeidsgiverbegrep ville blant annet innebære
at flere ulike arbeidsgivere, for eksempel i et
konsern, ville hatt felles ansvar for stillingsvern, arbeidstid og arbeidsmiljøet for
arbeidstakere ansatt i de ulike selskapene.
Det såkalte «Konsernlovutvalget» foreslo et
slikt generelt utvidet arbeidsgiverbegrep i
1996.92 Forslaget ble imidlertid ikke fremmet
som lovforslag for Stortinget. Spørsmålet om
arbeidsgiverbegrepets rekkevidde var senere
oppe som en del av Arbeidslivslovutvalgets
mandat da de startet arbeidet med en ny
arbeidsmiljølovlov i 2001.93 Et mindretall i
utvalget forslo et tilsvarende utvidet arbeidsgiveransvar som Konsernlovutvalget foreslo,
men Arbeidslivslovutvalgets flertall foreslo å
opprettholde definisjonen av arbeidsgiverbe-

92 Jf. NOU 1996:6.
93 Jf. NOU 2004:5.
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grepet slik den har vært regulert i arbeidsmiljøloven 1977 § 4, nå § 1-8 andre ledd.
Dette har så langt blitt resultatet, verken
departementet eller Storting har funnet
grunn til å endre begrepet ved siste lovrevisjon.
Utgangspunktet må dermed være at arbeidsgiverbegrepet og virksomhetsbegrepet knytter seg til det enkelte rettssubjekt. Dette har
for eksempel vært en del av begrunnelsen for
hvorfor den enkelte etat innen kommunen
ikke anses som en egen virksomhet, idet den
enkelte etat er knyttet til kommunen som
rettssubjekt. I forlengelsen av dette vil de
lokale enheter i Den norske kirke kunne
utgjøre en egen virksomhet og stå ansvarlig
som arbeidsgiver dersom de organiseres som
eget rettssubjekt. Arbeidstidsbestemmelsene,
reglene om fortrinnsrett mv. i arbeidsmiljøloven vil da gjelde for det enkelte rettssubjekt
som arbeidsgiver.
Dersom Den norske kirke sentralt skal legge
visse føringer gjennom for eksempel skriftlig
nedfelte retningslinjer blir det likevel spørsmål om det ovenfor nevnte utgangspunkt
kan gjelde. I NOU 1996:6 foreslo konsernlovutvalget at også «ethvert annet foretak som
kan utøve bestemmende innflytelse» skulle
anses som arbeidsgiver. Forslaget fikk flertall
i kommunalkomiteen, men ikke i Odels- og
Lagtinget. Mindretallet i komiteen, som da
fikk flertall i Odels- og Lagtinget, viste til at
«dagens arbeidsgiverbegrep ikke står i motstrid til
at det kan føres tilsyn med morselskaper når dette
etter en konkret vurdering anses å ha opptrådt
som arbeidsgiver».94 Selv om det ikke ble vedtatt noen lov, må uttalelsene om gjeldende
rett likevel kunne få betydning.
Utsagnet om morselskap som arbeidsgiver
fra komiteens mindretall må kunne overføres
til situasjonen her. Dersom Den norske kirke
som nasjonalt rettssubjekt gir bindende
føringer for de lokale rettssubjekter som

arbeidsgiver og at Den norske kirke derved
framstår som den reelle arbeidsgiver, må
Den norske kirke som nasjonalt rettssubjekt
kunne anses som arbeidsgiver i forbindelse
med det konkrete forhold. Dette innebærer at
det finnes grenser for hvilken myndighet
over de lokale/regionale arbeidsgiverne som
kan tillegges Den norske kirke som nasjonalt
rettsubjekt, uten at Kirken som sådan blir å
betrakte som arbeidsgiver. Det antas imidlertid at dagens ordning med å fastsette generelle tjenesteordninger og kvalifikasjonskrav
for enkelte stillingskategorier ikke er tilstrekkelig til å gjøre et nasjonalt rettsubjekt til
arbeidsgiver. I denne kompetansen ligger
ikke noen sentral styring over utøvelsen av
arbeidsgiverfunksjonene i det enkelte
arbeidsforhold. Dette forutsetter imidlertid
at de regionale/lokale enhetene er selvstendige rettssubjekt og arbeidsgivere.
Synspunktet finner støtte i rettspraksis. Det
har vært lagt til grunn i flere dommer at flere
rettssubjekter kan ha arbeidsgiveransvaret
dersom arbeidsgiverfunksjonene er delt
mellom dem. Sakene har vært knyttet til
spørsmålet om annet passene arbeid i virksomheten. I den grad retten har konkludert
med delt arbeidsgiveransvar har det foreligget særskilt grunnlag for det. Delt arbeidsgiveransvar kan være avtalt, det kan være at
flere selskaper reelt har opptrådt som
arbeidsgiver eller at arbeidsforholdet har
kontraktsmessige uklarheter.

Dersom delt ansvar ikke avtales, og ansettelseskontraktene klart får fram at den enkelte
lokale virksomhet er arbeidsgiver gjenstår
spørsmålet om hvem som reelt framstår som
arbeidsgiver. For at en utskilling av de lokale
enheter som selvstendige rettssubjekter skal
få noen virkning i forhold til arbeidsgiverspørsmålet, må den sentrale styring tilpasses
slik at ikke Den norske kirke nasjonalt framstår som arbeidsgiver.

94 Jf. Innst.O. nr. 100 (2004-2005) avsnitt 6.2.

130

FOA - V E D L E G G 1 - Overføring av arbeidsgiveransvaret til Den norske kirke

VEDLEGG 2
Litteraturliste/kildehenvisninger

Bratland, A.K. (2002): «Hellige konflikter –
om teologiens plass i kirkelige konflikter».
Perspektiv nr. 02/2002. Oslo: KA
Bruhn, Anders, M. Lind og L. Svensson
(2005): «Arbetsmiljö og arbeidsmiljöarbete i
Svenska kyrkan – En Fallstudie».
Arbetsrapport (11/2005) Örebro: Örebro universitet
Busch, T., J.O. Vanebo og E. Johnsen (2003):
Endringsledelse i det offentlige. Oslo:
Universitetsforlaget, 3. utgave

Kommentarutgave Oslo: Universitetsforlaget
Grimsmo, A.(2007): «Flere dør av mobbing
enn av arbeidsulykker», Arbeidsmiljø
05/2007. Arbeidsforskningsinstituttet
Gudstjenestebok for Den norske kirke
Hansson, A.S. (1999): Kyrkan som arbetsplats –
ett utvecklingsprojekt om psykosocial arbetsmiljö
i Svenska kyrkan. Institutet för personal- och
företagsutveckling (IPF) IPS-rapport nr 42,
november 1999, Uppsala: Uppsala universitet

Castberg (1964): Statsrett, bind II
Czarniawsky-Joerges,B. (1987): Att handla
med ord. Stockholm: Carlssons

Hansson, Kristian (1957): Norsk kirkerett. 2.
utgave. Oslo

Eriksen, E.O. (1999): Kommunikativ ledelse.
Bergen: Fagbokforlaget

Kyrkoordning (Svenska kyrkans församlingsforbund) (1999); Med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Verbum

Evju, S.: «Norge» i Backmann, A. m.fl:
Arbetsrätten i Norden. Nordisk Ministerråd
Nord

Lund E. S. (1971): Rettsforholdet mellom staten
og dens embetsmenn, Stabelutvalgets innstilling

Fagermoen, J. R. (1997); «Kirkesamarbeid
over kommunegrensene», FOU-rapportserie,
rapport nr. 5, Oslo: KA

Morgenstierne: Statsretten, bind II

Fisknes O.H. (1999): «En episkopal, synodal
eller lokal kirke» i Hougsnæs, M.H. (red.):
Kirken, lekfolket og presteskapet. Oslo: KA
Fougner og Holo (2006): Arbeidsmiljøloven.

F O A - V E D L E G G 2 - Litteraturliste/kildehenvisninger

NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø
og helse) (2007): Faktabok om arbeidsmiljø og
arbeidshelse i Norge. Oslo: NOA
NOU 1985:21 Den norske kirke og læren
NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning

131

NOU 1996:6 Arbeidstakeres stilling i konsernforhold m.v.
NOU 1999:34 Nytt millennium – nytt arbeidsliv?
NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalget, Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst
NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke

Rapport 2007:3 Tillsyn av Svenska kyrkans
arbetsmiljö. Det är så olika. Där det fungerar
bra är det mycket bra. Där det fungerar
dåligt är det mycket dåligt. Arbetsmiljöverket (2004 – 2007)
St.meld nr. 40 (1980-81) Om stat og kirke
St.meld. nr. 33 (1993-94) Høring – Til lov om
Statens Pensjonskasse § 18 – forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m.

NOU 2006:19 Akademisk frihet
Statskonsult rapport 2003:15 Forvaltningsutsyn
Ot.prp. nr. 72 (1981-82)
Statsrett (1894), Bind II, Aschehoug
Ot.prp. nr. 74 (1982-83) Om lov om endringer i lov av 29. april 1953 nr. 1 om Den norske
kirkes ordning m.m.
Ot.prp. nr. 71 (1991-92) Om statsforetak m.v.
Ot.prp. nr. 64 (1994-95) Om lov om Den norske
kirke
Ot.prp. nr. 79 (2000-01) Om lov om endringer i
lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og
arbeidsmiljø m.v. (virksomhetsoverdragelse m.m.)

Torkelsen, T. (2003): På livet løs, en praktiskteologisk studie av kirkelige medarbeideres erfaringer fra helsefarlige personalkonflikter i Den
norske kirke. KIFO (stiftelsen kirkeforskning),
Perspektiv nr. 13.
Yukl, G.A. (2001): Leadership in Organizations.
Prentice Hall.
Østlid, Henry (1940): «Det offentliges adgang
til å avskjedige embets- og tjenestemenn».
l Tidsskrift for Rettsvesen (bilag)

Ot. prp. nr. 67 (2004–05) Om lov om statens
embets- og tjenestemenn

132

FOA - V E D L E G G 2 - Litteraturliste/kildehenvisninger

Den norske kirkes forhold til staten er under debatt og endring. Lokalt
utviklingsarbeid utprøver organisasjonsformer som skal sette Den
norske kirke bedre i stand til å møte fremtidige behov og krav til
rasjonell og god utnyttelse av ressursene.
Som et ledd i dette inviterte KA kirkelige arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner til å gjennomtenke hva som er en god organisering
av arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke i framtiden. Det handler om
hva som skal skje med samarbeidsformer og oppgaveløsning for de
nesten 8000 medarbeiderne i kirken - uavhengig av hva som skjer med
de overordnende stat/kirke spørsmål. Organisering av arbeidsgiveransvaret kan ikke sees på uavhengig av en del prinsipielle teologiske og
kirkeordningsmessige spørsmål. Det må henge nært sammen med
utviklingen av lokalt kirkelig arbeid og virksomhet. Det må også sees
nært sammen med hva som er med å skape gode arbeidsplasser som
bidrar til å rekruttere og beholde motiverte medarbeidere i framtiden.
Utvalgsarbeidet som har vært ledet av adm. dir. Frank Grimstad i KA
, behandler et bredt spekter av problemstillinger som det må tas
stilling til i årene som kommer. En rekke av disse problemstillingene er ikke behandlet i tidligere offentlig eller
kirkelig utredningsarbeid. Utvalget leverer ikke en
enstemmig konklusjon, men gir et viktig bidrag til
refleksjon over sentrale temaer i skjæringspunktet mellom kirke og samfunn.
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