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Høring om ny fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene av 
tilskudd til menighetsprestetjeneste  

Vedlagt følger rapport fra prosjektleder Tormod Stene Hansen, datert 31.08.2018. I 
rapportens første del blir det redegjort for vedtakene i Kirkemøtet, og mandatet for arbeidet. 
Saken sendes med dette på høring, med plan om oppsummering av høringssvarene og 
behandling i Kirkerådet i desember 2018, og behandling i Kirkemøtet 2019.  
 
Det er Kirkemøtet og Kirkerådet som er ansvarlig for forvaltning og fordeling av statens 
tilskudd til rettssubjektet Den norske kirke. Kirkerådet vedtar budsjett og fordeling som blir 
lagt frem for Kirkemøtet, sammen med regnskap fra året før, og hvor Kirkemøtet inviteres til 
å ta dette til orientering. Samtidig inviteres Kirkemøtet til å vedta prioriteringsføringer til neste 
års budsjett. Økonomiforvaltningen med tilhørende kontrollfunksjoner og revisjon er 
Kirkerådets ansvar. 
 
Kirkerådet vil presisere noen viktige forutsetninger for denne høringen. For det første er det 
bare lønn til prestetjeneste som er behandlet, og hvor det foreslått nye nøkler. Av et totalt 
tilskudd fra staten på kr 2,1 mrd, utgjør samlet tilskudd til drift i bispedømmene kr 1,2 mrd. 
Av dette igjen utgjør lønn til menighetsprestetjenesten kr 894 mill. Denne høringen 
omhandler kun en fordeling og forslag til omfordeling av lønn til prestetjenesten på kr 894 
mill. Den omhandler ikke midler til administrasjon og drift. 
 
For det andre er det tatt utgangspunkt i tilskudd og fordeling i 2018. Det er flere grunner til 
det, og rapporten redegjør for dette. Da er det viktig å være klar over at andre forhold kan 
endre utgangspunktet for de kronebeløpene som er brukt i rapporten. En eventuell 
reduksjon i statstilskuddet vil kunne påvirke kronesummen som går til fordeling mellom 
bispedømmene. På samme måte vil Kirkemøtets og Kirkerådets vedtak om tildeling av 
midler til andre grupper og tiltak kunne både øke og redusere tilgjengelige ressurser til 
prestetjenesten. 
 
For det tredje er det viktig å være klar over at den foreslåtte fordelingsnøkkelen til en viss 
grad er dynamisk. Noen parametere er faste, som antall kirker, reiseavstand m.m. mens 
andre parameter vil endres over tid og påvirkes av aktivitetsnivå, som medlemstall og antall 
gudstjenester. Denne saken gjelder innholdet i prestetjenesten, og de aktivitetene som går 
inn i fordelingsnøkkelen handler i stor grad om hvilke aktiviteter som inngår i prestenes 
arbeid for å opprettholde et tjenestetilbud som skal være landsdekkende, og for å sikre at 
folkekirken består. Denne finansieringen og fordeling av tilskudd til menighetsprestetjeneste 
vil derfor være en del av «grunnfinansieringen» av bispedømmerådene 
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Høringsspørsmål: 
 

1. Er det sider ved arbeidet med fordelingsnøkler og Kirkemøtesakene i Sak KM 18/16 

og Sak KM 5/17 som burde vært fulgt opp på en annen måte? 

2. Mener høringsinstansene at forventningene til en ny fordelingsmodell er 

tilfredsstillende ivaretatt i forslaget? 

3. Mener høringsinstansene at de parameterne som er benyttet og vektingen av disse, 

samsvarer med prestenes tjeneste og derfor kan brukes til å fordele budsjettmidler til 

menighetsprestetjeneste? 

4. Bør det utarbeides en fordelingsnøkkel også for spesialprestetjenesten? 

5. Er det behov for andre endringer i prinsippene og fordeling av midler i gruppe 1A, 1B, 

2 og 3? 

6. Er det tilslutning til konklusjonen i rapporten, med ny fordelingsnøkkel? 

7. Dersom det blir en ny fordelingsnøkkel, hvor raskt bør den implementeres? 

 
Høringsfrist er 31.10.2018. 
 
 
Dersom det er behov for utsatt høringsfrist, ber vi om at dette avklares med sekretariatet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
Direktør Jan Rune Fagermoen 
 Administrasjonsdirektør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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