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Vedr.: Høring om ny fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene 
av tilskudd til menighetsprestetjeneste 

Viser til Kirkerådets høringsbrev av 07.09.2018 vedr. ny fordelingsnøkkel mellom 
bispedømmerådene av tilskudd til menighetsprestetjeneste. 
 
Nord-Hålogaland biskop har følgende svar på høringsspørsmålene: 

1. Er det sider ved arbeidet med fordelingsnøkler og Kirkemøtesakene i Sak KM 18/16 
og Sak KM 7/17 som burde vært fulgt opp på en annen måte? 
Svar: NEI. 

2. Mener høringsinstansene at forventningene til en ny fordelingsmodell er 
tilfredsstillende ivaretatt i forslaget? 
Svar: JA. 

3. Mener høringsinstansene at de parameterne som er benyttet og vektingen av disse, 
samsvarer med prestens tjeneste og derfor kan brukes til å fordele budsjettmidler til 
menighetsprestetjeneste? 
Svar: JA. 

4. Bør det utarbeides en fordelingsnøkkel også for spesialprestetjenesten= 
Svar: JA. 

5. Er det behov for andre endringer i prinsippene og fordeling av midler i gruppe 1A, 1B, 
2 og 3? 
Svar: NEI. 

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

7. Dersom det blir en ny fordelingsnøkkel, hvor raskt bør den implementeres? 
8. Svar: Forutsatt vedtak i Kirkemøtet 2019 bør implementering skje over en 3-års 

overgangsperiode fra budsjettåret 2020. 
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For Nord-Hålogaland biskop er det viktig å påpeke at fordelingsmodellen må sikre 
nødvendige ressurser til at de 3 nordligste bispedømmenes særskilte oppgaver i fht. samisk 
kirkeliv kan ivaretas. 
 
Videre er det viktig at modellen må være dynamisk slik at den gir mulighet til å kunne justere 
fordelingen mellom bispedømmerådene jevnlig. 
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