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Borg bispedømmeråds høringssvar - Ny fordelingsnøkkel mellom
bispedømmerådene for tilskudd til menighetsprester
Borg bispedømmeråd har i sak 67/18 behandlet høringssak om ny fordelingsnøkkel mellom
bispedømmerådene for tilskudd til menighetsprester og har følgende tilbakemeldinger på de
7 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?
Borg bispedømmeråd er tilfreds med at fordelingsnøkkelen for ressursfordeling
mellom bispedømmerådene er satt på dagsorden.
I Rapport fra fordelingsprosjektet er det henvist til tjenesteordning for prester § 2 som
grunnlag for fordeling av ressurser til prestetjenesten. Borg bispedømmeråd mener
det må være et felles anliggende i hele Dnk at midlene fra statsbudsjettet til
rettssubjektet Dnk disponeres på de måter som gir størst mulig måloppnåelse. Dette
både med hensyn til de mål som er satt for Dnk utledet av Grunnlovens § 16 og de
mål som er satt av Dnk i Kirkemøtevedtak med oppfølging i underliggende enheter.
Vi etterlyser derfor en kobling av forslag til ressursfordeling mot visjons- og
måldokument for Dnk, og en begrunnelse for den foreslåtte fordelingsnøkkelen som
et godt verktøy for optimal måloppnåelse.

2. Mener høringsinstansene at forventningene til en ny fordelingsmodell er tilfredsstillende
ivaretatt i forslaget?
Da den foreslåtte fordelingsnøkkelen kun gir en marginal omfordeling av ressurser til
prestetjeneste mellom bispedømmene er ikke Borgs forventinger til ny
fordelingsmodell innfridd. Endringer under 1 prosentpoeng pr bispedømme kan ikke
sies å gi en reell omfordeling.

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?
- Borg bispedømmeråd støtter forslaget om både medlemsrelaterte og geografiske
parametere, men mener vektingen av medlemstall bør være noe større. Det foreslås
derfor at vektingen av medlemstall økes fra 15% til 20% og at vektingen av
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gudstjenester senkes fra 30% til 25%. Dette fordi medlemstallet på en god måte
gjenspeiler behovet for prestetjeneste for å utføre hovedarbeidsoppgavene jf.
tjenesteordningens § 2, utover de tjenestene som har fått egne parameter i
fordelingsnøkkelen. Vi mener således at medlemstall er et godt parameter for
aktivitet både mht. kirkens nærvær i folks liv og knyttet til kirkens synlighet og
deltakelse i lokalsamfunnene. Det vises her til Visjonsdokumentet for Dnk vedtatt av
Kirkemøtet.
Sett i lys av Visjonsdokumentets pkt. 2 Flere søker dåp og trosopplæring, bør
medlemstall inkludere tilhørige. Tilhørige utgjør viktige målgrupper for Dnks arbeid.
Sett i lys av kirkens diakonale oppdrag støttes at personer i lavinnteksthusholdninger
teller som kriterium. Dette bør følges av økt fokus i hele Dnk på utadrettet diakonal
satsing i prestetjenesten. Vi anbefaler at «Storbyutfordringer» endres til et begrep
som bedre kommuniserer kriteriets innhold.
I kriteriet for reiser forutsettes det å være prestenes tjenestereiser som ligger til
grunn.
I kriteriet for antall kirker forutsettes det at de kirkene som skal telle med har
forordnede gudstjenester med et minimum pr år.

Reiser
Under rapportens oppsummering foreslås det at reiseutgifter til prestetjenesten fordeles
på basis av gjennomsnitt av regnskapsførte utgifter de siste tre årene. Dette oppfattes
som en egen fordelingsnøkkel for reiseutgifter til prestetjenesten. Borg bispedømmeråd
mener midler til reiseutgifter må inngå i en samlet fordelingsnøkkel. Ved én
fordelingsnøkkel for prestetjenesten oppnår man også en samlet oversikt over
ressursene som stilles til rådighet for bispedømmene.
Driftsutgifter
Det tilligger det enkelte bispedømmeråd å prioritere mellom lønnskostnader og
driftsutgifter, både når det gjelder prestetjenesten og for administrasjonen. I driftsutgifter
til prestetjenesten ligger bl.a. arbeidsveiledning, etter- og videreutdanning, retreat og
åndelig veiledning, studieturer samt særlige satsingsområder. Dette er viktige verktøy for
biskopens ledelse av prestetjenesten og det enkelte bispedømmeråds måloppnåelse. Vi
mener derfor midler til driftsutgifter ikke bør løftes ut, men inngå i fordelingsnøkkelen.
Midler til særlige utfordringer – som rekruttering i nord – bør kunne tildeles særskilt, slik
også rapporten åpner for.

4. Bør det utarbeides en fordelingsnøkkel også for spesialprestetjenesten?
Ja, Borg bispedømmeråd mener det bør utarbeides en fordelingsnøkkel for
spesialprestetjenesten. Prestetjenesten ved de særskilte samfunnsinstitusjonene
bør behandles for seg og det anbefales at dette gjøres som et særskilt prosjekt
uavhengig av arbeidet med fordelingsnøkkel for menighetsprestetjenesten.
5. Er det behov for andre endringer i prinsippene og fordeling av midler i gruppe 1A, 1B, 2
og 3?
Borg bispedømmeråd har tidligere foreslått at tilskudd til kirkelig undervisning
(kateketstillinger) bør kunne ses sammen med trosopplæringsmidler.
6. Er det tilslutning til konklusjonen i rapporten, med ny fordelingsnøkkel?
Borg bispedømmeråd støtter at det skal innføres ny fordelingsnøkkel for fordeling av
ressurser til menighetsprestetjeneste i Dnk. Vi støtter ikke forslaget om særlig
fordeling av midler til reiseutgifter og driftsutgifter, jf. punkt over.
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7. Dersom det blir en ny fordelingsnøkkel, hvor raskt bør den implementeres?
Samtaler om ressursfordelingen mellom bispedømmerådene ble startet før
virksomhetsoverdragelsen fra staten. Borg bispedømmeråd mener derfor ny
fordelingsnøkkel bør tas i bruk fra 2020, evt. med en særskilt overgangsordning for
Oslo og Sør-Hålogaland bispedømmer.

Med vennlig hilsen

Per Johan Bjerkeli
stiftsdirektør

Anne Sofie Rosenvinge
økonomisjef
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