
Fra: Ragna Sofie Grung Moe 
Sendt: 31. oktober 2018 13:47 
Til: KR-Postmottak 
Emne:  Høringssvar:  Ny fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene av tilskudd 

til menighetsprestetjeneste  
 
Den norske Kirke 
 
 
Her følger høringssvar fra Samfunnsviterne: 
 

 
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? NEI 

 

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

Vi mener at hovedmålet for prosjektet er vel ivaretatt, da de endelige fordelingsnøklene vil 
sikre hensiktsmessig, effektiv, enkel og GOD fordeling av midler til 
menighetsprestetjenesten. 

Vi leser også at skjønn inngår som et sentralt element i prosessen.  
Vi forstår at modellen det legges opp til er «tidløs» og vil få en økende treffsikkerhet ettersom 
rapportering og regnskapssystem standardiseres og samkjøres for alle enheter. 

 
Et element innfører en ny og krevende nærhet til realitetene, til «markedet», - synkende 

medlemstall (og slik en større misjonsmark) vil gi færre lønnsmidler til «arbeiderne». 
Og på motsatt vis vil vi belønnes i ettertid med flere stillinger ettersom medlemstallet stiger. 

 
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? JA 

 
4. Bør det utarbeides en fordelingsnøkkel også for spesialprestetjenesten? JA 

 

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

 

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

Med følgende kommentarer: Man bør for alle grupper, ta utgangspunkt i gjennomsnittet for 
regnskapstall de tre siste årene. 

 

7. Dersom det blir en ny fordelingsnøkkel, hvor raskt bør den implementeres? 2020.  
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Ragna Sofie Grung Moe 
Hovedtillitsvalgt 
for Akademikerne i rDnk 



Sa mfunnsviterne i rDnk

Tel.: 95277371
e - post rm548@kyrkja.no

From: Hans Øyvind Hvidsten
Sent: Monday, October 15, 2018 11:26 AM
To: Martin Enstad ; 'teologene@gmail.com' ; Turid S. Myrholt ; 'bjarte.hove@kirken - aalesund.no' ;
Svein Mikkel Hammerstrøm ; E rling Theodor Jakobsen ; Hildegunn Opstad Smørgrav ; Ragna Sofie
Grung Moe ; Solfrid Rong ; Anne Sofie Rosenvinge
Cc: Jan Rune Fagermoen ; Tormod Stene Hansen
Subject: Høring om ny fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene av tilskudd til
menighetsprestet jeneste

Til arbeidstakerorganisasjonene:

Vedlagt følger kopi av høringsbrev til bispedømmerådene og rapport om ny fordelingsnøkkel mellom
bispedømmerådene av tilskudd til menighetsprestetjeneste.

Høringsdokumentene er sendt til alle bispedømmeråd og biskoper i tillegg til
arbeidstakerorganisasjonene, og saken skal behandles av Kirkerådet i møtet 06 - 07. 12.2018.

For at høringssvarene skal kunne oppsummeres og behandles, er frist for tilbakemelding til
Kirkerådet er 31. 10.2019. Saken skal også legges fram på neste møte i kontaktutvalget 25.10.2018.

Dersom det er behov for utsatt høringsfrist, ber vi om at dette avklares med sekretariatet. Er det
andre spørsmål, ber vi dere ta kontakt med undertegnede.

Mvh

Hans Øyvind Hvidsten
Seniorrådgiver – utr eder
Kirkerådet

Tlf: 23081226
Mobil: 90682901
E - post: hh454@kirken.no
www.kirken.no


