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Ang. høring om ny fordelingsnøkkel mellom bispedømme for tilskudd til
menighetsprestetjeneste
Styret i kirkevergelaget er kjent med at det gjennomføres en høring om ny
fordelingsnøkkel mellom bispedømme for tilskudd til menighetsprestetjeneste, og vil
i den forbindelse gjerne komme med en uttalelse. Vi merker oss at høringen er
avgrenset til biskoper, bispedømmer og arbeidstakerorganisasjonene, men siden
konsekvensene vil merkes særdeles godt ute i menighetene og fellesrådene, ønsker vi
å komme men noen korte kommentarer.
Styret i kirkevergelaget i Sør-Hålogaland slutter seg til Sør-Hålogaland bispedømme
sitt høringssvar. Vi anser det usedvanlig viktig at en finner en måleparameter for
reisekostnader og avstandskostnader som gir et reelt bilde av hva reiser koster i både
tid og penger. Vi registrerer at en har lagt til grunn antall transaksjoner i regnskapet,
og vil bemerke at dette underkommuniserer utgiftene både fordi bruk av klippekort
kan medføre en underrapportering, men vil legge til at det også vil forekomme
underrapportering der selve billetten betales av fellesrådet ved bruk av felles
klippekort for flere ansatte. Kostnaden for billetten vil ikke tilfalle bispedømmet, men
reisekostnad i form av reisetid også for prest er like fullt reell.
Videre vil vi understreke viktigheten av alle prekenstedene som ikke er kirker eid av
soknene. I Nordland er dette en viktig del av folkekirkens identitet, at kirken er til
stede også i lokalsamfunn uten eget kirkebygg. Det er derfor viktig at dette tas hensyn
til i en fordelingsnøkkel.
Vi vil også understreke at i Nordland er flyreise nødvendig for å samles på
bispedømmenivå. For en del er det vanskelig å delta i et dagsmøte på
bispedømmenivå uten overnatting.
Vi ber om at fordelingsnøkkelen mellom bispedømmene legger til rette for en reelt
tilstedeværende menighetsprestetjeneste i hele landet, også der det er store avstander
og ikke så veldig mange innbyggere. Vi håper derfor de innspill som er sendt fra SørHålogaland bispedømme blir hensyntatt i den endelige fordelingsnøkkelen.
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