
Gjennomgang av kirkefagforvaltningen 
Høringsuttalelse fra Presteforeningen 

Presteforeningen ønsker med dette å avgi høringsuttalelse om rapporten fra utvalget som har 

gjennomgått kirkefagforvaltningen nasjonalt og regionalt i Rettssubjektet Den norske kirke. 

Kirkerådets direktør sendte rapporten på høring til bispedømmerådene og biskopene 12. mars 2020. 

Høringen burde vært sendt til arbeidstakerorganisasjonene, selv om den også er åpen for alle.  

Det framstår uklart av rapport og høringsbrev hvordan videre prosess er tenkt, herunder om det skal 

legges fram sak for Kirkerådet. Høringsspørsmålene fanger heller ikke opp alle anbefalinger i 

rapporten. 

Rapporten legger ikke opp til større endringer og omorganiseringer i kirkefagforvaltningen, men 

kommer med en rekke mindre inngripende anbefalinger. Presteforeningen støtter at oppbygningen 

av kirkefagforvaltningen i det store og hele bevares omtrent slik den er, med blikk for de mindre 

justeringer, effektiviseringer og forenklinger som er praktisk mulige og fornuftige.  

Mange av anbefalingene angår administrativ organisering, oppgavefordeling, rutiner og 

arbeidsformer. Dette er spørsmål som primært skal drøftes med arbeidstakerne og som kan løses i 

fortløpende arbeid, ved tilsettinger, gjennomganger av stillingsbeskrivelser, fordeling av 

ansvarsområder mellom ansatte og budsjettmessige prioriteringer. I det følgende går vi ikke inn på 

denne typen spørsmål, men forutsetter at slike spørsmål drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. 

Det er noen unntak fra dette. Noen spørsmål angår alle ansatte i rDnk, som spørsmålet om 

implementering av Kirkemøtets vedtak. 

Til høringsspørsmålene i Kirkerådets skjema 

Spørsmålet til kap 3: Både kantor, kateket, diakon og menighetsprest må i tjenesteordningen ha en 

forpliktelse til både soknets og Kirkemøtets mål, strategier og planer. Enig? Uenig? Kommentar? 

Dette spørsmålet reiser et kirkeordningsspørsmål som må behandles av Kirkemøtet. Det vil ha 

konsekvenser for «embete- og råd-tenkningen», forholdet mellom prestetjeneste og råd. Det 

aktualiserer forholdet mellom styring gjennom faste bestemmelser/regler og mer bevegelige mål og 

strategier, og forholdet mellom mål og strategier fastsatt på ulike nivåer i den kirkelige 

organisasjonsstrukturen. Det kan leses som et ønske om sterkere sentralstyring av prestetjenesten, 

og som et ønske om underordning av prestetjenesten under rådene lokalt. Slike spørsmål hører 

hjemme i den større kirkeordningsdiskusjonen. At utgangspunktet synes å være et ønske om å 

likeordne prestetjenestens tjenesteordning med de øvrige tjenestene, understreker sammenhengen 

med prosessene om kirkelig organisering. Presteforeningen mener denne typen spørsmål må tas ut 

av denne høringen, og utredes slik at de prinsipielle og kirkeordningsmessige sidene og 

konsekvensene belyses. 

Utvalgets tenkning i kap. 3 styres i for stor grad av en hierarkisk styringslogikk ovenfra og ned, selv 

om utvalget signaliserer at det er oppmerksom på faren for dette. Kirken krever høy fagkompetanse 

av de vigslede tjenestegruppene på lokalplan. Det burde være en like viktig del av 

kirkefagforvaltningens ansvarsområde å stimulere lokalt arbeid, og bringe kunnskap om lokale råd og 

ansattes behov og vilkår oppover i systemet. 

Spørsmål til kap. 5: Vedrørende stillingsressurser nasjonalt og på bispedømmekontorer. I kap 5 

berøres problemstillingen om det skal være deltidsstillinger i hvert bispedømme eller spesialiserte 



heltidsstillinger med ansvar for større regioner eller nasjonalt. Presteforeningens fagutvalg for 

kontoransatte er opptatt av at det både må være kompetanse regionalt og nasjonalt på mange felt, 

men at det på noen felt kan være fornuftig med regionalt samarbeid om stillinger med 

spisskompetanse på et fagfelt. Dette kan variere fra fagområde til fagområde. Spisskompetanse er 

viktig, men nærhet og kjennskap til lokale forhold er også en spisskompetanse. Noen felt blir sårbare 

ved å være ett blant mange hos én medarbeider, andre felt er det viktig og nødvendig å ha 

kompetanse på i hvert bispedømme. Dette må avgjøres etter konkrete vurderinger av fagområdets 

og bispedømmets behov og de geografiske forhold, bl.a. hva som er hensiktsmessige 

samarbeidsregioner på hvert felt. 

Til spørsmålet om det er ønskelig med mer samhandling gjennom videomøter mellom bispedømme 

og nasjonalt nivå, har vi plutselig fått mye mer erfaring. Erfaringene tilsier at svaret er ja. Når 

infrastruktur for slike møter er bygd opp, er dette et praktisk spørsmål – dog et spørsmål av 

betydning for oppnåelse av kirkelige miljømålsettinger. 

Til kap 6: Spørsmålet om arenaer for læring knyttet til kirkefag. 

Her oppleves horisonten noe snever. Det er ikke bare hvilket nivå og hvilken form (digital), men 

forholdet mellom obligatoriske tiltak og frivillig tilbud, intern organisasjonsopplæring, etter- og 

videreutdanning som bør tematiseres, samt kompetanseutvikling og livslang læring. Eksterne arenaer 

kan være riktig på en del ting. Interne på andre.  

Selvdreven fagutvikling nedenfra kan man også tenke seg, særlig siden det er såpass høye 

kompetansekrav til innehavere av vigslede kirkelige stillinger. 

Til kap. 8: Saksbehandling, rapportering og godkjenninger, og mulighet for forenkling. 

Presteforeningen er positiv til forenkling av rapportering og ikke minst godkjenninger. En tredje 

mulighet ved siden av de to som omtales i høringsspørsmålet, er å fastsette rammer som gir lokalt 

handlingsrom. I stedet for godkjenning, kan en etterse ved visitas e.l. at lokale ordninger/planer 

holder seg innenfor rammene / er i tråd med rammene. 

Til kap. 9. Kirkefaglige oppgaver: her har høringsspørsmålet for snevert fokus på fagdager og 

konferanser.  

En rimelig måte å tenke på, når det gjelder ansvar for fagdager, konferanser m.v., er at alt som angår 

«forvaltning» bør ivaretas av kirkefagforvaltningen. Det samme gjelder ansvar for og organisering av 

interne opplæringstiltak, men ikke nødvendigvis faglig gjennomføring, som kan settes bort til 

eksterne aktører. En tredje oppgave som det er rimelig at kirkefagforvaltningen ivaretar er å formidle 

relevante tilbud til arbeidstakere og rådsmedlemmer om kurs og opplæringstilbud ved eksterne 

fagmiljøer og tilbydere. Her vil det også være naturlig at kirkefagforvaltningen bidrar til å arbeide 

fram relevante kurs, og kan være samarbeidspartner, uten nødvendigvis å arrangere og stå for faglig 

innhold.  
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