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Opplysningsvesenets fond (Ovf) - presteboliger med særlig 

kulturhistorisk verdi. 
 

 

Bispemøtet takker for tilsendt høringssak fra Kulturdepartementet av 12. mars 2015 om 

”Opplysningsvesenets fond - presteboliger med særlig kulturhistorisk verdi” og vil med 

dette avgi sin uttalelse. Saken har vært behandlet i Bispemøtets arbeidsutvalg 18. mai 

2015.  

 

Bakgrunnen for saken er at bopliktordningen avvikles 1. september 2015. Det medfører 

at det må tas stilling til om prestegårdene som eies av OVF og som har særlig 

kulturhistorisk verdi, fortsatt bør være i kirkelig eie og bruk eller om de kan selges på 

det åpne marked og anvendes til andre formål.  

 

Til vurderingen av den oversendte høringssaken har OVF utarbeidet en katalog som gir 

en beskrivelse av det de anser for å være de mest verdifulle prestegårdene i Norge. 

Dette dokumentet vil være en viktig ressurs i det videre arbeidet med saken. På 

bakgrunn av den utarbeidede katalogen bes høringsinstansene svare på tre 

hovedspørsmål, nemlig  

 

1) hvilke av de navngitte prestegårende som bør søkes beholdt som 

presteboliger,  

2) om det er andre prestegårder som bør tas med i katalogen og  

3) om noen bør kunne selges.  

 

Bispemøtet mener at det er behov for en bred, helhetlig og kvalitetssikret gjennomgang 

av disse spørsmålene. Samtidig er det grunn til å understreke at det er de lokale 

kirkelige instansene som best kan uttale seg om vurderingen av de navngitte 

prestegårdene i katalogen fra OVF. Vi vil derfor henvise til uttalelsene fra de enkelte 

bispedømmene.  

 

Bispemøtet vil likevel på et generelt grunnlag understreke at prestegårder med stor 

kulturhistorisk verdi bør søkes beholdt i kirkelig eie og bruk. Grunnen til det er at disse 

boligene har lang tradisjon som prestegårder og formidler kirkens og prestegårdens 

historie på stedet. På denne måten synliggjør de også båndet mellom kirken og folket.  
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Bispemøtet deler derfor den oppfatning at disse prestegårdene best ivaretas dersom de 

fortsatt blir brukt som presteboliger. Alternativt kan det vurderes om boligene kan 

gjøres tilgjengelig til bruk for menighetens ulike aktiviteter. 

 

Bispemøtet vil videre fremholde betydningen av at det finnes egnede bispeboliger i 

stiftsbyene. Hva gjelder bolig for biskop viser vi for øvrig til ordningen som gjelder for 

fylkesmennene.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Christofer Solbakken  

generalsekretær Øyvind Rise  

 seniorrådgiver  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

3 

Mottakere:    
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