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Hadselkirkeligefellesrådhar i møteden 27. august2013hatt følgendesaktil behandling.

25/2013 Horing - tjenestebolig- og bopliktordning for prestene i Den norske kirke.
Menighetsråd og fellesråd er ikke på lista over høringsinstansene.
Hadsel menighetsråd ønsker likevel å komme med et høringssvar.

Hadsel menighetsråd behandlet spørsmål om tjenestebolig- og bopliktordningen for
prestene i møte 27.08.13 og ønsker å uttale følgende:

Menighetsrådet er enig i at bopliktordningen på mange måter har utspilt sin rolle.
Likevel ser vi, slik departementet også påpeker, at i mange utkantstrøk er det helt
nødvendig å tilby bolig til presten. Selv om boplikten generelt oppheves er det
viktig å ha bolig tilgjengelig for å få søkere til mange prestestillinger. Dersom
prestene har alternativ bolig til den som tilbys, bør det være mulighet for det.
Når det gjelder boliger som har kirkelig - og kulturhistorisk verdi er
menighetsrådet enige i at her må det likevel være boplikt. Å være pliktig å flytte
inn i en slik bolig vil kunne være både positivt og negativt i rekrutteringsøyemed,
men menighetsrådet ser det som viktig at det bor folk i boligene. Det er likevel
viktig å holde fast ved:

Boliger som har kulturhistorisk verdi må tas vare på. De må holdes i stand.
Det er også viktig at vedlikehold og modernisering gjøres på en slik måte
at det ikke bryter med den bygningsmessige stilen.
Og det er helt nødvendig at det bor folk i huset. All erfaring tilsier at
boliger som ikke er bebodd vil forringes over tid.

3. Hvilke boliger har en slik kulturhistorisk verdi at de bør bevares som boliger med
boplikt?

Her er det to viktige hensyn. Noen boliger er så gamle at de av den grunn
er verneverdige. Disse må bevares selv om det i mange tilfeller kan være
en stor utfordring.
Andre boliger er ikke verneverdige p.g.a. alder, men fordi stedet den står
på har en historie som tilsier at den fortsatt må benyttes som prestebolig.
Dette er tilfelle med Hadsel prestegård. Den er bare knapt 100 gammel,
men ligger på et høvdingsete fra lenge før kristen tid, og det har vært
kirkesenter og bosted for prester på stedet helt sikkert siden 1300-tallet
(men sikkert også før det).

4. Konklusjon: Hadsel menighetsråd støtter at den generelle boplikten for prester
oppheves, men mener det er viktig at det fortsatt blir boplikt i presteboliger som
har kulturhistorisk verdi.
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