
Til Fornynings-, administrasjons og kirkedepartementet

Holla og Helgen sokn 1209.2013.

Holla og Helgen sokn har vurdert høringsnotatet om tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene i

menighetsrådsmøte den 10. september 2013

* Bør dagens tjenesteboligordning føres videre, eller bør den avvikles?

Ja, vi mener dagens tjenesteboligordning bør videreføres.

* Mener dere at dagens ordning er formålstjenlig for Den norske kirke, alle hensyn vurdert samlet?

Vi mener det er viktig for menigheten at presten fortsatt bor i soknet, og ikke utenfor sitt

tjenestedistrikt. Prestens tilstedeværelse i lokalmiljøet er viktig for prestens kjennskap til

befolkningen og at det er lett for folk å nå presten.

Vi mener at dagens bopliktordning virker rekrutterende for prester i menigheter som har et svakt

boligmarked, spesielt distrikter og byområder med særlig høye boligpriser, hvor det vil være

vanskelig for prester å bosette seg. Ved å beholde boplikten sikres en god prestedekning over hele

landet uavhengig av presten egen økonomi. Dette kommer menighetene til gode.

Men vi deler også departementets syn om at dagens bopliktording også har sine minussider ved at

mange av OVF-boligene og de kommunale boligene ikke er oppgradet til dagens boligstandard.

Mange av OVF-boligene har store uteområder med hager som tillegges prestens ansvarsornråde. For

mange søkere vil OVF-boligene være i største laget og være til hinder for at de søker, mens andre

søkere vil genuint være interessert i å bo i en eldre bolig med kulturhistorisk verdi. For mange vil

boligenes standard være et viktig moment avgjørelsen om de søker på prestejobben.

MR går inn for å beholde boplikten, men ser at hensynet til den enkelte søkers behov for fritak bør

veie tungt der boligen ikke oppfyller dagens bolig krav, jfr. presteforeningens standardkrav. Det betyr

at det kan være hensiktsmessig å selge ut en del eldre boliger som ikke oppfyller disse boligkravene

og la prestene selv kjøpe sine boliger i soknet, eller eventuelt kjøpe presteboligen. Med andre ord ser

vi at det er flere steder der både menighet og prest er tjent med at boplikten oppheves. Det bør være

Bispedømmerådet som til en hver tid bestemmer hvilke boliger dette gjelder, siden de også ansetter

prestene.

MR mener at de ca. 150 kulturhistoriske boliger bør fredes og etter best mulig skjønn pusses opp i

samarbeid med Riksantikvaren, og ha en pålagt boplikt.

Med hilsen Holla og Helgen sokn i Aust —Telemark prosti.
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