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Høring - Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene 
 
 
 
Det vises til høringsnotat fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, datert 21.05.2013.  KS 
begrenser sitt høringssvar til hovedspørsmålet, om dagens tjenesteboligordning bør videreføres eller om 
den bør avvikles. I tillegg omfatter vårt høringssvar KS’ synspunkter om kommunenes disposisjonsrett til 
de 525 av landets 960 tjenesteboliger for prester som de eier eller stiller til disposisjon for 
bispedømmerådene i dag.  
 
KS mener at utviklingstrekk i samfunns- og arbeidsliv forøvrig tilsier at bopliktordningen kan avvikles, og 
støtter departementets begrunnelse og syn for en opphevelse av bopliktordningen.  KS ser at 
tjenestebolig kan være et viktig virkemiddel for rekrutteringen i deler av landet og er av den oppfatning at 
dette må ivaretas av Opplysningsvesenets fond, i samarbeid og samråd med bispedømmerådene.  
 
KS er av den oppfatning at kommunene må stå fritt til å disponere de 525 boligene som kommunene eier 
eller stiller til rådighet som tjenesteboliger i dag, ut fra et helhetssyn i forhold til kommunens samlede 
behov. En slik disposisjonsrett må også omfatte kommunens mulighet for salg på det frie marked, der 
dette er formålstjenlig for kommunene. 
 
I den grad kommunene eier eller disponerer boliger av kulturhistorisk verdi, bør det gjøres en særskilt 
vurdering av fremtidig disposisjon og ansvar knyttet til videre drift og bruk av disse boligene. Overdragelse 
av kommunale tjenesteboliger til opplysningsvesenets fond, for omgjøring til kontorer for den lokale 
kirke, vil i stor grad innebære omfattende ombygging og oppgradering av boligen for å tilfredsstille dagens 
krav og behov for universell utforming, tilgjengelighet og fasiliteter for dagens kontorarbeidsplasser. En 
slik tilpasning vil medføre betydelige kostnader og må vurderes nøye før en går inn på slike ordninger.   
 

 
 
Med vennlig hilsen 
        
Helge Eide        Kjell Torgeir Skjetne  
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