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Høringsuttale - Tjenestebolig og bopliktordningen for prestene - Nesset
kommune

Nesset kommunestyre behandlet i møte 01.10.2013, sak 82/13, høringsuttale vedr. tjenestebolig
og bopliktordningen for prestene.

Følgende forslag til uttale ble enstemmig vedtatt:

Viser til deres brev av 21. mai 2013 og høringsnotatet om tjenestebolig- og bopliktordningenfor
prestene. Selv om Nesset kommune ikke står på adresselisten over høringsinstansene i saken,
tillater vi oss å komme med denne uttalen. Dettefordi vi mener at Nesset prestegard både lokalt
og nasjonalt representerer en så stor kirke- og kulturhistorisk verdi at eierskapet må beholdes i
OVF.

Nesset prestegard var barndomshjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson. Her hentet han mye av sin
inspirasjon til sitt virke somfolfatter og samfunnsbygger. Faren, Peder var den som bygde
hovedhuset, somfram til 2013 harfungert som boligfor presten i Nesset. Alle bygningene på
prestegarden erfreda og prestegarden er en av de best bevarte prestegardene i landet.
Driftsbygningen ble i 2010 bygd om til museum og kultursenter og ble i den anledning tildelt
Olavsrosa. Enforpliktende pris som i dag er godt ivaretatt gjennom samarbeid med
Romsdalsmuseet og OVF sitt eierskap.

Vi harforståelse for at prestenes bopliktordning blir tatt opp til vurdering, at den må tilpasses
dagens samfunn og utviklingstrekk og ikke minst prestenes arbeidsvilkår. For oss i Nesset
forventes det likevel at presten bor på prestegarden i kommunen og har det nødvendige og
viktige nærværet til menighet ogfolk i arbeid somfritid. Vi er delfor svært skeptiske til at
departementet ikke lenger ser grunn til å opprettholde dagens bestemmelse om at presten skal bo
i tjenestedistriktet. I sentrale strøk er det ikke sikkert dette har noen større betydning, menfor oss

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset,6460EidsvågI Romsdal Kommunehuset 71 23 1100 410605 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 1101 864981062



ute i distriktene med store avstander vil mangelen på nærheten og tilstedeværelsen av en prest i
etfolkekirkeperspektiv være uheldig.

Departementet mener i høringsnotatet at detforeligger hensyn som tilsier at den generelle
bopliktordningen bør avvikles. Som unntakfra hovedregelen "er det departementets syn at det i
alle tilfeller bør være boplikt i de kirke- og kulturhistorisk mest verdifullefondsboligene.
Boplikten i disse boligene vil da være unntattfra hovedregelen om at prestene ikke skal ha
boplikt."

Nesset prestegard vil være en av disse kulturhistoriske verdifullefondsboligene, som OVF i
antall har vurdert at det skal være 150 av i landet. På 1990-talletforetok OVF en tilsvarende
kartlegging. Nesset prestegard ble da vurdert til å være blant landets 35 mest kulturhistoriske
verdifulleprestegarder, som skulle beholdes videre i OVF sitt eie. OVF er også i gang med
prosjektet "Prestegarden gjennom 200 år". Dette er et bokprosjekt hvor 5 prestegardshistorier i
landet skalformidles i hver sin bok. Nesset er sammen med Selje, Lesja, Meldal og Stiklestad de
utvalgteprestegardene.

Vi opplever å ha et gjensidig godt samarbeid med OVF og Romsdalsmuseet iforvaltningen av
Nesset prestegard —kommunens museums og kultursenter. Mye godt arbeid er gjort med å
formidle Bjørnsonshistorie og prestegardshistorie, og mye arbeid vil også bli gjort i årene som
kommer. For videre utvikling av prestegarden er det derfor viktig med en avklaring på
bopliktordningen. Nesset kommune deler derfor departementets syn på at OVF må videreføre sitt
eierskap og sineforpliktelser på de prestegardene i landet med størst kulturhistorisk verdi. Om
boplikten til presten skulle bli opprettholdt i disse boligene er det opplagt at eier også må ruste
opp boligene i henhold til de krav og standarder som vil gjeldefor den enkelte bolig.

Vedlagtfølgersakspapirermedbehandlingog vedtaki saken.
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