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Høring - Tjenestebolig - og bopliktordningen for prestene

Vi viser til Fornyings- og Administrasjonsdepartementets høringsbrev og høringsnotat datert
21. mai d.å.

Ut fra en drøfting av ulike hensyn som gjør seg gjeldende, konkluderer departementet med at
en generell boplikt for prestene ikke lenger vil være formålstjenlig.

Selv om det skulle bestemmes at prestene ikke lenger skal være omfattet av en generell boplikt,
er det allikevel departementets syn at det må gjøres unntak fra hovedregelen når det gjelder de
kulturhistorisk viktigste presteboligene. Disse boligene, som eies av Opplysningsvesenets fond,
representerer så viktige kirke- og kulturhistoriske tradisjoner og verdier at de etter
departementets syn bør beholdes i fondets eie og fortsatt være i bruk som presteboliger.

Riksantikvaren slutter seg til dette synet. De kirke- og kulturhistorisk viktigste presteboligene
ivaretas best som levende kulturuttrykk om de fortsatt benyttes til det formålet de er bygget for
og har vært brukt til. Ivaretakelsen av deres kirke- og kulturhistoriske betydning sikres best ved
at de fortsatt er i bruk som presteboliger.

Som departementet antar også Riksantikvaren at mange prester vil se det som attraktivt å
benytte en bolig med slike særlige kvaliteter og som viderefører presteboligens tradisjoner på
stedet.

Når det gjelder utvelgelsen av presteboliger med fortsatt tilknyttet boplikt, viser vi til det
landsomfattende prosjektet i regi av Opplysningsvesenets fond hvor kulturhistorisk viktige
presteboliger kartlegges. Det er opplyst at prosjektet er tenkt gjennomført innen utgangen av
2013.
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