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Kommunale presteboliger - høring på rapport fra arbeidsgruppe
forslag til endringer i gjeldende boligrefusjonsordning
overfor
kommunene

med

Kirkerådet viser til brev av 22. september 2005 fra Kultur- og kirkedepartementet
vedrørende ovennevnte høring.
Vi takker for muligheten og har følgende merknader:
Kirkerådet er i all hovedsak enige i de endringene som er foreslått i de gjeldende
reglene. Vi ser det som positivt at kapitaltilskuddet nå foreslås knyttet direkte til
anskaffelsesverdien av den enkelte bolig. Dette vil medføre bedre samsvar mellom
kommunens årlige utgifter og tilskuddet de får til å dekke dette.
Den nye beregningsmåten medfører at tilskuddet til de aller fleste kommunale boligene
vil øke. Dette ser Kirkerådet som positivt da det kan bidra til at presteboligene ikke vil
forstette å forfalle slik vi nå ser skjer i dag. Denne løsningen vil komme prestene til
gode, og vil kunne gjøre det enklere å rekruttere prester til steder som i dag sliter med å
gi prestene et godt botilbud.
Kirkerådet vil peke på at det på sikt bør vurderes om eierskapet av presteboligene skal
samles, og ikke være fordelt mellom kommunene og OVF slik som det er i dag. Dette
vil gi en mer helhetlig praksis og bedre styring.
Kirkerådet vil ikke fremme noe forslag om en alternativ løsning til dagens
refusjonsordning . Vi vil imidlertid påpeke at et fremtidig forslag om en alternativ
løsningen vil kreve en grundig utredning.
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