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Kommunale presteboliger - høring på rapport fra arbeidsgruppe med forslag til
endringer i gjeldende boligrefusjonsordning overfor kommunene
Opplysningsvesenets fond (Ovf) er enig i at eksisterende bestemmelser for boligrefusjon for kommunale
presteboliger er moden for endringer. Fondet slutter seg til de fleste av prinsippene som er skissert i
forslagene fra arbeidsgruppen og til en forenkling av reglene. Fondet har i tillegg følgende merknader.
1.

Fondet vil påpeke at en øvre grense for anskaffelsesbeløp for presteboliger i kommunene vil slå
urimelig ut for kommuner i pressområder med høye tomtekostnader.

2.

Ovf mener også at det bør defineres en øvre grense for arealet som det skal gis refusjon for, da
vedlikeholdstilskuddet er avhengig av boligens størrelse.

3.

Ovf ser det slik at reglene for oppgradering og standardheving av en bolig må defineres mer presist.
Øvre grense for reinvesteringer bør ikke overstige forskjellen mellom oppjustert verdi av øvre
anskaffelsesverdi på en bolig etter boligprisindeksen og nedskrevet verdi på den aktuelle boligen.

4.

Ovf vil påpeke behovet for å kvalitetssikre oversiktene fra bispedømmerådene over refusjoner for
de kommunale presteboligene, før de oversendes Ovf for utbetaling. Ovf kan ikke påta seg denne
oppgaven. For øvrig mener Ovf at det ville være logisk at utbetaling til kommunene skjer via
bispedømmerådene, og at bispedømmerådene kommuniserer med kommunene om saken. I dag er
det i perioder mange telefoner og henvendelser i forbindelse med utbetalingene. Ovf vil da kunne
overføre et beløp årlig til det enkelte bispedømmeråd etter tilsendt oversikt.

Ovf vil til slutt understreke kommentaren fra arbeidsgruppens medlem Svein Gunnar Berntzen om at
Opplysningsvesenets fond allerede har store økonomiske forpliktelser i form av tilskudd og andre ytelser
som overstiger fondets yteevne . En varig økning av nivået for tilskuddet til de kommunale presteboligene vil
derfor redusere fondets muligheter til å yte tilskudd til de øvrige formål som Opplysningsvesenets fond er
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