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Høring på rapport fra arbeidsgruppe med forslag til endringer i
gjeldende boligrefusjonsordning overfor kommunene

Innledningsvis  vil vi uttrykke  at det  er nyttig  med gjennomgang av ordningene
knyttet til  forvaltningen av de  kommunale presteboligene.

Når det gjelder spørsmål om refusjonsordninger og de moment som er vektlagt, støtter
vi dette. Med hensyn til refusjon til kommunene, er det positivt at det nye forslaget
legger til rette for en større forutsigbarhet i forhold til den kompensasjon kommunene
mottar. Vi regner med at det vil kreves kvalitetssikring ved overgang til en ny ordning.
Dette vil medføre et vesentlig merarbeid, men er ikke noen uoverkommelig oppgave og
vil måtte sees på som en engangsinvestering.

Med hensyn til boligstandard , ser vi at det er en del usikkerhet knyttet til standard når
det skal anskaffes nye boliger og ved oppgraderinger av boliger. Dersom en ønsker en
viss jevnhet i boligstandarden, vil det være nyttig med faste standardkrav knyttet til
presteboliger med boplikt. Det er videre av avgjørende betydning med gode
retningslinjer og rutiner på alle nivå i forhold til forvaltningen av ordningen med
kommunale presteboliger med boplikt, både i forhold til anskaffelse og vedlikehold av
disse.

Vi vil  videre understreke at det er ønskelig med en mest mulig enhetlig
boligforvaltning .  Når det gjelder alternative ordninger og oppgavefordeling mellom
kommunene ,  bispedømmerådene og Opplysningsvesenets Fond ,  støtter vi alt som kan
føre til en mer enhetlig boligforvaltning av presteboliger.
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