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Kommunale presteboliger - høring på rapport
"Kommunene" gir ofte tilbakemelding om at det økonomiske tilskuddet som staten gir
for å holde prestebolig er for lavt. Dette kommer bl.a. frem i dialog med kommunen
vedrørende å stille tjenestebolig til rådighet i henhold til Kirkelovens § 33, og i den
generelle dialogen om presteboligspørsmål.
Arbeidsgruppa vurderer at kapitaltilskuddet framover skal tilsvare renteutgiftene som
den enkelte kommune har ved anskaffelse av prestebolig gjennom låneopptak. Det
foreslås at kapitalutgiftene reduseres etter hvert som eventuelle lån på boligene
nedbetales. Nedbetalingstiden er foreslått til 25 år. Ordningen vil kreve årlige detaljerte
opplysninger om rentekostnader m.m. for hver enkelt prestebolig. En slik ordning vil
bety betydelig merarbeid for bispedømmeadministrasjonen, da det skal innhentes
detaljerte opplysninger for hver enkelt bolig fra anskaffelse og 25 år frem i tid. Dette
merarbeidet vil ikke nødvendigvis bidra til en bedre ordning enn dagens ordning.
Dersom det skal legges inn mer penger i ordningen må det jobbes frem enklere metoder
enn det arbeidsgruppen legger opp til. Det bør være et generelt mål å forenkle dagens
ordning. Revidert forslag legger ikke opp til det.
Dagens oppgavefordeling mellom bispedømmeråd og Opplysningsvesenets fond
vedrørende fastsetting av tilskudd samt utbetaling fungerer greit. Saksbehandling i
forbindelse med pålegg etter Kirkelovens § 33 er utfordrende og omstendelig. Her er det
mange som skal gis mulighet til uttalelse før bispedømmerådet kan gjøre sitt
godkjenningsvedtak. Det er avgjørende for utfallet at Presteforeningens krav til standard
for tjenestebolig blir innfrid av kommunen, og at bispedømmerådet tar hensyn til dette i
sitt vedtak om å godkjenne boligen. Det krav som departementet stiller er av en mer
generell karakter og oppleves som lite tilfredsstillende for tillitsmannsorganisasjonen.
Erfaringene viser også at det lett kan oppstå lokal drakamp om hvor boligen skal ligge,
noe som kan føre til uheldige diskusjoner i lokalsamfunnet. I henhold til ny
tjenesteordning for menighetsprester bør § l lb i Kirkeloven endres. Etter ny
tjenesteordning har presten prostiet som tjenestedistrikt og soknet som tjenestested
(særskilt arbeidsområde).
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