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Husleie for prester i 2017   

I forbindelse med avviklingen av boplikten for prester ble det 10. februar 2015 inngått avtale 

mellom Kulturdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner. Avtalen ble godkjent av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene 5. mars 2015.  

 

I avtalens pkt. iii) framgår det hvordan husleien for prester som blir boende i boligene etter 

opphevelsen av boplikten, skal reguleres. Avtalen har imidlertid ikke gyldighet fra 1. januar 

2017 når prestetjenesten ikke lenger er en del av statsforvaltningen. Det vil likevel fortsatt 

være slik at nevnte prester skal innbetale husleie til Opplysningsvesenets fond, og fondet skal 

på tilsvarende måte som tidligere forestå oppgjøret med huseier, bl.a. kommunene.  

 

Bakgrunnen for at fondet kan kreve inn husleiebeløp fra prestene, vil som nevnt være at det 

inngår i det økonomiske oppgjøret med huseier. I lys av dette bør også fondet fastsette 

husleiebeløpet. Dette skal likevel ikke skje på fritt grunnlag, men ut fra premissene som følger 

av pkt. iii) i bopliktavtalen. Med bakgrunn i dette vil husleien som fondet kan kreve inn, være 

kr 3 952 per måned fra 1. januar 2017. For enkelte boliger kan det av særlige grunner 

fastsettes lavere husleie. Denne skal være på kr 1 900,- per måned. 

 

 

Med hilsen  

 

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)  

avdelingsdirektør Ole Bernt Langset 

 seniorrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 

Opplysningsvesenets fond 

Postboks 535 Sentrum 

0150 Oslo 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/7450-  19.12.2016 
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Agder og Telemark bispedømmeråd 

Bjørgvin bispedømmeråd 

Borg bispedømmeråd 

Fagforbundet TeoLOgene c/o Fagforbundet Oslo 

Hamar bispedømmeråd 

Kirkerådet 

Møre bispedømmeråd 

Nidaros bispedømmeråd 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 

Oslo bispedømmeråd 

Presteforeningen 

Skatteetaten 

Stavanger bispedømmeråd 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 

Tunsberg bispedømmeråd 
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