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Prestetjenesten i Den norske kirke og «det geistlighetens benefiserte gods» som i 1821 ble til 

Opplysningsvesenets fond har en lang og sammenvevd historie. Prestegårdene har bidratt til 

prestefamiliens underhold og har vært viktige samlingspunkt både for kirken og lokalsamfunnet i store 

deler av Norge. 

Presteforeningen mener at kirkens og OVFs felles historie kan gi grunnlag for å kreve at Den norske 

kirke alene skal gis eiendomsretten til OVF. Men vi ser også de utfordringene som en slik løsning vil 

medføre. Presteforeningen forholder seg imidlertid til at Den norske kirke ved Kirkerådet ser ut til å 

foretrekke en delt løsning mellom kirken og staten. Vi frykter likevel at en overføring av 

kulturhistoriske og kirkehistoriske eiendommer fra OVF til Den norske kirke kan bli en 

«fattigdomsfelle». OVF har i dag opparbeidet seg et stort vedlikeholdsetterslep på prestegårdene/ 

presteboligene. Når dagens OVF ikke har klart å holde tritt med vedlikeholdet, viser det tydelig hvor 

ressurskrevende disse gamle boligene er og understreker nødvendigheten av å sette av tilstrekkelig 

midler til dette. For de rundt 500 av OVFs bygninger som er fredet eller har kultur/kirkehistorisk verdi 

anslår OVF selv at det vil kreve 700-800 millioner kroner å få vedlikeholdet opp på et akseptabelt nivå. 

Her inngår det 240 presteboliger som alene vil kreve om lag 500 millioner kroner til grunnleggende 

vedlikehold.  

Presteforeningen vil også fremheve at det ikke bare er i kirkens interesse at disse kulturhistoriske/ 

kirkehistoriske byggene blir tatt vare på. I mange tilfeller er det like mye lokalhistorie som kirkehistorie 

som fortelles gjennom byggene. Det må også gjenspeiles i finansieringen.  

Presteforeningen har som sin fremste oppgave å ivareta prestenes lønns- og arbeidsvilkår. Ordningen 

med boplikt i prestebolig har vært en viktig del av disse vilkårene helt fram til boplikten ble opphevet 

1.sept 2015, også etter at staten fra 1957 tok fullt ansvar for lønnsutbetalingene til prestene. (Lov 

5.april 1957 om geistlige embets- og tjenestemenns lønnsforhold). Etter 2015 er mange prestegårder 

solgt og flere planlegges solgt i nær fremtid.  Likevel er det fortsatt drøyt 100 prester som bor i 

prestebolig eid av OVF fordi de ikke har skiftet prestestilling siden 1.sept 2015 og dermed har borett 

etter «gammel ordning». Etter en gjennomgang har OVF valgt å beholde ca. 100 prestegårder som er 

av kulturhistorisk eller kirkehistorisk interesse, og/eller ligger i umiddelbar nærhet til kirken. Disse vil i 

noen tilfeller også være aktuelle som rekrutteringsboliger. Fra 2015 har OVF hatt ansvar for å stille 

tjenestebolig til rådighet i områder der det er vanskelig å rekruttere prest. Dette er ikke knyttet bare til 

de gamle prestegårdene, men kan også gjelde andre boliger og leiligheter.  

Presteforeningen mener at ordningen med rekrutteringsboliger ikke må oppheves ved en endring i 

OVF, men at den heller må forbedres og utvides slik at den kan bidra til større mobilitet blant 

prestene. Den gamle boligordningen (før 2015) gjorde det lettere å flytte til et nytt sted, fordi presten 

ikke måtte kjøpe eget hus eller ta en stor økonomisk risiko. Etter at boplikten ble opphevet opplever vi 

mindre mobilitet i presteskapet. Familien bor et sted over lenger tid og presten søker fortrinnsvis 

jobber i nærområdet. I dag mangler Den norske kirke prester. Det er krevende å få søkere til ledige 

prestestillinger i distriktene.  60 % av prestene er allerede over 50 år, og det er begrenset 

nyrekruttering av unge prester. Kirken må jobbe med denne utfordringen på mange måter, men 



Presteforeningen tror at gode rekrutteringsboliger kan være et av flere virkemidler for å skaffe prester 

utenfor sentrale strøk.  


