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Bestemmelser om husleiesatser og brenselstilskudd for 2016 

Selv om prestenes boligordning er opphevet, har prestene fortsatt rett til å bo i boligene så 

lenge nåværende arbeidsforhold varer, jf. også Kulturdepartementets rundskriv V-7B/2015 

den 13. mars d.å. I disse tilfellene vil tidligere regler for fastsettelse av husleie og tilskudd til 

brenselsutgifter gjelde. Nedenfor følger satsene som gjelder for 2016. Som følge av at 

prestene ikke har plikt til å bo i boligene, vil imidlertid brenselstilskuddet være skattepliktig, 

jf. omtale under pkt. 2. 

1. Husleie 

Husleie er fra 1. januar 2016 kr 3 883,- pr måned.  

 

For enkelte boliger kan det av særlige grunner fastsettes lavere husleie. Denne skal være på kr 

1 900,- per måned. 

 

Husleieinntektene fra presteboligene skal innbetales til Opplysningsvesenets fond på konto 

7058 06 50420. Innbetalingene skal spesifiseres slik at det framgår hva som gjelder husleie fra 

kommunale boliger og hva som gjelder husleie fra fondets egne boliger. 

2. Brenselsutgifter 

Prester bosatt i tjenestebolig skal selv betale faktiske utgifter til lys og brensel med følgende 

begrensninger: 

 



Side 2 

 

a) Staten refunderer 75 pst. av utgiftene til lys og brensel som overstiger kr 12 933,- per år 

for tjenesteboliger for prester nord for polarsirkelen. 

 

b) Staten refunderer 75 pst. av utgiftene til lys og brensel som overstiger kr 24 941,- per år 

for tjenesteboliger for prester sør for polarsirkelen. 

 

Som nevnt ble brenselstilskuddet skattepliktig med virkning fra 1. september 2015. Nedenfor 

er det redegjort nærmere for skattemessige implikasjoner i lys av om utbetalingen av 

brenselstilskudd følger kalenderåret eller fyringssesongen  (juli – juni). 

 

Kalenderået (2015): 

Dersom brenselstilskuddet følger kalenderåret, antar vi at tilskuddet som gjelder for 2015 vil 

utbetales i januar/februar 2016. For 2015 vil 8/12 av grunnlaget for brenselstilskuddet 

(brenselsutgiftene fra 1. januar –31. august) ikke være skattepliktig, mens 4/12 vil være det.  

 

For 2015 må prestene sør for polarsirkelen selv dekke fyringsutgifter på kr 28 444. For 

utgifter utover dette dekker staten 75 pst. Hvis en prest for eksempel har fyringsutgifter på kr 

40 000, vil staten yte et tilskudd på kr 8 667 ((kr 40 000 – kr 28 444) x 0,75). Av dette 

tilskuddet vil kr 2 889 være et skattepliktig tilskudd (kr 8 667/12 x 4), og kr 5 778 et 

skattefritt tilskudd (kr 8 667/12 x 8). 

 

Fyringssesongen (juli 2015 – juni 2016): 

Dersom brenselstilskuddet følger fyringssesongen, vil tilskuddet som gjelder for høsten 2015 

og våren 2016 utbetales i juli/august 2016. For denne fyringssesongen vil 2/12 av grunnlaget 

for brenselstilskuddet (brenselsutgiftene fra 1. juli 2015 –31. august 2015) ikke være 

skattepliktig, mens 10/12 (1. september 2015–30. juni 2016) vil være det. 

 

Vi antar videre at refusjonsgrensene for fyringssesongen er gjennomsnittet av det som gjelder 

for 2015 og 2016, dvs.  

Sør for polarsirkelen: (kr 28 444 + kr 24 941)/2 = kr 26 692 

Nord for polarsirkelen: (kr 14 749+ kr 12 933)/2 = kr 13 841 

 

For nevnte fyringssesong må prestene nord for polarsirkelen selv dekke fyringsutgifter på kr 

13 841. For utgifter utover dette dekker staten 75 pst. Hvis en prest for eksempel har 

fyringsutgifter på kr 40 000, vil staten yte et tilskudd på kr 19 889 ((kr 40 000 – kr 13 841) x 

0,75). Av dette tilskuddet vil kr 16 574 være et skattepliktig tilskudd (kr 19 889/12 x 10), og 

kr 3 315 et skattefritt tilskudd (kr 19 889/12 x 2). 

 

For kalenderåret 2016 og fyringssesongen juli 2016 – juni 2017, vil hele brenselstilskuddet 

være skattepliktig. 

 

Med hilsen  

 

 

Ellen Ur (e.f.)  

avdelingsdirektør 
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 Ole Bernt Langset 

 seniorrådgiver 

 

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

 

 

  
 

Den norske kirkes presteforening 

Fagforbundet TeoLOgene c/o Fagforbundet Oslo 

Direktoratet for økonomistyring 

Skattedirektoratet 

Skattedirektoratet 
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Adresseliste 

Agder og Telemark 

bispedømmeråd 
Postboks 208 4662 KRISTIANSAND S 

Bjørgvin bispedømmeråd Postboks 1960 Nordnes 5817 BERGEN 

Borg bispedømmeråd Bjarne Aasgate 9 1606 FREDRIKSTAD 

Hamar bispedømmeråd Postboks 172 2302 HAMAR 

Møre bispedømmeråd Moldetrappa 1 6415 MOLDE 

Nidaros bispedømmeråd Erkebispegården 7030 TRONDHEIM 

Nord-Hålogaland 

bispedømmeråd 
Postboks 790 9258 TROMSØ 

Oslo bispedømmeråd Postboks 9307 Grønland 0135 OSLO 

Stavanger bispedømmeråd Lagårdsveien 44 4010 STAVANGER 

Sør-Hålogaland 

bispedømmeråd 
Tolder Holmers vei 11 8003 BODØ 

Tunsberg bispedømmeråd Postboks 10 Kaldnes 3115 TØNSBERG 

 


	Mottaker
	uoff
	BM1
	BM2
	BM3
	Deres_referanse
	Vår_dato
	dato
	Vaar_referanse
	Overskriften
	start
	UnderskrifterHer
	tabell2
	T_kopi
	BM16
	tbl_kopitil_3__sdk_navn___1___1
	tbl_kopitil_3__sdk_navn___2___1
	tbl_kopitil_3__sdk_navn___3___1
	tbl_kopitil_3__sdk_navn___4___1
	SideSkiftForAdresseliste
	Adresseliste
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___1___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___1___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___1___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___2___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___2___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___2___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___2___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___3___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___3___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___3___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___3___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___4___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___4___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___4___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___4___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___5___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___5___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___5___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___5___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___6___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___6___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___6___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___6___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___7___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___7___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___7___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___7___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___8___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___8___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___8___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___8___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___9___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___9___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___9___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___9___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___10___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___10___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___10___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___10___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___11___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___11___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___11___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___11___4

