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Uttalelse om ny tjenesteboligordning for rekruttering  
 

Vi viser til brev datert 11. mars 2015 vedrørende ny tjenesteboligordning. Oslo biskop 

og bispedømmeråd takker for muligheten til å avgi uttalelse. Saken er behandlet i 

bispedømmerådets møte 11.mai 2015, OBDR sak 33/15. 

 

Del 1 forslag til ny tjenesteboligordning for rekruttering synes å  ivareta aktuelle 

utfordringer knyttet til en ny ordning. Oslo biskop og bispedømmeråd har ingen 

endringsforslag til punktene 1-8. Vi vil imidlertid be om at siste setning i merknaden til 

punkt 6 presiseres/innholdebestemmes nærmere: «Bispedømmerådet må underveis ha 

kontakt med Ovf». 

 

Vi har erfart at tjenestebolig kan være av stor betydning for rekruttering til det 

landsdekkende Døveprostiet.  

Følgende boliger eid av Opplysningsvesenets fond blir i dag benyttet av prester knyttet 

til Døveprostiet: 

1. Vallertunet 6, 1346 Gjettum 

2. Nørbegjerdet 5 B, 6009 Ålesund 

3. Nordslettveien 18, 7038 Trondheim 

4. Jonas Lies gt. 41, 9009 Tromsø 

Det kan med bakgrunn i rekrutteringssituasjonen være aktuelt å tilby tjenestebolig til 

flere stillinger i Døveprostiet. 

 

Del 2 tjenestebolig til biskopene vil for Oslo sin del antagelig være avhengig av om 

dagens bolig i Blindernveien vil bli bevart ut fra kulturhistoriske forhold. Se egen 

høringsuttalelse. 

Det bør fremgå av reglementet om tjenestebolig skal stilles til disposisjon ut fra ordinær 

leieavtale eller på særskilte vilkår. 

 

Del 3 Tjenesteboliger utenfor rekrutteringssvake områder er for uklart beskrevet. 

Bispedømmerådets ansvar og rolle må her må her presiseres og tydeliggjøres.  

 

Oslo biskop og bispedømmeråd vil avslutningsvis beklage at tjenesteboligordningen blir 

avviklet med svært kort varsel og uten overgangsordning. Avgjørelsen har skapt en 

uoversiktlig situasjon for prestene som bor i tjenestebolig. I Oslo bispedømme vil den 

lønnsmessige kompensasjon sannsynligvis ikke dekke det økte skattetrekket som vil 

komme dersom boligene blir verdsatt ut fra markedsleie i området. Det vil ta tid før 
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Skattetaten får fastsatt verdien av tjenesteboligen, noe som igjen gir svært kort tid til å 

anskaffe annet husvære for prester som ikke ønsker eller har mulighet til å bli boende i 

tjenesteboligen ut fra økte leieutgifter.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Elise Sandnes  e.f.  

stiftsdirektør Tor Vold  

 seniorrådgiver  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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