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Delingsprosjektet - overføring av eiendommer til Den norske kirke 

Vi viser til mottatt forslag om deling av eiendommer mellom Opplysningsvesenets fond og 

Den norske kirke av 25. juni 2021. 

 

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 29 (2018-2019) Opplysningsvesenets fond la 

Stortinget føringer for oppdeling av fondet. Blant annet ba Stortinget regjeringen legge til 

grunn at staten og Den norske kirke skal være likeverdige parter i prosessen som skal 

avklare hvilke eiendommer kirken skal overta, og det legges til grunn at staten kommer til 

enighet med Den norske kirke om dette (jf Innst. 209 S (2019-2020). 

 

Med bakgrunn i dette ble det opprettet et prosjekt med representanter for Den norske kirke 

og staten som i første fase av arbeidet skulle avklare hvilke eiendommer som kan overføres 

til Den norske kirke. Etter forslag fra partene engasjerte departementet en uavhengig 

prosjektleder til å lede arbeidet. Departementet oppnevnte tidligere regjeringsadvokat Sven 

Ole Fagernæs til prosjektleder. 

 

Rapporten er omfattende og er basert på de overføringskriteriene som framkommer i Meld. 

St. 29 (2018-2019). Status i arbeidet er at det er vurdert 296 boliger og 193 tomter. Ut fra 

kriteriene er det enighet mellom partene om at 133 presteboliger overføres og 133 blir i 

statens eie. Det er uenighet om 30 presteboliger og en tomt. Etter ønske fra departementet 

ga prosjektleder sin vurdering av uenighetssakene. I tillegg har partene bedt departementet 

også vurdere overføring av noen andre eiendommer som er omtalt i stortingsmeldingen.  

 

Departementet viser til det gode arbeidet som er utført. Kriteriene for fordeling var ikke ment 

å være absolutte nettopp for å gi partene et handlingsrom i skjønnsutøvelsen. Vi er derfor 
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tilfredse med at rapporten inneholder relativt få uenighetssaker og at forslagene til 

overføringer er godt begrunnet og i henhold til kriteriene gitt av Stortinget.  

 

Når det gjelder de 30 presteboligene partene var uenige om, har departementet i første 

omgang sett hen til prosjektleders vurdering og skjønn for ytterligere overføring av 12 

presteboliger. En slik utvidelse ville også løse uenigheten om den ene tomten i Siljan. 

 

Regjeringen har besluttet at 145 presteboliger overføres til Den norske kirke, og at 193 

tomter (tomter, gravplasser og kirkegrunn) overføres til Den norske kirke eller til det enkelte 

sogn (jf. ny lov om Opplysningsvesenets fond § 5. 

 

I den grad presteboligen er del av et gårdsbruk kreves det samtykke til fradeling av boligen 

før boligen kan overføres (jf. Meld. St. 29 (2018-2019) pkt. 8.3.1 og ny lov om Ovf § 5 andre 

ledd. Det er kommunen som avgjør slike saker. Selv om loven som tillater overføring av 

eiendommer fra Ovf til Den norske kirke ikke gjelder før 1. januar 2022, kan forberedende 

prosesser for overføring av eiendommer starte opp når partene finner det hensiktsmessig. 

Dette gjelder for eksempel søknad om deling etter jordloven eller søknad om konsesjon etter 

konsesjonsloven.  

 

Før eiendommer formelt kan overføres må det også gjennomføres taksering av 

eiendommene, og kompensasjon for vedlikeholdsetterslep og driftsutgifter må kartlegges (jf. 

Prop 144 L (2020-2021) merknad til § 5). 

 

For de resterende 18 presteboligene det er uenighet om, vil departementet se nærmere på 

hver enkelt av disse i lys av partenes redegjørelse for delingskriteriene og forutsetninger som 

er omtalt i meldingen.  

 

Når det gjelder øvrige eiendommer som er vurdert i rapporten (nyere bispeboliger og noen 

næringseiendommer i kirkelig bruk) er det heller ikke stor uenighet mellom partene, men for 

disse eiendommene er det også andre hensyn som skal vurderes, herunder konsekvenser 

for Ovf's datterselskaper. Partene har derfor bedt departementet om å vurdere disse 

spørsmålene.  

 

Departementet tar sikte på å gjøre nærmere vurderinger av de gjenstående spørsmålene i 

løpet av høsten. 

 

Vedlagt følger liste over eiendommer iht. regjeringens konklusjon. 
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