AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden
Sag nr. 2021 - 11240 / Akt. nr. 1704588
Dato: 30. december 2021
Sognepræst Solveig Jeppesen (via e-post)

Endelig fastsættelse af boligbidrag
I medfør af Kirkeministeriets cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster fastsætter
stiftsøvrigheden herved med virkning fra 1. marts 2022 boligbidraget for tjenesteboligen beliggende Peter Heises Kvarter 43, 9700 Brønderslev.
til 43.750,00 kr. årligt eller 3.646,00 kr. månedligt.
Den årlige procentregulering af boligbidraget i medfør af tjenesteboligcirkulærets § 22, stk. 1 vil
første gang finde sted den 1. august 2023, jf. cirkulærets § 22, stk. 2 og Medarbejder og Kompetencestyrelsens årlige cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger.
Sagsoplysninger
Den 26. oktober 2021 blev der foretaget vurdering af tjenesteboligen i Brønderslev-Serritslev Pastorat, beliggende Peter Heises Kvarter 43, 9700 Brønderslev.
Vurderingspanelet afgav herefter en redegørelse til stiftsøvrigheden for den foretagne vurdering med
indstilling om boligens lejeværdi. Vurderingspanelets indstilling om boligens lejeværdi var afgivet i
enighed.
I henhold til tjenesteboligcirkulærets § 17 stk. 2 skal vurderingspanelets indstilling lægges til grund
ved fastsættelse af boligbidraget, hvis vurderingspanelet er enige om indstillingen.
Ved brev af 23. november 2021 meddelte stiftsøvrigheden, at man forventede at fastsætte boligbidraget på grundlag af vurderingspanelets redegørelse med indstilling om boligens lejeværdi og anmodede om dine eventuelle bemærkninger hertil.
Stiftsøvrigheden har ikke modtaget bemærkninger til vurderingspanelets redegørelse eller indstilling
om boligens lejeværdi.
Stiftsøvrigheden har herefter lagt vurderingspanelets redegørelse med indstilling om boligens lejeværdi til grund for stiftsøvrighedens afgørelse om fastsættelse af boligbidraget.
./.

Vurderingspanelets redegørelse med indstilling om boligens lejeværdi var vedhæftet skrivelsen dateret 23. november 2021.
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Regler
Du kan læse mere om reglerne i cirkulære nr. 55 af 26. juni 2012 om tjenestebolig for folkekirkens
præster §§ 16-22.
Klagevejledning
Afgørelsen kan af præsten eller menighedsrådet indbringes for stiftsøvrigheden inden for en frist på
4 uger, jf. cirkulærets § 41.
Såfremt du har spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at rette henvendelse til stiftskontoret,
ved Specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell eller undertegnede.

Med venlig hilsen
p.s.v.

Susanne Ebdrup Christensen
kontorfuldmægtig

Kopi sendt til (via e-post):
Brønderslev Sogns Menighedsråd
Brønderslev Provstiudvalg
Særligt bygningssagkyndige, cand.jur. Peter Damm
Bygningskonsulent, arkitekt M.A.A. Preben Rottbøll
Sognepræst Bodil Bolding Kristensen

