Vedtægt for samarbejde
om
Kirkesanger funKionen ved Egense og Øster skerninge Klrker

I

Aftalens parter og grundlag

1,1 samarbejdsaftalen

indgås mellenn det udførende menighedsråd: Øster skennlnge
Menighedsråd, og det bestillende menighedsråd: Egense Menighedsråd, begge i Svendborg

Frovsti, Fyns Stift.

L.2

Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgØrelse nr. 77l at 24. juni 2013 af lov onr
nnenighedsråd.

2

Formål

2.L

Formålet rned samarbejde er:
- at opretholde en attraktiv stilling som kirkesanger i pastoratet.

3

-

at sikre et godt og velfungerende

-

at skabe

-

at begge mrenighedsråd er fuldt orienteret om alle væsentlige forhold i funktionen.

arbejdsmiljø i pastoratet.

en attraktfiv arbejdsplads, mcd trøjt fagligt niveau.

Samarbeidets indhold

3.1

Dette samarbejde indebærer, at det udførende meniglredsråd varetagen kirkesanger funå<tionen
i sognene.

3.2

Som udgangspunkt er stillingen normeret

til

ll

timer ugenttigt,

*
-

4

Personaleforhold

4.L
4.2

Medarbejderen som er omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende
menighedsråd.
Det udførende menighedsråd har den daglige ledetse og instrukionsbeføjelse af

medarbejderne, hvorfor medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson.

4.3

Alle beslutninger vedrørende kirkesangeren træffes af det udførende menighedsråd. Dog skal
det bestillende menighedsråd, forinden en beslutning træffes, fiørst orienteres og have
mulighed for at komme med deres syn og argumenter på det pågældende punk.
ovenstående gør sig gældende både iforbindelse med aftked, lønforhandlinger, uddannelse,
ændringer i stillingens indhold og/eller normering samt ved MUS samtaler. Ved ansættelse af
ny kirkesanger nedsættes der et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter fra begge
menighedsråd.
Arbejdstidspla nlægn i ng foretages ved begge menighedsråd.
Sygdom,
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feriefrihed

og APV foregår via det udførende menighedsråd.

Finansiering

5.1
5.2

Samarbejdets Økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds
kirkekasse.
Fordelingen af udgifteme sker ved:
- en fast fordelingsnØgle på 50% til @ster Skerninge menighedsråd og 50%
menighedsråd.

til

Egense

Hvert år i 1. lonrtal udarbejder det udførende menighedsråd budget og regnskab for
sa ma rbejdet, som forel igges me n ighedsrådene. Der uda rbejdes kva
rta lsvise
budgetopfølgninger til menighedsrådene. Eventuelle løbende tilpasninger af budgettet
forudsætter enighed blandt rådene.
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6

Tilsyn

6.L

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne

vedtæ6 overholdes.

7

Optagelseisamarbeidet

7.L

@vrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende

menighedsråd er enige om det.

7-2

8

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

8.1 Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette
samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for
biskoppen.

9

Ændringer i vedtægten
9.1 Der kan foretages ændringer ivedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige
herom.

10

Udtræden og ophævelse af samarbeidet
10.1 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til
udgangen af et. Et menighed regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med
kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.
10.2 Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede
udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.
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Ikraf ttræden os offu ntliggrrelse
11"1 Denne sannarbejdsaftale træder
i kraft den 22. oktober 2019.

11'2 stk' 2' vedtægten

er tilgængellg på Fyns stifts hiemmeside
. vedtægten kan rekvireres fra
de

samarbeldende menlghedsråd.
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