Vedtægt for samarbejde
om
fælles organist
(Model A)
mellem

Kerte og Orte Menighedsråd

1

Aftalens parter og grundlag

1.1

Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Kerte Menighedsråd, og det
bestillende menighedsråd : Orte Menighedsråd.

L.2

Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771af 24. juni 2013 af lov om
menighedsråd.

2

Formål

2.1,

3

-

at skabe en attraktiv stilling med mulighed for at ansætte en organist med et højt fagligt
niveau

-

at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver

Samarbejdets indhold

3.1
3.2
4

5

Formålet med samarbejdet er:

Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd varetager den samlede
organistfunktion i sognene.
Begge menighedsråd deltager ved ansættelse af organisten, og beslutning om ansættelse
træffes på tværs af menighedsrådene som en flertalsbeslutning.

Personaleforhold

4.1

Organisten omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd.

4.2

Det udførende menighedsråd er ansættelsesmyndighed og har derfor ledelsesretten og
instruktionsbeføjelsen overfor medarbejderen, ligesom kontaktpersonen er fra det udførende
menighedsråd. Herudover har det udførende menighedsråd ansvaret for afholdelse af MUS,
udfyldelse af APV på begge arbejdssteder, ferieplanlægning, sygemelding etc.

4.3

Eventuel lønforhøjelse besluttes på tværs af menighedsrådene ved flertalsbeslutning.

Finansiering

5.1

Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds
kirkekasse.

-

driftsudgifterne mellem sig efter fordelingen i "Praktisk
samarbejdsaftale". Orte menighedsråd indbetaler sin andel til Kerte menighedsråd.

-

Øvrige udgifter vedrørende organisten deles imellem menighedsrådene efter fordelingen i
"Praktisk samarbejdsaftale". Øvrige udgifter udgør eksempelvis sko, feriepenge, pension,
personalepleje, efteruddannelse, vikar etc.

De deltagende menighedsråd deler
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5

Tilsyn

6.1

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

vedtægt overholdes. Kontaktpersonerne for de deltagende menighedsråd taler sammen pr.
telefon efter behov og drøfter ansættelsen.

7

I

Optagelseisamarbejdet

7.1

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende
menighedsråd er enige om det.

7.2

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

8.1

9

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

Ændringer ivedtægten

9.L

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige

herom.
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Udtræden og ophævelse af samarbejdet

10.1

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse isamarbejdet med 9 måneders varsel. Et
menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de 6vrige
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.
Ved ophævelse af samarbejdet fortsætter organistens ansættelse hos Kerte.

10.3

11

Ikrafttrædenogoffentliggørelse

11.1

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den L.3.2018

1-1.2 Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Fyens Stifts hjemmeside www.fyensstift.dk. Vedtægten kan
rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.
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Kerte Menighedsråd

Orte Menighedsråd
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