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Vedrørende samarbejde om fælles regnskabsfunktion for menighedsråd i
Bogense Provsti.
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har den 30. september 2013 via tjenestevejen modtaget en tilrettet og underskrevet vedtægt med kopi af budgetsamrådets beslutningsprotokol af 22. august 2013. Den tilrettede vedtægt er indsendt
i forlængelse af ministeriets brev af 28. september 2012 (vores dok.nr.
99904/12).
Vedtægten vedrører et samarbejde om fælles regnskabsfunktion med nedsættelse af en bestyrelse med ansættelseskompetence af en regnskabsmedarbejder.
Samarbejdet sker med provstiet som ramme og finansieres af provstiudvalgskassen, jf. § 43 a i lov om menighedsråd.
Vedr. bestyrelse med ansættelseskompetence
Ministeriet for Ligestilling og Kirke meddelte i brev af 28. september 2012 hensigt til at give dispensation til, at de deltagende menighedsråd i samarbejdet
kan nedsætte en bestyrelse, jf. vedtægtens § 4. Bestyrelsen står for at ansætte
regnskabsmedarbejderen, jf. vedtægens § 5. Der er således tale om en kompetenceoverførelse fra de deltagende menighedsråd til bestyrelsen for samarbejdet om en fælles regnskabsfunktion.
Dispensation fra ministeriets side er ikke længere nødvendig. Der er med lov
nr. 646 af 12. juni 2013 indført § 20 a, stk. 1, i lov om menighedsråd, hvorved
det er lovhjemlet at nedsætte et fælles ansættelsesudvalg for to eller flere menighedsråd, når de samarbejder i henhold til §§ 42 a eller 43.
Vedr. offentliggørelse
Vedtægten vedrører et § 42 a samarbejde, da samarbejdets konstruktion med
en bestyrelse med ansættelseskompetence er hjemlet i loven.
Vedtægten skal derfor behandles og offentliggøres på stiftets hjemmeside, jf. §
42 a, stk. 2, i lov om menighedsråd.
Ændringen af § 42 a i lov om menighedsråd trådte i kraft den 15. juni 2013.
Ændringen betyder, at fra den 15. juni 2013 skal § 42 a samarbejdsvedtægter
behandles af stiftsadministrationen og offentliggøres på stiftets hjemmeside.
Ministeriet returnerer derfor vedtægten til øvrig behandling og offentliggørelse
til Fyens Stiftsadministration.
For en god ordens skyld gør ministeriet opmærksom på seneste lovændring til
lov om menighedsråd er sammenskrevet i seneste lovbekendtgørelse af lov om
menighedsråd er nr. 771 af 24. juni 2013.
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