Samarbejdsaftale mellem Gudbjerg Sogns Menighedsråd og Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes
Menighedsråd om geografisk fleksibilitet for gravermedhjælper indgået i henhold til Lov om
menighedsråd § 42 a (lovbekendtgørelse nr.77! af 24.juni 2013)
Deltagende menighedsråd og samarbejdets genstand
§ 1. Gudbjerg Sogns Menighedsråd og Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd (herefter
"menighedsrådende", Svendborg Provsti, Fyens Stift, indgår med denne aftale samarbejde om
geografisk fleksibilitet for en gravermedhjælper, som således skal udføre arbejde for begge
menighedsråd.
stk. 2. Menighedsrådenes kontaktpersoner udmønter det praktiske samarbejde.

Ansættelsesmyndighed og ansættelseskompetence
§ 2. Gudbjerg Sogns Menighedsråd er ansættelsesmyndighed for gravermedhjælperen'
Stk. 2. Gravermedhjælperen refererer

til kontaktpersonen ved ansættelsesmyndigheden.

Stk. 3. Medarbejderudviklingssamtaler varetages af kontaktpersonen ved

ansættelsesmynd igheden.
Stk. 4. Ved samarbejdets etablering har parterne i fællesskab udvalgt den kandidat, som tilbydes

ansættelse som gravermedhjælper.
Stk. 5. Nyansættelse foretages af Gudbjerg Sogns Menighedsråd, dog således at en repræsentant
fra Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd kan deltage i ansættelsesproceduren med

udtaleret, men uden stemmeret.
Tjenestetid, tjenestested og opgaver

gil

tjeneste i såvel Gudbjerg som Oure, Vejstrup og Lundeborg Sogne.
Stk. 2. Gravermedhjælperen varetager sædvanlige gravermedhjælperopgaver i de nævnte sogne
og er herudover vikar for graveren i Gudbjerg Sogn, herunder ved kirketjeneste.
Stk. 3. Gravermedhjælperen modtager i relevant omfang arbejdsrelaterede anvisninger fra begge
§ 3. Gravermedhjælpe ren

sognes kontaktpersoner og graverne ved Gudbjerg Sogn samt Oure-Vejstrup-Lundeborg Sogne.
Stk. 4. Gudbjerg Sogns Menighedsråd fastsætter gravermedhjælperens vejledende årsnorm samt
a nsættelsesperiode efter dialog med Ou re-Vejstru p-Lu ndeborg Sognes M enighedsråd'
Stk. 5. Ved samarbejdets etablering tilstræbes det, at gravermedhjælperen gør tjeneste 3 dage om
ugen ved Gudbjerg Sogn og 2 dage ugentlig i Oure-Vejstrup-Lundeborg Sogne, alt efter

menighedsrådenes nærmere aftale.
Stk. 6. Menighedsrådenes kontaktpersoner påser at gravermedhjælperen løbende udfylder

timesedler opgjort pr. menighedsråd.
Tilsyn
§ 4. De deltagende sognes kontaktpersoner har

tilsyn med gravermedhjælperfunktionen og

marbejdsaftalens iagttagelse.
Stk. 2. Hvert år ijanuar måned afholdes et fælles mØde med repræsentanter for menighedsrådene,
sa

hvor samarbejdet evalueres.
Økonomi
§ 5. Samarbejdet finansieres af menighedsrådenes respektive kirkekasser.
Stk. 2, Gudbjerg Sogns Menighedsråd afholder som ansættelsesmyndighed løbende alle udgifter

forbundet med ansættelsesforholdet, herunder løn, pension, feriegodtgørelse, arbejdstøj og
personlige værnemidler mv. til gravermedhjælperen.
Stk. 3. Oure-Vestrup-Gudbjerg Sognes Menighedsråd godtgør Gudbjerg Sogns Menighedsråd 40%
af de samlede omkostninger efter stk. 2. Beløbet forfalder til betaling månedsvis bagud.
Stk.4. Hvert år idecember måned påses detved hjælp af timesedlerne, jf. § 3, stk.6, om
gravermedhjælperens arbejdstid, som forudsat, har været fordelt med 60 % i Gudbjerg Sogn og
40%i Oure-Vejstrup-Lundborg Sogn. Evt. afvigelse reguleres ved fremsendelse af opgørelse til
begge sogne.

Tvister

tvist om forståelse og fortolkning af denne samarbejdsaftale afholdes møde mellem
menighedsrådenes formænd og kontaktpersoner. Efterfølgende skal menighedsrådene godkende
§ 6. Ved

deres forslag til løsning af uenigheden.
Stk. 2. Opnås der ikke enighed herved, kan hvert menighedsråd forelægge uenigheden

for

stiftsøvrigheden til afgørelse. Stiftsøvrighedens afgørelse kan af hvert menighedsråd indbringes for
Kirkeministeriet.
Offentliggørelse
§ 7. Denne aftale offentliggøres på menighedsrådenes hjemmesider og på Fyens Stifts

hjemmeside. Kopi af aftalen kan rekvireres ved henvendelse til menighedsrådene.
Andre menighedsråds optagelse i samarbejdet
§ 8. Andre menighedsråd i provstiet kan efter ansøgning optages i samarbejdet med samtykke fra
de oprindeligt samarbejdende menighedsråd. Der optages i så fald forhandling om vilkårene for

det videre samarbejde. Vilkårene optages i et tillæg til denne aftale.

lkrafttræden og ophør af samarbejdet
§ 9. Denne aftale træder i kraft den 1.

april20t5 forudsat den forinden er godkendt i hvert af de

deltagende menighedsråd.
Stk. 2. Aftalen løber indtil den opsiges af et af menighedsrådene.
Stk. 3. Aftalen kan af hvert menighedsråd bringes til ophør med et varsel på tre måneder til en
måneds udgang med tillæg af det varsel, hvormed Gudbjerg Sogns Menighedsråd kan bringe
gravermedhjælperens ansættelsesforhold til ophør ifølge retsgrundlaget for ansættelsen.
Stk. 4. Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de

samlede omkostninger forbundet med ansættelsesforholdet på udtrædelsestidspunktet indtil det
pkt. 3 nævnte varsel er forløbet.
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