
Vedtægt for samarbejde

om

Fælles organist

Egense og @ster Skerninge Sogne

L Aftalcns parter og grundlag

1.1 Samarbejdsaftalen indgås mellern det udførende menighedsråd: Egense Menighedsråd, og det
bestillende rnenighedsråd: Øster Skerninge Menighedsråd. Begge i Svendborg provsti, Fyens
stift.

L.2 Aftalen er f,ndgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om
nnenighedsråd.

2 Forrmål

2"1 Formålet nned samanbe.fdet er:

- at styrke de driftsmæssige og admlnistrative opgaver
- at sikre et godt og velfungerende arbejdsnriljø i pastoratet
- at skabe en attraktiv arbejdsplads, med et højt fagliet niveau
- at opretholde en fuldtidsorganlststilling i pastoratet
- at begge meniglredsråd er fuldt orienteret om væsentlige forhold i funktionen

3 Samarbeidets indhold

3"1 Eette samarbejde indebærer, at det udførende menlghedsråd varetager organist funktiomen i
sognene.

3"2 som udganrgspunkt en stillingem m@rrneret til 37 timer ugentligt.

4 Personaleforhold

4,.1 CInganistem sona onnfattet af dette samrarbe.ide ansaettes ved det udførende meniglaedsnåd"

å

-



4.2 Det udførende menighedsråd har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af
medarbejderen, hvorfor medarbejderen refererer til dette menighedsråds kontaktperson.

4.3 Alle beslutninger vedrørende organisten træffes af det udførende menighedsråd. Dog skal det
bestillende menighedsråd, forinden en beslutning træffes, først orienteres og have mulighed
for at komme med deres syn og argumenter på det pågældende punkt.

Ovenstående gør sig gældende både i forbindelse med afsked, tønforhandtinger, uddannelse,
ændringer i stillirgens indhold og/eller normering samt ved MUS samtaler.

Ved ansættelse af ny organist nedsættes der et ansættebesudvalg bsdende af
repræsentanter fra begge menigtredsråd.

Arbeidstidsplanlægning forctages ved bæee men'rghedsråd.

sygdom, feriefirihed og Apv forgår via det uff rende menighedsråd.

5 F[nansiering

5.1 Samarbejdets Okonomi administreres gennem og afholdes af det udfirrende menighedsråds
kirkekasse.

5.2 Fordelingen af udgifterne sker ved:

- En fust fordelingsnøgNe på 50% til Egense menighedsråd og S0% til Øster Skerninge
menighedsråd.

- Dette træder dog først i kraft fra 1. januar 2020 iforbindelse med nyt regnskabsår.

5.3 Hvert år i 1. kvartal udarbeider det udførende menighedsråd budget og regnskab for
samarbejdet, som fo religges menighedsrådene. Der rdarbeirles kvartalsvise
budsetopfølgningertil menighedsrådene. Evenhrelle bbende tilpasninger af budgettet
forudsætter enighed blandt rådene.

6 Tilsyn

6.1 De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne
vedtægt overholdes.

7 Optagelse i samarbeidet

7.L /vrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende
menighedsråd er enige om det.

7.2 Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et titlæg til vedtægten.
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tEenEghed om fortolkning af vedtægtem

8"1' Eventuelle r'iovererrssternmelser opstået rnellem rnenighedsrådene om vilkårene for dettesamanbe'fde søges først løst i sarnarbejde nnelle* *"nigh"dsrådene. Uenigheden kanimdbnfinges for biskoppen.

Ændrånger i vedtægten

9'1 
il:ffi: 

fonetages ændringer ivedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

10'1 Et nrenighedsnåd kan opsige sin deltagelse i sarnarbejdet med 12 måneders varsel til udgangenaf et regnskabsår' Et menighedsråd kan udtræde af samarbeidet med kortere varsel, såfremtde øvrige nnenighedsråd samtykker heri.

Lo'2 Et udtrædemde menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samledeudg!fter på udtnædersestidspunkte! indtir denne forprigterse er atuikret-

lkrafttræden og offentliggørelse

11'1 Denne san'tarbejdsaftale træder i kraft den 22" oktober 2019. Med undtagelse af finansieringensorn beskrevet under punk S.2.

tL"z stk" 2" vedtægten er titgængelig på Fyens Stitts hjemmeside. vedtægten kan rekvireres fra desa ma rbejde nde menighedsråd.
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