
Vedtægt for samarbejde

mellem

Linå og Sejs-Svejbæk Sognes Menighedsråd

Om

varetagelse af funktionerne

kordegn, organist, kirkesanger og kirkegårdsleder

Nærværende Vedrægt/orsamarbejdet er udfærdiget, jf. Bekendtgørelse af lov om menighedsråd nr. 771 af
24/06 2013, § 42 a.
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1.

Aftalens parter
1.1 Linå Sogns Menighedsråd og Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd i Silkeborg Provsti, Aarhus Stift har

indgået aftale om samarbejde.

2.

Formål

2.1 Samarbejdet har til formål at give en fleksibel og hensigtsmæssig løsning af opgaverne i funktionerne

kordegn, organist, kirkesanger, kirkegårdsmedarbejder og kirkegårdsleder samt
-      at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver,
-      at opnå en fleksibel anvendelse af ressourcerne i sognene,

-      at skabe en attraktiv arbejdsplads med et højtfagligt niveau og mulighed for faglig sparring, og

-       at minimere udgiftertilvikardækning.

3.

Samarbejdets organisering
3.1 De deltagende menighedsråd er selvstændige ansættelsesmyndigheder, hvorfor medarbejderne,

omfattet af samarbejdet, ene og alene er ansat ved 6t menighedsråd, som bevarer den selvstændige
ledelsesmæssige kompetence overfor medarbejderne.

3.2 Ansættelsesmyndighed, funktionsbehov og fordelingsnøglen ved samarbejdets indgåelse.

Ansat ved Linå Sogns Menighedsråd

Funktion,,,r-,,,,,,,,,,,,,Z,,* \, ,,,+, ,, +,,Timer;)Ø/jfpjø/jø/jzfjjø/ffø/)r/lr/jø/ø/løløllrfjø;jøfør;Øljzr/Ørlzr/ZØ/Zr/zæ/zØ/zHØz/ø/z€/zr/A33/37 Fordeling%Linå/Sejslsvejbæk'*,,,,,,\,,,,,+,+*,,,,~,,,,¢**-,,,.

Kordegn 50/50
Or8anist 37/37 39/61
Gartneri arbejder/gartner(marts-november) 37/37 100/0

Gartneri arbejder/gartner(marts-november) 37/37 100/0

Gartneriarbejder/gartner(april-november) 37/37 100/0

Or8anist 30/37 39/61
Kirkesanger/-musiker 28/37 3,2,JM3'9*
Kirkegårdsleder 3;J /3;ri 50/50

*) 23,4% af arbejdstiden ligger i Mariehøj og Virklund sogne.

Ansat ved Sejs-Svejbæk Sognes Menighedsråd

Funktion Timer FordelingLinå/Sejs-Svejbæk',*,***,*~~~ø,**+,,,,,,*,,**~*,~*.

* , , , , , , ,, *, , ,, *rø , ,\*O +*, \, *,, €*\ * , * + * r, * *,, i, , ** ++ * * * *+ * * * , * * * ,ø * , +' * .
Gartneriarbejder/gartner 37/37 0/100
Gartneri arbejder/gartner 37/37 0/100
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3.3 Kontaktpersonerne valgt ved de deltagende menighedsråd samarbejder om arbejdsplanlægning og de

nærmere vilkår for et godt og produktivt samarbejde menighedsrådene imellem.

3.4 Kontaktpersonerne aftaler indbyrdes møder og interval herfor, men er forpligtet til som minimum at

mødes i løbet af hvert kvartal. Kontaktpersonen for Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd indkalder til det

faste kvartalsmøde, som placeres med et interval på 3 måneder.

3.5 Det ansættende menighedsråd varetager opgaven med ansættelser, afskedigelser samt øvrige tjenstlige

sanktioner overfor egne medarbejdere. Det deltagende menighedsråd orienteres.

3.6 Ved ledighed i en stilling omfattet af samarbejdet skal det ansættende menighedsråd orientere det

deltagende menighedsråd herom samt indhente en tilkendegivelse i forhold til om den konkrete stilling

forsat skal være en del af samarbejdet samt undersøge om behovet og omfanget i forhold til den konkrete

stilling er uændret/ændret. Det deltagende menighedsråd deltager i udvælgelse af ansøgere og samtaler

med disse.

3.7. Ved ledighed kan stillingen besættes ved anden ansættelsesmyndig, efter aftale mellem de deltagende

menighedsråd.

4.

Økonomi
4.1 Samarbejdet finansieres, af de deltagende menighedsråd, via kirkekassen. Der foretages en gensidig

afregning i forhold til det enkelte menighedsråds behov i de enkelte samarbejdsfunktioner.

4.2 De deltagende menighedsråd deler driftsudgiften mellem sig efter en nærmere bestemt fordelingsnøgle

i henhold til fordelingen i punkt 3.2.

4.3 Hvert kvartal udarbejdes der for hver kirkekasse en oversigt over udgifterne tilknyttet de funktioner

som er indeholdt i samarbejdet. Der fremsendes en faktura på den andel, som det modtagende

menighedsråd skal betale.

4.4 Udgifterne som skal afregnes i henhold til punkt 4.3, er faste lønudgifter -herunder løn under sygdom

og fravær i forbindelse med kursus samt betaling af løn til vikarer i forbindelse med lovligt fravær og

stillingsvakance. Udgifter til kursusafgift er ligeledes omfattet af punkt 4.3.

4.5 De deltagende menighedsråd stiller lokaler til rådighed for samarbejdet. Udgifterne hertil udlignes /.kke

menighedsrådene imellem.

4.6 De deltagende menighedsråd stiller nødvendige arbejdsredskaber til rådighed for arbejdet på egen

kirkegård og udgiften hertil er ikke omfattet af afregningen i punkt 4.3 bortset fra udgiften til tøj til brug på

kirkegårdene. Udgifter til større/dyre maskiner til brug på den enkelte kirkegård afholdes af den
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pågældende kirkekasse. Ved indkøb af fælles maskiner indgås i hvert enkelt tilfælde aftale om
udgiftsfordeling og ejerskab mellem kontaktpersonerne.

5.

Tilsyn

5.1 De deltagende menighedsråd fører tilsyn med at vilkårene i nærværende VedtægrJor somorbejde

efterleves.

6.

Vilkår for optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet
6.1 Hvis andre menighedsråd Ønsker optagelse i samarbejdet, vil de nuværende menighedsråd foretage en

konkret vurdering af, om en udvidelse af samarbejdet er hensigtsmæssigt og forene]ig med det

overordnede formål med samarbejdet.

7.

Uenighed
7.1 Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af nærværende VedtægtJor samarbe/.de søges

afklaret parterne i mellem på et fæ]]es menighedsrådsmøde.

7.2 Hvis der ikke opnås enighed, jf. punkt 7.1, kan enhver tvist forelægges Stiftsøvrigheden til afgørelse.

8.

Vilkår for ophævelse
8.1 Hvis et menighedsråd beslutter at udtræde af samarbejdet skal dette meddeles skriftligt til de øvrige

deltagere i samarbejdet med et varsel på mindst 9 måneder til udgangen af en måned.

8.2 Et menighedsråd som udtræder af samarbejdet, vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af

løn-og Øvrige omkostninger tilknyttet samarbejdet indtil betingelserne i punkt 8.1 er iagttaget.

9.

Offentliggørelse
9.1 Samarbejdsaftalen offentliggøres på Aarhus Stifts hjemmeside og kan herudover rekvireres ved

henvendelse til Linå eller Sejs-Svejbæk Sognes Menighedsråd.

10.
lkrafttræden
10.1 Samarbejdet mellem de deltagende menighedsråd igangsættes den 1. april 2022, dog t.idligst ved

u nderskrift af nærværende Vedtægf Jor samarbejde.
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Silkeborg, den

Lars Horsho[t Pedersen, formand

Linå Sogns Menighedsråd

Peter Aagaard Poulsen, formand

Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd
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