
Samarbejdsaftale mellem Ikast-Brande Provsti og Herning Nordre og Herning

Søndre Provstier om konsulentbistand

Samarbejdets deltagere^ form og indhold
§1. l samarbejdet deltager Ikast-Brande Provsti og Herning Nordre og Herning Søndre Provstier.

§2. Samarbejdet går ud på, at Ikast-Brande Provsti køber konsulentbistand af Herning Nordre og Herning

Søndre Provstier.

Stk. 2. Konsulentbistand indeholder rådgivning, vejledning og personaieadministrative opgaver for Ikast-

Brande Provstis menighedsråd vedrørende rådenes arbej'dsgiverrolle.

Stk. 3. Konsulentbistand varetages "Sekretariat for personale og udvikling".

§3. Ansættelsesmyndigheden; for "Sekretariat for personale og udvikling", der varetager konsulentbistand

er Herning Nordre og Herning Søndre Provstier.

Stk. 2. Sekretariatet refererer til provsten i Ikast-Brande Provsti i sager, der vedrører Ikast-Brande Provsti,

§4. Provst og evt. provstisekretær i ikast-Brande Provsti mødes med "Sekretariat for personale og

udvikling" efter aftale for gensidig orientering og drøftelse af HR opgaver i Ikast-Brande Provsti.

Stk. 2. På årets sidste møde evalueres ordningen. Yderligere deltagere kan indbydes.

Stk. 3. Sekretariat deltager i provstiudvalgsmøder i Ikast-Brande Provsti efter aftale og behov.

Finansiering og omfang af aftalen

§5. Ikast-Brande Provsti betaler Herning Nordre og Herning Søndre Provsti for konsulentbistanden,

Stk. 2. Der er aftalt konsulentbistand svarende til 100.000,00 kr. årligt inkl. kørselsgodtgørelse.

Stk. 3 Ikast-Brande Provsti betaler i begyndelsen af hvert kvartal % (25.000 kr.) af det 5amlede årlige beløb

til Herning Nordre og Herning Søndre Provsti.

Stk. 4. Den kvartalsvise betaling er fast og uafhængig af antal timer, uanset om timerne bruges og antal
kørte kilometer.

Stk. 5. Timeprrsen er 436 kr. i niveau 2012.

Stk. 6. Det årlige beløb og timeprisen reguleres årligt pr. l. januar med den af Kirkeministeriet udmeldte

fremskrivningsprocent vedrørende budgetlægnmg af lønninger t forhold til tfmepris l §5, stk. 5,

Stk. 7. Tilsvarende reguleres det årlige antal timer, der er til rådighed for konsulentbistand.

§6. Der regnes timer for at tid, som Sekretariat bruger i forbindelse med arbejde for Ikast-Brande Provsti:

personaleadministrative opgaver, forberedelsestid, telefontid, sagsbehandling, tilstedeværelse-og møder i

sogne, møder med provst og provstiudvalg med mere samt køretid regnet fra Herning provstikontor, GI.
Kirkevej 33,7400 Herning,

§7. Sekretariat afleverer månedlig opgørelse over anvendt tid til opgaver l Ikast-Brande Provsti samt

opgørelse over kørte kilometer jfm. opgaveløsningen, Sekretariat styrer tidsforbruget.



§8. Tilføjelsen Jht. tidligere samarbejdsaftale: Der er derudover tilkøbes konsulentbistand efter

regning til den aftalte timepris på 436 kr. i niveau 2012.

Ændringer, opsigelse, tilsyn og uenighed
§9. En samarbejdspartner kan begære ændringer af aftalen ved at kontakte samarbejdspartneren,

Ændringerne træder i kraft fra den dato samarbejdsparterne opnår enighed om, at ændringerne skal træde

i kraft. Ændringer aftales på skrift.

§10. En samarbejdspartner kan opsige sin deltagelse senest den l. april med virkning fra den 31.12. det

pågældende år.

Stk. 2. Dog kan en samarbejdspartner udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige

samarbejdspartnere samtykker heri.

Stk. 3. En udtrædende samarbejdspartner vedbliver at hæfte for sine økonomiske forpligtelser indtil

forpligtelserne er afviklet.

§11. Provst l ikast-Brande samt provsterne l Herning Provstierne fører tilsyn med, at samarbejdet udføres

efter gældende samarbejdsaftale.

§12. Ved uenighed om fortolkning af samarbejdsaftalen afholdes møde mellem provst I Ikast-Brande

Provsti samt provsterne i Herning Provstierne. Kan de ikke finde en løsning, anmodes provstiudvalgene om

at komme med en afgørelse om uenigheden.

Optagelse i samarbejdet

§13. Andre provstier kan søge om optagelse i samarbejdet ved at kontakte de nuværende aftaleparter.

Deltagerne i nuværende samarbejdsaftale afgør, om andre parter kan optages I samarbejdet,

Ikrafttræden

§14. Samarbejdsaftalen er en ajourføring af eksisterende aftale, der trådte i kraft pr. 1.1.2015 og løbende
ændret. Nærværende aftale er gældende pr. 1.1.2021.

§15. Interesserede parter kan gøre sig bekendt med samarbejdsaftalen på Viborg Stifts hjemmeside

www.viborfistift.dk. Eller rette henvendelse til provstikontorerne for Ikast-Brande Provsti eller Hernir.g

Nordre og Herning Søndre Provsti.
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