
VEDTÆGT
for samarbejde om fælles personale

5 1 Aftalens parter og aftalens grundlag
Stk, 1 Denne aftale indgås mellem Vester Hornum-Hyllebjerg og Flejsborg sogne i

Vesthimmerlands Provsti, Viborg Stift.

Stk. 2 Grundlaget for denne aftale er $ 42 a i lbk nr. 77L Lov om menighedsråd at Zq.
juni 2013, jfr. g 2 i lbk nr. 331 Lov om Folkekirkens økonomi af 29. marts 2014.

Stk. 3 Aftalen vedrører etablering af samarbejde fra 1. december 2016.

5 2 Formål
Stk. 1 Samarbejdet har til formål at menighedsrådene i fællesskab ansætter personale til

at varetage opgaver som løses på tværs af sogne, sikre et godt arbejdsmiljø samt
optimere effektiviteten af den samlede opgaveløsning.

5 3 Arbejdsopgaver omfattet af samarbejdet
Stk. 1 Menighedsrådene definerer i fællesskab, hvilke opgaver det fælles personale skal

varetage og hvor mange timer der afsættes til opgaverne.

Stk. 2 Der er indgået aftale om fælles kirkesanger og fælles organist.

S 4 Finansiering af samarbejdet
Stk. 1 Kirkesangeren ansættes i Vester Hornum-Hyllebjerg, og organisten ansættes i

Flejsborg.

Stk. 2 Udgiften til fælles personale deles ligeligt mellem sognene under hensyntagen til
den tildelte ligning. Udgifter til vikarer og evt, kørselsudgifter deles også ligeligt.

Stk, 3 Ændringer i udgifter til medarbejderen, f,eks. lønstigning skal godkendes af begge
menighedsråd.

5 5 Tilsyn
Stk. 1 Kontaktpersonen ved det menighedsråd, hvor medarbejderen er ansat, har

ansvaret for den enkelte medarbejder.

Stk. 2 Minimum en gang årligt drøftes samarbejdet på et fælles menighedsrådsmøde.

Stk. 3 Et af sognene kan til enhver tid bede om et fælles møde med henblik på at drøfte
opgaveløsningen.

5 6 Uenighed om denne vedtægt
Stk. 1 Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt drøftes det på et fællesmøde

mellem de samarbejdende menighedsråd.

Stk, 2 Hvis der ikke kan opnås enighed, drøftes vedtægten med provstiet.

g 7 Kompetencefordeling
Stk, 1 Der ændres med denne vedtægt ikke på kompetencefordelingen mellem

menighedsråd, provsti og stift.

E 8 Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet
Stk, 1 Er der fuld enighed blandt de menighedsråd der indgår i samarbejdet, kan andre

menighedsråd optages i samarbejde.



$ 9 Opsigelse/udtræden af samarbejdet
Stk. 1. Et menighedsråd kan opsile sin deltagelse i samarbejdet med 6 måneders varsel

til udgaigen af et kalendeiår, Dog kan et menighedsråd udtræde af samarbejdet
med åt kortere varsel, såfremt Oel/ae Øvrige mLnighedsråd er indforstået
hermed.

Stk. 2. Et udtrædende menighedsråd vedbliver et hæfte for sin forholdsmæssige andel
af de lønmæssige og personalemaessige fcrpligtelser på udtrædelsestidspunktet,
indtil denne forpligtelse er udløbet.

Stk, 3. Et udtrædende menighedsråd har ikke krav på nogen del af samarbejdets
aktiver,

5 lO Offentliggørelse
Stk. 1 Dinne vedtægt offentliggøres på Viborg Stifts hjemmeside,

Dato: 7. februar 2077
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Godkendt af Vester Hornum-Hyllebjerg Menighedsråd
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Godkendt af Flejsborg Menigheds


