
VEDTÆGTfor samarbejde om fælles personale§ i Aftalens parter og aftalens grundlagStk. i 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. 771 Lov om menighedsråd af 24.

juni 2013, jfr. § 2 i lbk nr. 331 Lov om Folkekirkens økonomi af 29. marts 2014.
Stk. 3 Aftalen vedrører etablering af samarbejde fra 1. december 2016.§ 2 Formål
Stk. 1 Samarbejdet har tii 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.§ 3 Arbejdsopgaver omfattet af samarbejdet
Stk. 1 Menighedsrådene definerer i fællesskab, hvilke opgaver det fælles personale skal

varetage og hvor mange timer der afsættes tit opgaverne.Stk. 2 Der er indgået aftale om fælles kirkesanger og fælles organist.§ 4 Finansiering af samarbejdetStk. i Kirkesangeren ansættes i Vester Hornum-Hyllebjerg, og organisten ansættes i

Flejsborg.

Stk. 2 Alle udgifter i forbindelse med ansættelsesforholdene bevilliges og dækkes af de

respektive ansættelsessteder.
§ 5 Tilsyn

Stk. i 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 fælJes møde med heribük på at drøfte

opgave!øsnlngen.
§ 6 Uenighed om denne vedtægtStk. i Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt drøftes det på et fællesmøde

mellem de samarbejdende menïghedsråd.Stk. 2 Hvis der ikke an opi7ås enighed, drøftes vedtægten med provstiet§ 7 KompetencefordelingStk. i Der ændres med denne vedtægt ikke på kompetencefordelingen mellem

menighedsråd, provsti og stift.
§ B Optagelse f rdre mnigiedsrd i samarbejdet

Stk. i Er der fuld enighed blandt de menighedsrad der indgår ï samarbejdet, kan andre

menighedsråd optages i samarbejde.



§9 Opsigelse/udtræden af samarbejdetStk. 1. Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 6 måneders varsel
til udgangen af et kalenderår. Dog kan et menighedsråd udtræde at samarbejdet
med et kortere varsel, såfremt detjde vrie menighedsråd er ndfor5tået
hermed.

Stk. 2. Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forhoidsmæssige andel
at de tønmæssige og personalemæssige forpligtelser på udtrædelsestidspunktet,
indtil denne forpligtelse er udløbet.

Stk. 3. Et udtrædende menighedsråd har ikke krav på nogen det at samarbejdetsaktiver..

§ 10 Offenttiggøretse
Stk. i Denne vedtægt offentliggøres på Viborg Stifts hjemmesde,

Dato: 7. februar 2017
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Godkendt af Vester Hornum-Hyiebjerg iienighedsråd

Godkendt at F!cjsborg Men hdsåd

Aftalen er tilrettet december 2018 fsva. § 4 Finansiering af samarbejdet
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