Vedtægt for samarbejde om organist- og
kirkesangerfunktion
Stigs Bjergby-Mørkøv og Skamstrup-Frydendal Menighedsråd
Deltagere i samarbejdet
Stigs Bjergby-Mørkøv Menighedsråd og Skamstrup-Frydendal Menighedsråd i Stigs Bjergby-Mørkøv Skamstrup-Frydendal Pastorat, som begge hører til Holbæk Provsti, har besluttet at etablere et samarbejde
om kirkesanger- og organistfunktion.
Lovgrundlag
vedtægten om samarbejdet er oprettet i henhold til Lov om menighedsråd § 42 a. Der er ikke forudsat
afgivelse af kompetencer i denne vedtægt.
Formål med samarbejdet og retningslinjer
Formålet er at få betjeningen i pastoratet til at fungere bedst muligt og at opretholde attraktive og fleksible
stillinger.
Ansættelse sker i samarbejde menighedsrådene imellem.
Den daglige leder står for arbejdstilrettelaeggelse i samarbejde med kontaktpersoner og andet personale.
Medarbejderne refererer til den daglige leder, samt kontaktpersonen i egen ansættende myndighed.
Ansættelse og afskedigelse stadfæstes på et fælles møde eller af personer bemyndiget på et fælles møde.
Fordeling af omkostninger
Udgifterne til medarbejderne afholdes af det menighedsråd, som er ansættende myndighed og indgår i den
månedlige afregning menighedsrådene imellem.
Andre menighedsråds deltagelse i samarbejdet
Andre menighedsråd kan indgå i samarbejdet efter behandling på et fællesmøde. Optagelse af andre
menighedsråd kan kun ske ved fuld enighed.
Uenighed
Opstår der uenighed om fortolkningen af denne vedtægt søges på et fællesmøde mellem formænd og
kontaktpersoner enighed om fortolkningen. Er der fortsat uenighed indbringes sagen for Provstiudvalget,
hvis afgørelse er inappellabel.
Ændringer og opsigelse
Ændringer i vedtægten kan ske ved indgåelse af ny vedtægt eller ved en allonge til denne vedtægt.

Ændringer kan foreslås af det enkelte menighedsråd, og kan kun ændres ved fuld enighed.
Samarbejdet kan opsiges med et varsel, som svarer til de ansattes opsigelsesvarsel med tillæg af 2 måneder
til udgangen af et kalenderår og ophører automatisk ved ændring i præsternes gensidige vikarforpligtelser.
Nærværende vedtægt offentliggøres på Roskilde Stifts hjemmeside og kan på forlangende rekvireres hos en
af menighedsrâdenes formænd.
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