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Samarbejdsaftale mellem Lille Heddinge/Højerup og Havnelev menighedsråd om
fælles kirkemusikere.
Med henvisning til §42 a i Lov om Menighedsråd etableres herved følgende
vedtægt/samarbejdsaftale vedrørende ansættelse af fælles personale.
Deltagere;
Menighedsrádene for Lille Heddinge/Højerup og Havnelev sogne i Tryggevælde
Provsti/ Roskilde Stift har besluttet at samarbejde om ansættelse af organist og
kirkesanger.
Formål:
Samarbejdet har til formål, at skabe en fleksibel organisering af arbejdet ved
kirkerne.
Hjemsted:
Samarbejdet har hjemsted i Stevns kommune
samarbejdets organisation:
Organist og kirkesanger ansættes/afskediges af de to menighedsråd i fællesskab
således, at repræsentanter fra begge menighedsråd deltager i
ansættelse/afskedigelse
Kontaktpersonerne for de to menighedsråd repræsenterer rådene og udmønter det
praktiske samarbejde. Kontaktpersonernes stedfortrædere er i både Lille Heddinge Højerup og Havnelev menighedsråd formanden.
Ansvar for udbetaling af løn til organist og kirkesanger varetages af Lille
Heddinge/Højerup Menighedsråd
Lille Heddinge/Højerup Menighedsråd er ansættelsesmyndighed for personalet.
økonomi:
Samarbejdet finansieres af de to menighedsråd således, at Lille Heddinge/Højerup
kirkekasses andel udgør 62,50% og Havnelevs andel udgør 37,50%.
Optagelse i samarbejdet:

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de
samarbejdende menighedsråd er enige om det
Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten
Tilsyn og vilkår for ophævelse:
De deltagende menighedsråd fører tilsyn med samarbejdet og at vilkårene i denne
vedtægt overholdes.
Beslutning om ophævelse af samarbejdet kan træffes af de deltagende
menighedsråd med 12 måneders virkning eller ved sammenlægning af
menighedsrådene.
Ved en medarbejders fratræden skal et menighedsråd senest 30 dage efter meddelt
opsigelse tilkendegive, om man ønsker, at ændre på samarbejdsaftalen. I modsat
fald igangsættes en ansættelsesprocedure med henblik på genbesættelse af
stillingen.
Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin andel af de løn- og
personalemæssige forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil denne
forpligtigelse er afviklet.
Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om
forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes, kan forelægges
stiftsøvrigheden til afgørelse.
ikrafttræden og offentliggørelse:
Aftalen træder i kraft d. 1. marts 2018
vedtægten er tilgængelig på Roskilde Stifts hjemmeside. Vedtægten kan rekvireres
fra de samarbejdende menighedsråd.
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