Vedtægt for samarbejde
om
fælles præstesekretær*

1

Aftalens parter og grundlag
1.1

Samarbejdsaftalen indgås mellem menighedsrådene i følgende sogne på Bornholm :
Knudsker, Hasle, Rutsker, Allinge-Sandvig, Olsker, Klemensker, Rø, Nyker.

1.2

Aftalen indgås i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om
menighedsråd.

2

Formål
2.1

Formålet med samarbejdet er:
at lette sognepræsternes arbejde med personregistreringsopgaver i de deltagende sogne .
at få løst personregistreringsopgaverne i de deltagende mindre sogne på en så effektiv måde
som muligt pga . den rutine, som medarbejderen opnår.
at gøre personregistreringsarbejdet i de deltagende sogne mere effektivt og fleksibelt under
præsternes ferie og frihed, sygdom og vancancer.

3

Samarbejdets indhold
3.1

Dette samarbejde indebærer, at den i præstesekretærstillingen ansatte medarbejder udfører
personregistreringsarbejde

i

alle

de

deltagende

sogne

-

i

samarbejde

med

de

kirkebogsførende præster i de respektive sogne .

4

Personaleforhold
4.1

Medarbejderen ansættes i Knusker Sogn, som er ansættelsesmyndighed og har
arbejdsgiveransvar. Angående overenskomst etc. henvises til cirkulæret*

4.2

Medarbejderen har forpligtelse til at betjene de deltagende sogne med
personregistreringsarbejde inden for aftalens rammer.

-

4.3

Præsterne i de deltagende sogne har det daglige ledelsesmæssige ansvar og
instruktionsbeføjelser for sekretærens arbejde i hver deres sogne.

4.4

Samarbejdsudvalget har det overordnede ledelsesansvar og vælger i fælleskab, hvem iblandt
dem, der forestår dette i det daglige og varetager den årlige MUS med præstesekretæren.

4.5

Det ansættende menighedsråd stiller faste kontorfaciliteter til rådighed uden beregning for de
øvrige.

5

Finansiering

5.1

Samarbejdets økonomi administreres gennem det ansættende menighedsråds kirkekasse

5.2

De øvrige deltagende menighedsråd indbetaler kvartalsvis deres fastsatte forholdsmæssige del
af udgifterne til det ansættende menighedsråd.

5.3

Fordelingen af udgifterne til ansættelsen sker i forhold til de for de enkelte sogne/pastorater
fastsatte timetal. (Se bilag til vedtægten).

5.4

Financieringen af enkeltstående større udgifter til evt. nødvendigt mobilt inventar/udstyr
aftales nærmere via samarbejdsudvalget.

6

Tilsyn

6.1

De kirkebogsførende præster i de deltagende sogne udgør et samarbejdsudvalg for
samarbejdet.

6.2

De deltagende menighedsråd fører gennem samarbejdsudvalget tilsyn med at vilkårene i
denne vedtægt overholdes.

7

Optagelse i samarbejdet

7.1

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende
menighedsråd er enige om det.

7.2

8

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten .

Uenighed om fortolkning af vedtægten

8.1

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette
samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan
indbringes for biskoppen.

9

Ændringer i vedtægten

9.1

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige
herom.

10

Udtræden og ophævelse af samarbejdet
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10.1 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen
af et regnskabsår.

11

Ikrafttræden og offentliggørelse
11.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft på datoen, hvor godkendelse af myndighederne
foreligger.
11.2 Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside
https://kobenhavnsstift.dk/til-menighedsraad/samarbejdsaftaler. Vedtægten kan rekvireres
fra de samarbejdende menighedsråd.

*

Angående forståelsen af stillingsbetegnelsen "præstesekretær" henvises til gældende cirkulære

fra kirkeministeriet: Cirkulære om sekretærhjælp for præster, 1. april 1996.
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