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Aftale om samarbejde

om afløsning for
organister

- forsøBsperiode 13. maj - 30. september 2Ot2

Generelt

s1
Nærværende samarbejdsaftale indgås mellem menighedsrådene/sognene i

r Gaaser - Øster Hassing

o Hals

o Hou

o Ulsted

o Vester Hassing

s2

Formålet og resultotet med samarbejdet er bl.a. at sikre den maksimale vikardækning for

organisternes afløsning iforbindelse med fridage, ferie og sygdom inden for den enkelte organists

ansættelseskvote.

projektet er bygget op omkring et eksisterende samarbejde mellem organisterne.

Sg

Udbfietaf samarbejdet er endnu ikke beskrevet, men med de muligheder, der nu findes i

overenskomsterne med hensyn til øget fleksibilitet, skal der arbejdes på at minimere udgifterne til

vikarer, idet der flere steder kan konstateres en væsentlig stigning i udgifter til vikarer i forbindelse

med de kirkelige handlinger.

9+

Kompleksiteten i løsningen kan ikke siges at være stor, omend der er brugt en deltid på at få en

afløsningsplan til at hænge sammen. Udgangspunktet er en gudstjenesteplan udarbejdet af

præsterne ved kirkerne. Herefter påtog organisterne selv at få afløsningen til at hænge sammen,

således at organisternes individuelle aftaler og ferie m.v. bliver tilgodeset.

Ss

lJdnfietse af den nuværende arbejdstid - undersØBes inden evaluering af aftalen, da det kræver

en systematisk - og gerne ensartet - gennemgang af den enkelte organists "tjenestetidsplan".

$e

Af ulemper kan nævnes ekstra transportomkostninger - i nogle situationer.
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97

Deltagelse i samarbejdet kan opsiges med 12 måneders varsel ved udgangen af et regnskabsår.

,J/;//.cs Vl c'&'c-a-

$s
Formålet med samarbejdet er, at der kan etableres samarbejdsaftaler og afløsningsaftaler ved

kirkerne i ovennævnte sogne.

$g

Samarbejdsaftalen er løbende med en prøvetid frem til 30. september 2QL2'

I august måned 2012 tages samarbejdsaftaten på til evaluering. Prøvetiden kan forlænges, hvis det

i enighed vurderes at være hensigtsmæssigt. Såfremt der er opnået tilfredsstillende samarbejde

mellem ovenstående menighedsråd (og evt. arbejdsgrupper), kan samarbejdsaftalen fortsætte

som aftalt. Samarbejdsaftalen kan om nØdvendigt opsiges med udgangen af et kalenderår-

s10

En udtrædende samarbejdspartner vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de

lønmæssige og personalemæssige forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtildenne

forpligtelse er afviklet.

s11
Tilsynet med samarbejdsaftalen påhviler de respektive menighedsrådenes kirkeværger og

kontaktpersoner.

512

Eventuelle problemer omkring samarbejdet og/eller uenighed om fortolkningen af samarbejds-

aftalens vedtægter forelægges for ovenstående menighedsråds kontaktpersoner og formænd.

Efterføtgende skal menighedsrådene godkende evt. forslag til løsning af uenigheden.

Løn- os ansættelsesforhold

513

Ansættelsesmyndigheden udgøres af det enkelte menighedsråd. Ansættelsen aftales således, at

der kan ske afløsning ved kirkerne omfattet af denne aftale.

514

Aflønning- sker i henhold tilgældende overenskomster, hvilket p.t. betyder, at den lønmæssige

indplacering forbliver uændret, men at mulig overenskomstmæssig ændring af rådighedstillæg kan

forekomme.

s1s
Menighedsrådene og kontaktpersonerne ved de enkelte ansættelsessteder udmønter ledelsen og

opgaverne iøvrigt.
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s16
Ansættelse og afskedigelse varetages af menighedsrådet ved det pågældende ansættelsessted.

s17
Udgifterne til løn m.v. afholdes af menighedsrådet ved det pågældende ansættelsessted, med

mindre andet aftales. Det påhviler endvidere menighedsrådet at sikre hver enkelt medarbejder

forsikringsmæssigt itilfælde af arbejdsskade/arbejdsulykke ifm. udførelse af arbejde jf. denne

aftale.

lkrafttrædelse

s18
Denne aftale træder i kraft, når den er godkendt i de samarbejdende menighedsråd.

gxe

Nærværende aftale skalvære tilgængelig hos menighedsrådene, på kirkernes/menighedsrådenes

hjemmesider og på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

Aftalen er vedtaget/godkendt af menighedsrådet i

Gaaser-ØsterHassing, a", J4l - 1Z Formand

Hals,

Hou,

Ulsted,

Vester Hassing
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