
Vedtægt for samarbejde om fælles konsulent for personaleadministrative 

funktioner for Kerteminde Drigstrup, Dalby- Stubberup og Mesinge-Viby 

menighedsråd i Kerteminde Provsti i medfør af § 43 i lov om menighedsråd, jf. 

lovbekendtgørelse LBK nr 771 af 24/06/2013 

 
DELTAGERE OG FORMÅL 

§1. Samarbejdet omfatter etablering af en fælles konsulentfunktion vedrørende 

personaleadministrative opgaver for menighedsrådene på Hindsholm(Kerteminde-Drigstrup, Dalby- 

Stubberup og Mesinge-Viby menighedsråd) i Kerteminde Provsti 

 

Stk. 2. Den fælles konsulentfunktion har til formål  

 at optimere og kvalitetssikre de personaleadministrative opgaver i rådene 

 at lette de enkelte råds arbejde personaleadministrative opgaver 

 

De konkrete opgaver vil være at bistå de valgte kontaktpersoner med 

 arbejdstilrettelæggelse,  

 ferie- og fridagsplanlægning 

 stillingsnormering 

 personalesager 

 overenskomstudmøntning og arbejdsgiveransvaret generelt 

 

HJEMSTED 

§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Kerteminde Provsti, Kerteminde Kommune. Samarbejdet har indtil 

videre tjenestested i Vibe Sognegård. 

 

SAMARBEJDSPERIODE 

§ 3. Samarbejdsperioden er ubegrænset. 

 

SAMARBEJDETS ORGANISERING 

§ 4. Samarbejdet ledes af de deltagende menighedsråd via en nedsat bestyrelse bestående af 

menighedsrådsformændene fra de deltagende råd. 

 

ANSÆTTELSESMYNDIGHED 

§ 5. Konsulenten ansættes af bestyrelsen for samarbejdet. I det daglige arbejdes refereres der til 

formanden for samarbejdsbestyrelsen. 

 

Stk.2 Løn og ansættelse sker i henhold til organisationsaftalen for HK’ere i staten jf. CIR nr 9031 af 

12/01/2012. 

 

FINANSIERING 

§ 6. Konsulenten ansættes og aflønnes af Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd. De samlede 

omkostninger til funktionen fordeles efter følgende nøgle blandt de deltagende råd: 

Kerteminde-Drigstrup med 58% 

Mesinge-Viby med 21% 

Dalby med 11% 

Stubberup med 10% 

 

VILKÅR FOR OPTAGELSE AF NYE RÅD I SAMARBEJDET 

§ 7. Menighedsråd i Kerteminde Provsti, som ønsker optagelse i samarbejdet på et senere tidspunkt 

end etableringstidspunktet for ordningen, kan tilslutte sig samarbejdet med 3 måneders varsel under 

forudsat godkendelse af aftalens nuværende menighedsråd.  



 

 OPHÆVELSE AF SAMARBEJDET OG BEHANDLING AF TVISTER 

 

§8. Beslutning om ophævelse af samarbejdet kan træffes af de deltagende 

menighedsråd med 12 måneders virkning til udgangen af en kalendermåned. Dog tidligst fra den 

31.12.2015. 

  

Stk. 3. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af en 

måned. Udtræden kan ske med et kortere varsel, såfremt de øvrige råd er indforståede hermed. 

 

Stk. 4. Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de 

lønmæssige og personalemæssige forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse 

er afviklet. 

 

Stk. 5. Et udtrædende menighedsråd har ikke krav på nogen del af samarbejdets aktiver. 

 

Stk. 6. 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 

§ 9. Denne vedtægt træder i kraft den 01.01.2015. 

 

OFFENTLIGGØRELSE 

 

§ 10. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved 

henvendelse til de enkelte menighedsråd, provsti eller stift. Vedtægten er 

endvidere offentliggjort på www.km.dk 

 

 

 
 

 

 

UNDERSKRIFTER 

Vedtaget på det fælles menighedsrådsmøde i   

 

Holmens Hus den 4. september 2014 

 
  

 

Formænd    

 

 

Kerteminde- Drigstrup   Mesinge-Viby  Dalby  Stubberup 
 

 

http://www.km.dk/

