Vedtægt for samarbejde om fælles kirkegårdsdrift mellem
Hals, Vester Hassing og Øster Hassing – Gaaser Menighedsråd
§ 1 Aftalens parter
Nærværende aftale indgås i henhold til lovbekendtgørelse nr. 146 af 24.02.2012, lov om menighedsråd kapitel 8 - § 43 mellem
 Hals Menighedsråd
 Vester Hassing Menighedsråd
 Øster Hassing – Gaaser Menighedsråd
fremtidig benævnt: Fælles kirkegårdsdrift mellem Hals, Vester Hassing og Øster Hassing – Gaaser
Menighedsråd.

§ 2 Opgaver
Formålet med samarbejdet på kirkegårdene under de 3 menighedsråd har følgende overordnede formål:
1. At rationalisere kirkegårdsdriften for at få en tilfredsstillende vedligeholdelse af både gravsteder og
kirkegårdsarealer med de økonomiske midler, der er til rådighed.
2. At reducere de nuværende underskud ved kirkegårdsdriften.

§ 3 Organisation
Som administrativ ledelse af samarbejdet sammensættes en driftsbestyrelse bestående af 6 medlemmer – 2
fra hvert af de 3 menighedsråd (f.eks. kontaktperson og yderligere et medlem). Efter hvert nyvalg til menighedsrådene konstituerer driftsbestyrelsen sig med formand og næstformand.
Den ledende graver refererer til formandskabet i driftsbestyrelsen.
Den ledende graver skal efter behov deltage i kirkegårdsudvalgenes møder. Det er det enkelte kirkegårdsudvalgs formands ansvar at sikre den ledende graver indkaldt med passende varsel.
Der afholdes i driftsbestyrelsen mindst 2 årlige møder, hvor driftssituationen drøftes. Der skal senest den 1.
april ligeledes laves oplæg til budget for det kommende år for hver enkelt kirkegård.
§4
Opgaver
Samarbejdet vedrører den fælles kirkegårdsdrift. Der ansættes en ledende graver, der får til opgave at lede
og fordele arbejdsopgaver på kirkegårdene for de kirkegårdsansatte, herunder afholdelse af ferie og fridage.
På hver enkelt kirkegård ansættes en medarbejder med dagligt fagligt ansvar for kirkegården (i det daglige
benævnt: graver). Medarbejderen refererer i alle anliggender til den ledende graver.
Den ledende graver og det lokale menighedsråd i samarbejde indstiller ansættelse af graver til driftsbestyrelsen med henblik på godkendelse.
Den ledende graver ansætter medarbejdere på kirkegårdene. Alle medarbejdere ansættes til at kunne arbejde på alle kirkegårde. Der kan i særlige tilfælde tages hensyn til lokale forhold.
Den ledende graver drager omsorg for kirkegårdenes økonomiske og faglige drift. Det er ligeledes den ledende gravers ansvar, at der sker en korrekt indberetning af forbrug af medarbejdertimer og forbrug af materialer mv. på hver enkelt kirkegård.
Den ledende graver skal løbende vurdere, hvorvidt der driftsmæssigt kan ske udlicitering af enkelte opgaver.
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§5
Ledelse
Stillingen som ledende graver er p.t. hjemmehørende i Vester Hassing sogn. Ved stillingsledighed/nyansættelse sker det ved normalt opslag og efterfølgende ansættelse under driftsfællesskabet. Udvælgelse og ansættelse aftales i driftsbestyrelsen. Efterfølgende afgøres det, hvor den ledende graver ansættes.
Der arbejdes ud fra, at det gennemsnitlige ugentlige medarbejderbehov for hver kirkegård p.t. tilnærmelsesvis skal svare til følgende fordelingstal:




Hals: 74/37 (35,2 %)
Vester Hassing: 74/37 (35,2 %)
Øster Hassing: 61/37 (29,6 %)

§6
Finansiering
Hvert menighedsråd betaler driften af egen kirkegård. Herunder lønudgiften til den stilling/de stillinger, som
er hjemmehørende i menighedsrådets eget sogn.
Såfremt de deltagende menighedsråd er enig herom, kan materialer og maskiner indkøbes fælles. Betalingen for materialer fordeles efter forbruget på de enkelte kirkegårde/kirker. I forbindelse med indkøb af maskiner til fælles brug fordeles udgifterne efter de i § 5 anførte fordelingstal.
Andelen af udgifterne til aflønning af den ledende graver i p.t. Hals og Øster Hassing aftales i driftsbestyrelsen for et år forud ad gangen. Denne andel afregnes til p.t. Vester Hassing Kirkekasse. Ved ansættelse af
ledende graver hjemmehørende på en anden kirkegård, skal afregning ske til den pågældende kirkekasse.

§7
Tilsyn
Kirkeværgerne ved de enkelte kirker fører tilsyn med arbejdet på kirkegårdene. Såfremt der måtte findes
anledning hertil, drøfter kirkeværgen det aktuelle anliggende med den ledende graver.
§8
Uenighed
Såfremt der måtte opstå uenighed om aftalens indhold, skal de deltagende menighedsråd først søge at opnå
enighed.
Kan der ikke opnås enighed, kan uenigheden påklages til Aalborg Stift. Stiftets afgørelse kan indklages til
Ministeriet for Ligestilling og Kirke.
§9
Ændring, udtræden og ophør
Ændringer i nærværende aftale kan kun ske ved fuld enighed blandt de deltagende menighedsråd.
Ønsker et menighedsråd at udtræde af aftalen, kan dette ske med et års varsel med udløb den 31. december. Det udtrædende menighedsråd hæfter økonomisk i henhold til nærværende aftale i opsigelsesperioden.
Såfremt alle deltagende menighedsråd er enig herom, kan et menighedsråd udtræde med kortere varsel.
Udtræder et menighedsråd af aftalen, er de øvrige menighedsråd forpligtet til at godtgøre det udtrædende
menighedsråd den nedskrevne værdi af det eventuelt fælles indkøbt maskinel/maskiner i forhold til indbyggertallet.
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Ophæves nærværende aftale, fordeles maskiner og materiel efter den nedskrevne værdi af fælles indkøbte
maskiner i forhold til indbyggertal. Såfremt ingen af de deltagende menighedsråd vil overtage maskinerne,
sælges de og det indkomne beløb deles efter indbyggertal.
§ 10
Offentliggørelse
Samarbejdsvedtægterne offentliggøres på hjemmesiden for Aalborg Stift, samt på sognenes egne hjemmesider.
§11
Ikrafttræden
Nærværende samarbejdsaftale træder i kraft 1. april 2013.

Underskrift og dato
Hals Menighedsråd

28. november 2013 ____________________________________
Formand Bent Sloth

Vester Hassing Menighedsråd

28. november 2013 ____________________________________
Formand Tommy Hvedhaven

Øster Hassing – Gåser Menighedsråd

28. november 2013

____________________________________
Formand Karen Marie Jensen
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