
Samarbeide omkrine
fælles kirkegårdspersonale for Sottrup og Nvbøl sogne.

1. Deltagere og formåI
1.1. Menighedsrådene for Sottrup Sogn og Nybøl Sogn har truffet aftale om samarbejde vedrørende
fælles kirkegårdspersonale i de2 sogne.

1.2. Formålet med samarbejdet er at:
- at sikre en kvalificeret og fleksibel drift af kirkegårdene
- skabe en graverstilling med et bedre/større indhold
- opnå visse driftsmæssige fordele

2. Samarbejdsperiode
2.1. Samarbejdetgælderienforsøgsperiodefraden 1. september2018-31.marts 2020.Indenudgangen
af december 2019 evalueres samarbejdet.

3. Samarbejdets opgaver m.v.
3.1. Der er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for graveren ved Sottrup Sogns Menighedsråd. Af
arbejdsbeskrivelsen fremgår hvilke opgaver, Sottrup menighedsråd udfører for Nybøl Sogns
Menighedsråd.

3.2. Sottrup Sogns Menighedsråd stiller kirkegårdspersonale til rådighed for Nybøt Sogn efter følgende
fordeling:

o Kirkegårdspersonale er til rådighed 2.524 timer årligt for arbejde i Nybøl sogn
o Kirkegårdspersonale er til rådighed3.248 timer årligt for arbejde i Sottrup Sogn.

Ud over den ovenfor nævnte bemanding kan der være behov vikardækning for kirkegårdspersonalet i
ferieperioder.

3.3. Sottrup sogn sØrger for tidsregistrering i stillingen således, at der kanredegøres for timeforbruget
overfor for de øvrige sogne i aftalen.

3.4 Der er ikke aftalt konkrete tilstedeværelsestidspunkter for kirkegårdene. Det overlades til graveren i
Sottrup mest hensigtsmæssigt at fordele ressourcerne og løse opgaverne på de 2 kirkegarde.

4. Bestyrelsesforhold.
4.1. Der oprettes i forbindelse med samarbejdsaftalen et fælles udvals vedrørende den fælles
kirkegårdsdrift.
Sammensætning: 2 medlem fra Sottrup og 2 medlerlmer fraNybøl sognes menighedsråd.

Graveren deltager i udvalgets møder vedr. forhold på kirkegården (driften).

4.2. Kirkegardsdriften varetages af Sottrup Menighedsråd efter retningslinjer i denne samarbejdsaftale og
med ansvar over for Nybøl Sogns menighedsråd.

5. Budget, regnskab og revision
5.1 Afregning mellem sognene

o Udgifterne budgetteres i Sottrup Sogns Menighedsråds budget og
. Nybøl Sogns Menighedsråd modtager løbende, hvert kvartal, regninger fra Sottrup Sogns

Menighedsråd. Regninger sendes til kassereren for Nybøl Sogns Menighedsråd.

Side 1 af 2



5.2.Lønudgifter
o Der faktureres med aktuel gennemsnitlig kostpris for lønudgifter inkl. udgifter til beklædning og

værnemidler til kirkegårdspersonalet.
. Afregning af lønudgifter sker forholdsmæssigt efter de i punkt 3.2. nævnte timetal.
o Udgifter til befordringsgodtgørelse deles ligeligt mellem de 2 sogne.
o Ud over den i punkt 3.2 nævnte bemanding kan der være udgifter til vikardækning for

kirke gårdspersonalet.

5.3. Øvige udgifter
o Udgifter til anskaffelse af maskiner, materialer mv. betales særskilt af hvert sogn.

5.4. Budgetforpligtigelser
Fremgår det af årsregnskabet, at der er et mindre forbrug af lønudgifter end budgetteret, er Sottrup og
Nybøl sognes Menighedsråd forpligtiget til at modregne dette ved budgettet for det kommende fu. På
tilsvarende vis er Sottrup og Nybøl sognes Menighedsråd forpligtiget til at afsætte flere midler på
budgettet for det følgende år, hvis der sker et merforbrug af lønudgifter.

6. Tilsyn og ophævelse mv.
6.1. Sottrup og Nybøl sognes Menighedsråd kan uafhængigt af hinanden træffle beslutning om udtrædelse
af samarbejdet.
Meddelelse om udtræden af samarbejdet skal ske skriftligt til det andet sogn i aftalen inden 1. marts med
virkning fra udgangen af kalenderåret.

7.ll<rafttr,æden
7.1. Aftalen træder i kraft den 1. september 2018

7 .2.Deberørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med samarbejdsaftalen på følgende steder:
Kirkekontoret ved Sotkup Kirke, og på Sottrup og Nybøl sognes hjemmesider - www.sottrup-kirke.dk og
http ://www.nyboel-kirke. dk/ .

Sottrup Sogns Menighedsråd den.

--LtAr,*
Nybøl Sogns Menigheds råø den ! U(- !2 /S

for Nybøl Sogns Menighedsråd
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