Vedtægt for finansiering af rådgivning inden for arbejdsmiljø i Horsens
Provsti

§ 1. Aftalens parter og hjemsted
Denne aftale indgås mellem menighedsrådene i Horsens provsti, Aarhus Stift. Samarbejdet
etableres på grundlag af lov om menighedsråd 42a og § 43a samt lov om folkekirkens økonomi
§ 5 stk. 6 og 7.
§2. Formål
Samarbejdet har til formål at sikre de økonomiske forudsætninger for, at provstiets
menighedsråd har adgang til professionel rådgivning. Målet er at sikre et sundt og sikkert
arbejdsmiljø, herunder opfyldelse af lovgivningens krav samt aktuel lovpligtig dokumentation,
i alle sogne i Horsens Provsti. Samarbejdet flytter ikke hverken ansvar eller kompetencer fra
det enkelte menighedsråd.
§3. Beskrivelse af samarbejdet
Menighedsrådene indgår aftale med ekstern konsulent om bistand til udarbejdelse af APV
samt løbende rådgivning og uddannelse af kontaktpersoner og personale. Ydelser ud over
det, der er omfattet af aftale med ekstern konsulentvirksomhed, samt omkostninger til
opfyldelse af handlingsplaner og påbud fra arbejdstilsynet er ikke dækket af denne aftale.
§ 4. Organisation. Samarbejdets ledelse er Provstiets arbejdsmiljøudvalg. Dette udvalg består
af 3 kontaktpersoner, der udpeges af Provstiudvalget. Provstiets Personalekonsulenter er
sekretær for udvalget. Udvalget er ansvarlig for at planlægge samarbejdet med den eksterne
konsulent. Udvalget forbereder kontrakt med ekstern konsulent til Provstiudvalgets
godkendelse.
§ 5. Økonomi Udgifterne til samarbejdet afholdes af provstiudvalgskassen jf. § 17g stk. 4 i lov
om folkekirkens økonomi.
§ 6. Tilsyn og opløsning. Provstiudvalget fører tilsyn med samarbejdet.
Stk. 2 Enhver tvist Om forståelsen eller fortolkningen af nærværende vedtægt eller om
samarbejdet i henhold til vedtægten kan indbringes for biskoppens afgørelse.
Stk. 3. Vedtægten kan ændres eller samarbejdet bringes til ophør ved beslutning på
budgetsamråd i henhold til økonomilovens § 5 skt. 6.
§7. Ikrafttræden. Denne vedtægt træder i kraft ved beslutning på budgetsamråd 5. maj 2021.
§ 8 Offentliggørelse. Nærværende vedtægt indsendes til Århus Stift, som offentliggør den på
Stiftets hjemmeside.

