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OPGAVETYPER

Abonnementets timer deles på følgende måde
•
•

APV (fast aftalt procedure)
Andre aktiviteter (aftales årligt)

APV
FAR faciliterer APV’en i provstiets pastorater. Provstiet deles op i
3. APV’en gennemføres i en tredjedel det første år, en tredjedel
det næste år og en tredjedel det sidst år i en treårig periode.
Herefter starter ”rullet” igen.
FAR tager initiativ til, gennemfører og dokumenterer APV hvert 3.
år på hver enkelt arbejdsplads i sognene med fysisk fremmøde og
gennemgang (Kirkegårde, kirker, kontorer, sognegårde).
APV’en i pastoratets sogne planlægges og gennemføres sammen
med kontaktpersonerne. I forhold til planlægningen skal APV
gennemføres i samme periode i det enkelte sogn.
APV’en tager udgangspunkt i de skemaer, der findes på
kirketrivsel.dk
En gennemsnits APV vil bestå af følgende trin:
MR/AMO sørger for uddeling og indsamling af skemaer.
De udfyldte skemaer sendes til FAR.

FAR gennemgår skemaerne og bruger dem til forberedelse til APV
gennemgangen/- mødet.
APV gennemgangen/- mødet holdes på arbejdspladsen.
Herefter udarbejder FAR et udkast til handlingsplan som sendes til
MR/AMO.
Hvis APV ikke viser komplekse problemstillinger vil det ud fra
ovenstående i gennemsnit tage 4 timer. Hvis kortlægningen viser
komplekse problemstillinger eller mange problemstillinger kræver
det mere tid end de i gennemsnit fire timer.
Hvis det viser sig at APV opgaven ikke kan holdes inden for de fire
timer gør FAR opmærksom på dette overfor MR, som så efter
aftale faktureres for de timer der ligger ud over de fire timer.
Andre aktiviteter
FAR mødes en til to gange om året med Provstiets
arbejdsmiljøudvalg. På dette møde aftales det hvad de resterende
timer skal bruges til.

FAR deltager i ét PU-møde årligt med henblik på gensidig dialog
om arbejdsmiljøet i provstiet
FAR stiller hotline til rådighed (Både telefonisk og via mail)

DELTAGERE

Pastorater/Sogne/Menighedsråd:

Pastorater

Sogne

MR

Brædstrup-Tønning/TrædenGrædstrup/Sønder Vissing Pastorat

5

3

Torsted-Hatting Pastorat

2

2

Klostersogn Pastorat

1

1

Lundum-Hansted Pastorat

2

2

Sønderbro Pastorat

1

1

Tamdrup Pastorat
Tamdrup-Nim/Underup-Føvling

4

3

Tyrsted-Uth-Endelave Pastorat

3

2

Voer Herreds Pastorat - Kattrup/TolstrupGangsted/Søvind-Ørridslev-Vedslet

6

4

Vor Frelsers Pastorat

1

1

Vær-Nebel Pastorat

2

1

Østbirk-Yding Pastorat

2

2

Pastorater i alt

11

Sogne i alt

29

MR i alt

22

Timer til opgaven.
APV:
Estimeret tid til APV er i gennemsnit 4 timer pr. MR.
APV i hele provstiet (4 timer *22 MR) = 88 timer
APV årligt (88/3) = 29.5 timer
Andre aktivitet:
Møde med arbejdsmiljøudvalget:
Forberedelse + tilstedeværelse 4 timer
2 årlige møder 8 timer
Temadag:
5-6 timers tilstedeværelse + 4-5 forberedelse = 10 timer

2 temadage = 20 timer
Erfa-møde med KP:
1 time forberedelse + 1 time tilstedeværelse =2 timer
2 erfa-møder årligt = 4 timer
Administration:

I alt op til 61,5 timers rådgivning + administration

Pris transport:

Med hensyn til transportudgifter er der to modeller, alt efter om et
besøg er en planlagt opgave, eller en akutopgave/tilkøbsopgave.
Planlagte opgaver
Planlagte opgaver, er opgaver, der kommer ind i god tid, så FAR
har mulighed for at planlægge andre opgaver i området.
Planlægningshorisonten ses som 3 måneder.
Akutte opgaver/ikke planlagte opgaver/tilkøbsopgaver
Ved denne type opgaver faktureres transporten efter statens
højeste takster + moms.

AFLYSNING

Aflyser Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning som leverandør,
forpligter Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning sig til, at levere
samme ydelse på et senere tidspunkt.

OPSIGELSE

Abonnementet er gældende indtil det opsiges. Det kan opsiges
med 6 måneders varsel, senest 1. juli, til udgangen af et år.

BETALING

Abonnementet tegnes pr. 1. januar 2021.
Abonnementspris for 2020: 55.618 kr. inkl. moms og transport
(planlagte opgaver, se ovenfor).
Inkluderede konsulenttimer: 61.5 timer i alt.
Yderligere konsulenttimer afregnes til en særlig timepris for
abonnenter på kr. 1.050 kr./time inkl. moms. (uden abonnement
1.300 kr./time) + transport efter statens takst.

Kurser/suppleringsuddannelser fås også til nedsat pris når I har
abonnement.
Der pristalsreguleres med 2,5% årligt.
Netto kontant
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