
Hvad er et provstiudvalg? 

Sag 1: Fordeling af anlægsmidler 

Provstiudvalget har 10 millioner til anlæg, og der er ønsker for 9 millioner. 

Hvordan skal provstiudvalget prioritere den sidste million? 

 

1) Lade pengene blive i kommunen 

2) Nedsætte kirkeskatten 

3) Dele ligeligt ud til alle  

4) Fordele efter sognestørrelse 

5) Spare op til anlæg 

6) Indfri lån 

 

Sag 2: Model til fordeling af provstiets budget 

Provstiet har en stram økonomi og har brug for en strammere styring af budgetterne. Provstiudvalget 

foreslår derfor at finde pengene ved en mere lige og retfærdig fordeling af ligningsmidler. Den mere 

retfærdige fordeling skal ske igennem en budgetfordelingsmodel, men hvad skal modellen basere sig på? 

A) Objektive kriterier, som fx antal kirkegængere, antal folkekirkemedlemmer og vedligeholdelsestunge 

middelalderkirker 

B) Hvad sognene plejer at få 

C) Mål og visioner, herunder fremadrettede ønsker om at etablere aktiviteter  

 

Sag 3: Involvering af menighedsråd i budgettilrettelæggelse 

Provstiudvalget i provstiet ønsker at skabe større ejerskab hos menighedsrådene i tilrettelæggelsen af 

provstiets budget. Hvad skal provstiudvalget gøre? 

1) Øge menighedsrådenes informationsniveau om budgettilrettelæggelsesprocessen, fx igennem en folder 

eller per mail 

2) Afholde et forberedende budgetsamråd  

3) Tilbyde mere information om provstiets økonomiske stilling på budgetsamrådene 

4) Det er op til menighedsrådene selv at byde ind  



 

Sag 4: En fælles hjemmeside for provstiet 

På seneste budgetsamråd blev det foreslået, at der etableres en fælles hjemmeside for provstiet. Hvad skal 

provstiudvalget gøre? 

1) Sætte punktet til beslutning på dagsordenen til næste budgetsamråd 

2) Afvente eventuelle ønsker om, at punktet sættes på dagsordenen for næste budgetsamråd 

3) Indkalde til et møde med de menighedsråd, som kunne tænke sig at indgå et samarbejde om en 

hjemmeisde 

4) Etablere en hjemmeside 

5) Lade menighedsrådene selv etablere en hjemmeside 

 

Sag 5: En fælles kirkelig vision for provstiet 

Det bliver i provstiudvalget foreslået at lave en fælles vision for liv og vækst i provstiet, der afspejler 

menighedsrådenes ønsker og kirkeprofiler. Hvad skal provstiudvalget gøre? 

1) Invitere menighedsrådene til en fælles visionsdag 

2) Sætte kirkelige visioner for provstiet på som en del af dagsordenen ved næstkommende budgetsamråd 

3) Provstiudvalget skal ikke sætte nogen fælles kirkelig retning, men kan godt opfordre menighedsrådene til 

at arbejde med visioner 

4) Provstiudvalget skal ikke sætte nogen fælles kirkelig retning, det er op til menighedsrådet selv 

 

Sag 6: Nyt provstiudvalg – ny strategi? 

Provstiet har hidtil haft en rent administrativ funktion, altså primært til fordeling af ligningsmidler. Flere 

menighedsråd har udtrykt ønske om, at provstiudvalget i højere grad bidrager til helhed og sammenhæng i 

provstiet, blandt andet ved at skabe større dialog mellem menighedsråd. Hvad skal det nyvalgte 

provstiudvalg gøre? 

1) Lægge op til en strategidrøftelse i provstiudvalget 

2) Invitere de menighedsråd, der har stillet forslaget, til at fremlægge deres ønske om mere dialog 

3) Invitere alle menighedsråd til en visionsdag for provstiet 

4) Nedsætte et strategiudvalg 


