
Samvirket i provstiudvalget mellem provst og øvrige medlemmer

▪ ”Provsten løber så stærkt” hører man. Og andre steder hører man det modsatte: ”Der sker så meget 

spændende i de andre provstier”. 

▪ Fungerer provstiudvalget som menighedsrådenes repræsentanter - også hvad angår provstiets rolle?

▪ På Landsforeningens årsmøde var der i år forslag om at provsten skal vælges af alle menighedsråd i 

provstiet. Det blev ikke vedtaget.

▪ Hvor står vi? Er der brug for lovændringer? Er der brug for at hjælpe hinanden med god praksis?
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Hvem skal være formand for provstiudvalget?

▪ Provsten har en særlig rolle som forretningsfører - er udførende mellem møderne. Og en slags 

udviklingschef?

▪ Provsten har opgaver, som formelt er uafhængige af provstiudvalget, f.eks. bygningstilsyn og ledelse 

af præsterne

▪ Provstiudvalget er besluttende myndighed og sætter rammerne for provstiets øvrige virksomhed, 

herunder økonomien. Men også for hvordan provstiet skal agere i forhold til menighedsrådene

▪ Vi anbefaler at synliggøre forskellen på disse funktioner ved at vælge en læg formand, der kan 

'afvælges’. Sådan er det i dag i 47 provstiudvalg

▪ Det gør rollerne tydeligere og det fremmer samarbejdet. I en tid, hvor der er store forventninger til 

provstierne
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Provstiudvalgets rolle i samarbejder mellem menighedsråd

Provst og læge medlemmer ser ikke helt ens på opgaven:

Kilde: Samarbejde mellem menighedsråd i folkekirkens provstier, FUV

3

Provstiudvalget… Provst Læg

bør ikke blande sig 0 0

må hjælpe men ej initiere 6 26

bør opfordre ved lydhørhed 39 32

bør altid opfordre 27 17

bør selv initiere 19 13

Andet 1 1

Ikke besvaret 7 11



Ansættelse af provst

▪ Dilemmaet:

• Provstesognet: Det er jo vores præst!

• De øvrige sogne: Det er jo vores provst!

▪ Med den seneste lovændring fik vi faste provstesogne og provstiudvalget fik mere indflydelse på 

valget af provst.

▪ Vores indtryk er, at tilfredsheden med ansættelsesproceduren afhænger af, hvordan den i praksis er 

forvaltet. 
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Til overvejelse

▪ Gør de store forventninger til provstierne det nødvendigt med en stadig mere ‘professionel ledelse’ i 

provstierne?

▪ Kalder det på en ny bevidsthed om opgavefordelingen i provstiets politiske og daglige ledelse?

▪ Er der brug for at justere procedurerne for provsteansættelse?

▪ Hvordan løser vi det, så både sognet får en god præst og provstiet en god provst?
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