
– Stil op til provstiudvalg og stiftsråd

Få indflydelse på 
folkekirken

Hvem kan stille op? 

Alle der er valgbare til menighedsrådet kan stille op til provstiudval-
get og stiftsrådet. Du kan altså godt stille op, selvom du ikke sidder i 
et menighedsråd. Det er dog kun medlemmerne af menighedsrådene i 
provstiet/stiftet, der har stemmeret til valgene.

Hvordan stiller jeg op? 

Første skridt er at møde op til det offentlige møde om valgene, som det 
nuværende provstiudvalg indkalder til. På mødet er der mulighed for at 
opstille kandidater til både provstiudvalg og stiftsråd, og mange steder 
afgøres de to valg på opstillingsmødet. Er du interesseret, er det derfor 
meget vigtigt, at du deltager. 

På mødet kan du også høre mere om provstiudvalgets og stiftsrådets 
 opgaver og reglerne for valgene. Alle medlemmer af et menigheds-
råd indkaldes til det offentlige møde, som også skal annonceres lokalt. 
 Mødet vil ligge fra midten af august til starten af september. 

Vil du vide mere? 

På Landsforeningens hjemmeside menighedsraad.dk kan du læse mere 
om de to valg. Vil du vide mere om reglerne for afvikling af valgene,  
kan du finde en vejledning på Den Digitale Arbejdsplads.
Læs mere om provstiudvalgene og stiftsrådene på Kirkeministeriets 
hjemmeside: https://www.km.dk/folkekirken
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Samtidig med valget til provstiudvalg er der også valg til landets 
10 stiftsråd. En plads i stiftsrådet betyder indflydelse på, hvordan 
 kirkelivet styrkes på stiftsplan.

Styrk kirkelivet som medlem af stiftsrådet

Som medlem af stiftsrådet repræsenterer du dit provstis menig-
hedsråd og er med til at arbejde for det samlede stift og folkekirken 
på nationalt niveau. 

Stiftsrådene har til formål at styrke folkekirkens liv og vækst. Det 
kan rådene blandt andet gøre ved at opkræve et stiftsbidrag fra 
provstierne, som skal bruges til aktiviteter på stiftsplan inden for:

•  Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster.
•  Formidling af kristendom.
•  Udviklingsprojekter inden for fx undervisning, diakoni, IT, medier 

og kirkemusik.

Stiftsrådet kan også – på biskoppens opfordring – rådgive biskoppen 
i aktuelle kirkelige sager i stiftet, og mange stiftsråd har nedsat ud-
valg til udviklingsarbejde. 

Hvert stiftsråd udpeger også repræsentanter til blandt andet: 
•  Budgetsamråd på landsplan. Som repræsentant får du indflydelse 

på, hvad folkekirkens fællesmidler, landskirkeskatten,  
skal  bruges til. 

•  Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. 

Til stiftsrådet skal der, udover biskoppen og domprovsten, vælges én 
repræsentant for menighederne i hvert provsti, tre repræsentanter 
for stiftets præster og en repræsentant for stiftets provster.

Der er i år valg til landets provstiudvalg. Hvis du vil have indflydelse på 
hvilken kirke, der skal være i dit provsti, er det nu, du skal stille op.

Flotte bygninger eller mere liv i kirken? 

Som medlem af provstiudvalget er du med til at sætte retningen for 
provstiets arbejde ved at repræsentere de holdninger, der findes i 
provstiets menighedsråd. Du skal derfor være i dialog med menigheds-
rådene om, hvordan provstiet skal udvikle sig, hvordan midlerne skal 
prioriteres og hvilke initiativer, der er brug for. 

Provstiudvalget sætter rammerne 

Der er 103 provstier i Danmark og i gennemsnit 20 sogne i hvert provsti. 
Provstiet udgør et økonomisk fællesskab for sognene med provstiudval-
get som koordinator for den fælles økonomi. En plads i provstiudvalget 
betyder derfor indflydelse på, hvordan pengene bruges lokalt og dermed 
hvilken kirke, der skal være i provstiet.  
Fx kan provstiudvalget være samlingspunkt for menighedsrådene i ar-
bejdet med den grønne omstilling.

Mange steder er provstiet også omdrejningspunkt for fællesskaber om 
alt fra regnskabskontor til kommunikation og nye initiativer. 

Provstiudvalget er altid: 
•  Økonomisk knudepunkt: koordinerer økonomien i  provstiets sogne. 

Fastsætter driftsrammerne for de lokale kirkekasser.  Fastsætter ram-
merne for kirkeskatten i provstiets sogne.  Bevilliger penge til større 
anlægsprojekter.

•  Tilsynsførende: fører tilsyn med menighedsrådenes administration af 
økonomien.

Provstiudvalget kan også være: 
•  Omdrejningspunkt for samarbejde mellem sognene: fælles målsætnin-

ger for det kirkelige arbejde, kommunikation, regnskabs føring mm.

Der skal vælges mellem fire og otte læge repræsentanter for menighederne 
i provstiet og én repræsentant for provstiets præster til provstiudvalget. 
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