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Arbejdsgruppe om ændring af den kirkelige struktur som 
følge af kommunalreformen 
 

I tilknytning til den forestående kommunalreform er det nødvendigt, at prov-
stiudvalgenes virksomhed bliver tilpasset i forhold til den fremtidige kom-
munale inddeling. Kirkeministeriet vil derfor, i lighed med hvad der skete 
ved kommunalreformen i 1970, udarbejde et lovforslag til gennemførelse af 
denne tilpasning.  

Med disse tiltag ønsker regeringen, at de kirkelige myndigheder i sammen-
hæng med kommunalreformen opnår administrative fordele, maksimal ud-
ligningsmæssig gevinst og størst mulig lettelse af planlægningsopgaver. Det 
er samtidig sigtet at skabe bæredygtige enheder og sikre den nødvendige 
koordinering i processen.  

Det vil således blive tilstræbt at skabe sammenfald mellem provstigrænser og 
kommunegrænser i alle tilfælde, hvor dette praktisk er muligt.  

Dette hovedprincip tilgodeser en rationel varetagelse af provstiets budget-
funktion og funktionen som ligningsmyndighed, ligesom det sikrer, at de 
udligningsmæssige effekter, der er en følge af de større kommunale enheder, 
bliver høstet.  

Samtidig er der en række tilgrænsende opgaver, hvor et én til én forhold mel-
lem provsti og kommune vil indebære fordele. Der tænkes her på bl.a. plan-
opgaver, bygningsforvaltning, miljøopgaver, skole- og kultursamarbejde 
m.v.  

I kommuner, hvor der er flere provstier, og hvor det ikke måtte være praktisk 
muligt at rumme kommunen inden for ét provsti, er det hensigten, at der 
etableres ét fælles provstiudvalg med ansvar for budget og regnskab. Derved 
imødegås de kendte uhensigtsmæssigheder ved kirkelig budgetlægning i et 
stort ligningsområde, som omfatter flere provstier.  

Endelig må det forudses, at enkelte kommuner også efter reformen vil være 
så små, at nogle provstier fortsat må omfatte to eller flere kommuner.  

Antallet af provstier antages at blive stort set uændret, og der bør kunne dra-
ges størst mulig nytte af, at kommunalreformen først slår fuldt igennem om 
ca. to år. Den nye provstiinddeling kan gennemføres med en overgangsord-
ning over nogle år, således at der tages hensyn til lokale forhold, fx provstens 
lokalisering. 

 

Udover at overveje provstiinddelingen er det også nødvendigt i sammenhæng 
hermed at overveje provstens og provstiudvalgets opgaver, herunder i for-
hold til menighedsrådene. 

Det bør desuden overvejes, hvorvidt provstestillingerne i deres nuværende 
form er hensigtsmæssige, herunder om en fastere tilknytning til et bestemt 
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præsteembede vil være at foretrække, og om den administrative understøttel-
se af funktionen bør udbygges.  

Samtidig skal eventuelle konsekvenser for stifternes opgaver belyses. Det 
skal i den forbindelse særligt overvejes hvordan stiftsøvrighedens opgaver 
skal varetages, når stiftsøvrigheden ophører den 1. januar 2007.  

 

Med henblik på drøftelse af generelle og konkrete forhold i forbindelse her-
med nedsættes en arbejdsgruppe med følgende sammensætning: 

− 2 medlemmer fra Kirkeministeriet (formandskab) 
− 2 biskopper 
− 2 repræsentanter for Danmarks Provsteforening  
− 2 repræsentanter for Den Danske Præsteforening 
− 2 repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer. 

Arbejdsgruppens sekretariat forestås af Kirkeministeriet. 

Arbejdsgruppen forudsættes løbende at tage stilling til og afgive indstilling 
om de spørgsmål, der bliver den forelagt, med henblik på en smidig og hen-
sigtsmæssig gennemførelse af ændringer i provsti- og stiftsinddelingen i til-
knytning til kommunalreformen.  

Arbejdsgruppen skal inddrage synspunkter fra samtlige stifter ved, at der 
afholdes konsultationer med hver enkelt biskop og provsterne for de provsti-
er, der i særlig grad berøres af ændringerne i provstiinddelingen.  

Arbejdsgruppen skal i efteråret 2005 afrapportere om den geografiske indde-
ling, mens den resterende del af arbejdet skal afsluttes inden udgangen af 
juni 2006 . 

 


