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Provstestillingen og provstiets funktion 

   

 

  

I foråret 2010 godkendte kirkeministeren et kommissorium for en arbejds-
gruppe vedrørende provstestillinger. 

Det fremgik af kommissoriet, at arbejdsgruppen skulle beskæftige sig med 2 
hovedopgaver (kommissoriet i sin helhed fremgår af medfølgende betænk-
ning): 

• Fremtidig rekruttering til ledige provstestillinger, således at der opnås et 

bredere ansøgerfelt end provstiets præster til en ledig stilling. Herunder skal 

såvel menighedsrådets som provstiudvalgets roller ved ansættelse overvejes. 

Samtidig skal arbejdsgruppen overveje hvorvidt præsterne i provstiets til-

lidsmand skal spille en rolle. Endeligt skal biskoppernes ret i forbindelse 

med besættelse af domprovstestillinger nærmere præciseres. 

Det fremgår af kommissoriet at denne del af opgaven haster. 

• Provsteembedet i øvrigt. Provstens rolle som lokal myndighedsperson og 

leder for provstiets præster er i forbindelse med en række nye betænkninger 

og lovinitiativer blevet større end tidligere. Arbejdsgruppen skal i den an-

ledning overveje om fordelingen mellem provstens præstekald og provste-

funktion er rigtig og bør være ens i alle provstestillinger, bl.a. gennem en 

grundlæggende analyse af fremtidens provsteembede.  

Det fremgik endvidere af kommissoriet af arbejdsgruppen skulle have føl-
gende sammensætning: Henrik Nepper-Christensen (formand), 2 biskopper, 
2 repræsentanter fra Provsteforeningen, 2 repræsentanter fra Præsteforenin-
gen, 2 repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd, 1 stiftskontor-
chef samt sekretariatsbistand fra Kirkeministeriet. 

Efter indstilling fra de relevante foreninger mm. udpegede ministeren den 1. 
juli 2010 følgende medlemmer: 

• departementschef Henrik Nepper-Christensen,  

• biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller,  

• biskop over Helsingør Stift Lise-Lotte Rebel,  

• provst Paw Kingo Andersen,  

• provst Jette Marie Bundgaard,  

• formand for Præsteforening, sognepræst Per Bucholdt Andreasen,  

• sognepræst Signe Malene Berg,  

• formand for Landsforeningen af Menighedsråd Inge Lise Pedersen,  

• bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd Preben Juul Søren-

sen, 
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• stiftskontorchef i Viborg Stift Bodil Abildgaard.  

 

I sekretariatet indgik:  

• afdelingschef Steffen Brunés (KM),  

• fuldmægtig Christa Hector Knudsen (KM),  

• kontorfuldmægtig Birgit C. Kristensen (KM)  

• chefkonsulent Lise-Lotte Højgaard, Præsteforeningen 

På de første møder beskæftigede arbejdsgruppen sig hovedsageligt med 
spørgsmålet omkring fremtidig rekruttering. Der var enighed om en ændring 
af de nuværende regler, således at ledige provstestillinger fremover opslås 
eksternt, så alle (som opfylder ansættelsesbetingelserne) kan søge stillingen. 
Samtidig får provstiudvalgene høringsret i forbindelse med ansættelse, mens 
menighedsrådenes kaldsret reduceres.  

Et flertal af arbejdsgruppen foreslår, at besættelse af provstestillinger skal 
ske efter en af tre modeller, hver med deres egen udtaleprocedure for menig-
hedsråd, provstiudvalg og biskop. Alle tre modeller indebærer, at en provste-
stilling opslås ekstern, således at den kan søges af enhver, der opfylder de 
almindelige betingelser for ansættelse i en præstestilling. 

Model 1: provstestillingen knyttes til en eksisterende præstestilling i et pasto-
rat med tre eller flere præstestillinger.  

Model 2: provstestilling knyttes til en eksisterende præstestilling i et pastorat 
med en eller to præstestillinger.  

Model 3: provstestillingen etableres som en specialpræstestilling, idet 
provstearbejdet udgør mere end 50 % af tjenesten. 

Et enkelt medlem af arbejdsgruppen har ikke kunnet støtte model 1. 

Der lægges op til, at der fremover udfærdiges detaljerede stillingsbeskrivel-
ser for ledige provstestillinger, med angivelse af fakta, vurdering af udfor-
dringer og biskoppens forventninger. 

Der var endvidere enighed om, at den overordnede stiftsvise provstistruktur 
drøftes af biskoppen med stiftsrådet, og at provstiudvalget inddrages i valg af 
opslagsmodel og får høringsret ved valg af provst. 

Der var i arbejdsgruppen enighed om, at det fortsat er biskoppen, der bør ha-
ve afgørende indflydelse på hvem, som vælges som provst. 

Efterfølgende beskæftigede arbejdsgruppen sig med provstens øvrige opga-
ver, herunder såvel provstens gejstlige tilsyn med provstiets præster som 
provstens administrative opgaver. 
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I denne forbindelse har arbejdsgruppen beskæftiget sig indgående med sam-
menhængen imellem det gejstlige tilsyn som udøves af biskopperne og det, 
der varetages af provsten. Biskopperne har givet et nutidigt bud på indholdet 
af det biskoppelige tilsyn, som det oprindelig var fastlagt i Danske Lov. I det 
gejstlige tilsyn som helhed indgår såvel ledelse som inspiration af præster og 
menigheder og overvejelser vedrørende kvalitet. 

Der er en detaljeret gennemgang af provstens administrative og myndig-
hedsmæssige opgaver. Hensigten har været at udarbejde en ”værktøjskasse” i 
form af en vurdering af, hvilke opgaver, som i dag varetages af provsten, der 
kan udføres af andre end provsten, således at der opnås en bedre balance 
mellem provstens præste- og provstearbejde. 

Afslutningsvis beskæftigede arbejdsgruppen sig med provstiudvalgets opga-
ver og kompetencer. 

Der var i arbejdsgruppen tilslutning til at udvide provstiudvalgets beføjelser 
til at tage emner op om kirkelige aktiviteter i forbindelse med forpligtende 
målsætningsdebatter. 

Derudover var der tilslutning i arbejdsgruppen til, at provstiudvalget indgår i 
arbejdet om den lokale kirkelige struktur. Dette er bl.a. kommet til udtryk i 
forhold til at træffe beslutninger om indstilling af kirker til udtagning af 
brug/lukning. Et flertal af arbejdsgruppen har udtalt støtte for en ændring, 
hvorefter provstiudvalget får kompetence til bindende at træffe beslutning 
om indstilling af en kirke til udtagning af brug, uanset det pågældende me-
nighedsråds holdning. Et mindretal i arbejdsgruppe ønsker fortsat, at denne 
type af beslutninger skal træffes frivilligt. En beslutning forudsætter fortsat 
behandling hos biskop og Kirkeministerium. 

Endelig har arbejdsgruppen indstillet, at provstiudvalget suppleres med en af 
provstiets præster som medlem samt visse mindre justeringer af medlemstal 
og valgperiode. 

Arbejdsgruppens medlemmer, som repræsenterer folkekirken bredt, har lagt 
megen vægt på, at betænkningen udsendes til bred høring i folkekirken. 

Derfor, udsendes den hermed til høring hos menighedsråd, provstiudvalg, 
stiftsråd, biskopper, faglige organisationer og kirkelige interesseorganisatio-
ner. Desuden lægges den på høringsportalen. 

Høringssvar bedes være ministeriet i hænde med udgangen af januar måned 
2012. 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Nepper-Christensen 


