
Samarbejdsaftale 
for fælles provstiudvalg  

for Herning Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti 
 

Med henvisning til lov om folkekirkens økonomi §24, stk. 1 og med henvisning til brev fra 
Kirkeministeriet af 3. oktober 2006, dok. nr. 303076, hvoraf det fremgår at Kirkeministeriet er  
indstillet på at godkende en samarbejdsaftale mellem Herning og Aulum provstiudvalg om et fælles 
provstiudvalg i den nye Herning kommune opstilles følgende samarbejdsaftale. 
 

§ 1 
Provstiudvalget består af provstiernes 2 provster og af 7 valgte læge medlemmer, hvoraf de 4 læge 
medlemmer er valgt i Herning Nordre Provsti, og 3 læge medlemmer er valgt i Herning Søndre  
Provsti. 
Der er i henholdsvis Herning Nordre og Herning Søndre provstier valgt stedfortrædere. 
 

§1 A 
Det fælles provstiudvalgs funktionsperiode efter samarbejdsaftalen gælder indtil nyvalg af  
provstiudvalg har fundet sted i 2009. 
De læge medlemmers mandater som medlemmer af det fælles provstiudvalg bortfalder ikke, før  
nyvalg har fundet sted eller ministeriet har godkendt, at samarbejdet i henhold til aftalen ophører. 
 

§2 
Valget af udvalgsmedlemmer gælder fra 1. januar 2007. Ved funktionstidens begyndelse afholder  
udvalget konstituerende møde, hvortil indkaldes af den forretningsførende provst med mindst 8  
dages varsel. 
På det konstituerende møde vælger udvalget af sin midte en formand og en næstformand. Hvert medlem af 
udvalget er pligtig at modtage valget, der gælder for udvalgets funktionstid. 
Valgene, der ledes af den forretningsførende provst, sker ved skriftlig afstemning. Den, der ved  
første afstemning opnår absolut stemmeflertal, anses for valgt. Opnås sådant flertal ikke, foretages  
ny afstemning. Opnås der heller ikke herved absolut stemmeflerhed, foretages afstemning mellem  
de to kandidater, der ved anden afstemning har opnået flest stemmer. Den, der herved opnår flest  
stemmer, er valgt. Står stemmerne lige, foretages lodtrækning. 
 

§ 3 
Provstiudvalgets virksomhed og kompetence fastsættes i henhold til lov om folkekirkens økonomi  
kapitel 2 a. En af provsterne virker som udvalgets forretningsførende medlem og har ansvaret for  
udvalgets journal, arkiv og protokoller. Provstikontoret er provstiudvalgets kontor. Kontormedhjælp 
ansættes af udvalget efter indstilling fra provsterne. 
 

§4 
Udvalgets beslutninger træffes i møder, jf. dog §7. 
Formanden indkalder til møde så ofte, som sagernes art og omfang gør det fornødent. Ethvert  
medlem kan i øvrigt begære møde afholdt. 
Tid og sted for udvalgets møder fastsættes efter aftale mellem medlemmerne. I forbindelse med  
indkaldelse til møder udsendes en dagsorden, normalt mindst 4 dage før mødet. 
 



§5 
Et medlem af provstiudvalget, der tillige er menighedsrådsmedlem, kan ikke deltage i udvalgets 
forhandlinger og afstemning i sager, der vedrører det menighedsråd, som den pågældende er  
medlem af. Medlemmet har dog ret til at udtale sig i sådanne sager. 
Provstiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem i øvrigt har en sådan interesse i en sag,  
at medlemmet er afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. Såfremt et  
medlem erklæres for inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og 
afstemningen om sagen. Medlemmet er derimod ikke afskåret fra at deltage i provstiudvalgets  
forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. 
Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om 
medlemmet s habilitet. 
Provstiudvalgets afgørelser i medfør af denne bestemmelse kan indbringes for stiftsøvrigheden. 
 

§6 
Formanden, eller i hans forfald næstformanden, leder udvalgets møder. 
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 
 

§7 
Provstiudvalget kan bemyndige provsterne til at ekspedere en konkret sag eller bestemte arter af  
sager efter udvalgets nærmere vedtagelse. På udvalgets møder orienteres om de sager, der er afgjort  
på denne måde siden sidste møde. 
Efter aftale kan sager udsendes til skriftlig votering under iagttagelse af reglerne i § 5. 
 

§ 8 
Den forretningsførende provst drager omsorg for udførelsen af udvalgets beslutninger. 
 

§9 
Provstiudvalget fastsætter tid og sted for afholdelse afbudgetsamråd og indkalder repræsentanter  
for menighedsrådene hertil. 
Budgetsamrådet er offentlig, jfr. §4, stk. 2 i lov om folkekirkens økonomi. 
Provstiudvalgets møder er offentlige. Provstiudvalget kan dog bestemme at en sag skal behandles for 
lukkede døre. 
Provstiudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 
Er der uenighed i provstiudvalget om forretningsgangen, kan spørgsmål herom forelægges  
stiftsøvrigheden til afgørelse, jfr. § 17 a, stk. 5 i lov om folkekirkens økonomi. 
Provstiudvalget meddeler decision (endelig godkendelse) af de kirkelige kassers årsregnskaber  
under hensyntagen til revisors antegnelse og menighedsrådets bemærkninger hertil, senest 1.  
november. 
 

§10 
Provstiudvalgets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der ved slutningen af mødet  
underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange  
sit særstandpunkt kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden  
myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet. 
 
Denne samarbejdsaftale træder i kraft ved Kirkeministeriets endelige godkendelse. 



 
 
 


