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Frederiksværk provsti 
Frederiksværk Provsti 
Bygaden 40 B, Søborg 

3250 Gilleleje 
Tlf. 4839 1599 

Frederiksvaerk.provsti@km.dk VEDTÆGT 
for samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksværk Provsti om personalekonsulent for provstiets 

menighedsråd i henhold til lov om menighedsråd § 43 a, jf. § 43  

 

Deltagere i samarbejdet:  
§ 1. Menighedsråd i Frederiksværk Provsti.  

 

Formål:  
§ 2. Samarbejdet vedrører ansættelse af en personalekonsulent med henblik på at rådgive menighedsrå-

dene om løsningen af opgaver inden for personaleområdet, herunder bistå menighedsrådene med løsnin-

gen af administrative opgaver i forbindelse hermed.  

 

Finansiering  
§ 3. Udgifter til etablering og drift af samarbejdet betales af menighedsrådene og udredes af provstiud-

valgskassen, jf. lov om folkekirkens økonomi § 17 g, stk. 4.  

 

Ansættelse og daglig ledelse  

§ 4. Provsten for Frederiksværk Provsti er daglig leder for personalekonsulenten og fører det daglige 

tilsyn med samarbejdet. 

 Stk. 2. Der nedsættes en bestyrelse på 5 medlemmer med provsten som født medlem. Et flertal af besty-

relsesmedlemmerne skal være læge medlemmer. Personalekonsulenten deltager i bestyrelsesmøderne uden 

stemmeret.  

 Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder stillingsbeskrivelse og ansætter på budgetsamrådets vegne personalekonsu-

lenten. 

 Stk. 4. Personalekonsulenten ansættes med provstikontoret som arbejdssted.  

 Stk. 5. Personalekonsulenten administrerer geografisk mobilitet og vikardækning for de menighedsråd 

som ønsker dette.  

 

Overordnet ledelse 

§ 5. Budgetsamrådet er samarbejdets øverste ledelse. Hvert år, senest en måned inden Budgetsamrådet, ud-

sender bestyrelsen en årsberetning til provstiets menighedsråd samt evt. forslag til vedtagelse på Budgetsam-

rådet. 

 Stk. 2. På Budgetsamrådet vælges 4 medlemmer blandt provstiets menighedsrådsmedlemmer til bestyrel-

sen. Valgperioden er 4 år. 

Personalekonsulenten deltager med taleret i budgetsamrådet.  

 

Tilsyn og opløsning  

§ 6. Enhver tvist om forståelsen eller fortolkningen af nærværende vedtægt eller om samarbejdet i henhold til 

vedtægten kan indbringes for Helsingør Stifts biskop. Biskoppens afgørelse kan indbringes for Kirkeministe-

riet. 

 Stk. 2. Samarbejdsaftalen gælder for perioden 2016 til 2019, såfremt det ikke besluttes at fortsætte samar-

bejdet. Samarbejdet er uopsigeligt indtil 2019.  

 

Ikrafttræden og offentliggørelse  

§ 7. Samarbejdsaftalen træder i kraft ved Kirkeministeriets godkendelse. 

 Stk. 2. Vedtægten offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside. Vedtægten kan også ses ved henven-

delse til Frederiksværk Provsti, Bygaden 40 B, 3250 Gilleleje. 
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Vedtaget på fælles Budgetsamråd i Frederiksværk Provsti den 12. januar 2016   


