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Vedtægt for 

provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter 

 

Denne vedtægt er etableret i henhold til lovbekendtgørelse 771 af 24/06/2013, Lov om 

menighedsråd § 43 og § 43b. 

 

Deltagere i samarbejdet 

§ 1.  Ethvert provsti i folkekirken kan søge om optagelse i samarbejdet. 

Pr. 1. januar 2019 omfatter samarbejdet følgende provstier: 

Haderslev Domprovsti, Haderslev Stift 
Vor Frue-Vesterbro Provsti, Københavns Stift  
Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift 
Sønderborg Provsti, Haderslev Stift 
Fredericia Provsti, Haderslev Stift 
Slagelse Provsti, Roskilde Stift 

 

Hjemsted 

§ 2. Samarbejdet omfatter provstier i hele Danmark og har organisatorisk hjemsted i Vor Frue-

Vesterbro Provsti i Københavns Stift. 

 

Formål og virke 

§ 3. Samarbejdet har til formål at virke for evangeliets udbredelse blandt migranter i Danmark 

inden for særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres inklusion i samfundet og 

folkekirken. 

   stk. 2. Arbejdet har en koordinerende og udviklende rolle med henblik på at understøtte 

migranters lokale tilknytning til folkekirken. 

 

Bestyrelse 

§ 4. Provstiudvalget i Vor Frue-Vesterbro Provsti i Københavns Stift er bestyrelse for samarbejdet. 
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   stk. 2. Bestyrelsens beslutninger træffes i møder. For dagsorden, indkaldelse til og afholdelse af 

møder gælder de samme regler som for provstiudvalgsmøder. 

   stk. 3 Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange om året, evt. i forbindelse med 

provstiudvalgets øvrige mødeafholdelse, hvor samarbejdet indgår som punkt på dagsordenen. 

 

Bestyrelsens opgaver og uddelegering af opgaver 

§ 5. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for provstisamarbejdet. 

   stk. 2. Bestyrelsen godkender budget og regnskab. 

   stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger medarbejdere (kirke- og kulturmedarbejdere) på 

samarbejdets vegne. 

   stk. 4. Bestyrelsen har personaleansvar for medarbejdere og tilrettelægger det daglige arbejde i 

henhold til budgettet.  

   stk. 5. Bestyrelsen udsender budget, regnskab, årsrapport samt løbende afrapporteringer af 

væsentlig karakter til de deltagende medlemmer i provstisamarbejdet. 

   stk. 6. Bestyrelsen udpeger en følgegruppe bestående af mindst 5 personer med indsigt i 

samarbejdets arbejdsområde. Følgegruppen refererer til bestyrelsen. Følgegruppens opgaver er 

beskrevet i forretningsordenen. 

§ 6. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver inden for de i § 5 stk. 4, 5 og 6 nævnte ansvarsområder til 

anden folkekirkelig aktør, men bevarer overordnet ansvar herfor. Uddelegerede opgaver skal 

fremgå af forretningsordenen. Der sker ingen betaling for udførelse af uddelegerede opgaver. 

§ 7. Bestyrelsen fastsætter den nærmere opgavefordeling i en forretningsorden. Uenighed i 

bestyrelsen om forretningsgangen eller om forståelsen af forretningsordenen afgøres af biskoppen 

i det stift hvor samarbejdet har hjemsted. 

 

Budget, regnskab og revision 

§ 8. Medlemsbidraget fastsættes af repræsentantskabet og indstilles til medlemsprovstiernes 

budgetarbejde og -godkendelse, ligesom det samlede budget for samarbejdet fremsendes til 

hjemstedsprovstiets budgetarbejde og -godkendelse. 

   stk. 2. Det årlige medlemsbidrag indbetales til hjemstedets provstiudvalgskasse senest den 31. 

marts i regnskabsåret. 

§ 9. Administrationen i forbindelse med de økonomiske forhold, herunder budget, regnskab og 

revision varetages af hjemstedet.  

   stk. 2. Følgegruppen udarbejder budgetforslag, som indstilles til godkendelse i bestyrelsen. 

§ 10. Årsregnskabet udarbejdes, godkendes og underskrives af bestyrelsen inden 1. april i året 

efter regnskabsåret og aflægges som et bi-regnskab til hjemstedets regnskab. Årsregnskabet 

sendes til de deltagende provstier til orientering.  
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Repræsentantskab og vedtægtsændringer 

§ 11. Repræsentantskabet består af et menighedsrådsmedlem fra hvert medlemsprovsti, udpeget 

af provstiudvalget. Menighedsrådsmedlemmer har ikke pligt til at modtage valg. Valget gælder for 

provstiudvalgets funktionsperiode. Nyvalg kan foretages hvis medlemmet ønsker at fratræde eller 

provstiudvalget ønsker det.  

  stk. 2. Repræsentantskabets beslutninger træffes i møder, der efter fælles beslutning kan foregå 

elektronisk. 

  Stk. 3. Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen eller når 25 % af repræsentantskabets 

medlemmer fremsætter ønske herom. 

  § 12. Repræsentantskabet mødes mindst en gang årligt, hvor bestyrelsen og følgegruppen 

aflægger beretning, orienterer om budget og regnskab og lægger op til drøftelse af samarbejdets 

aktiviteter i det kommende år. Repræsentantskabet træffer beslutning om vedtægtsændringer 

efter indstilling fra bestyrelsen eller fra mindst 25 % af repræsentantskabets medlemmer.  

   stk. 2. Vedtægtsændringer skal vedtages af repræsentantskabet med 2/3 flertal. 

   stk. 3. Vedtægtsændringer skal godkendes af Kirkeministeriet. 

   stk. 4. Vedtægtsændringer træder i kraft ved førstkommende regnskabsårs begyndelse efter 

godkendelsen. 

 

Optagelse, opsigelse og ophævelse af samarbejdet 

§ 13. Et provsti kan optages som medlem eller opsige sit medlemskab af samarbejdet ved skriftligt 

at meddele dette til bestyrelsen.  

   stk. 2. Opsigelse skal ske med mindst seks måneders varsel til den 31/12. 

   stk. 3. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af de til samarbejdets gennemførelse 

anskaffede aktiver. 

   stk. 4. Forandring i antallet af deltagere i samarbejdet medfører ikke i sig selv ændringer af 

medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. Eventuelle ændringer af medarbejdernes løn- og 

ansættelsesvilkår skal således gennemføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende 

ansættelsesretlige regler for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, herunder regler 

om partshøring og regler om varsling. 

 

§ 14. Samarbejdet kan ophæves, såfremt de deltagende provstiudvalg er enige herom.   

   stk. 2. Ved ophævelse af samarbejdet, opsiges samarbejdets medarbejdere, såfremt det kan 

konstateres, at deres opgaver bortfalder. Opsigelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende 

ansættelsesretlige regler for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, herunder regler 

om partshøring og regler om varsling. 
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   stk. 3. Et eventuelt overskud/underskud ved samarbejdets opløsning udbetales til/deles ligeligt 

af medlemmerne.  

 

Tilsyn og afgørelse af tvister 

§ 15. Biskoppen i stiftet hvor samarbejdet har hjemsted fører tilsynet med samarbejdet. 

§ 16. Enhver tvist om forståelse af denne vedtægt eller om forholdet mellem samarbejdet og 

medlemmerne kan forelægges Kirkeministeriet til afgørelse. 

   stk. 2. Kirkeministeren godkender eventuelle vilkår for ophævelse af samarbejdsaftalen og 

træffer afgørelse i tilfælde af uenighed mellem de deltagende provstiudvalg, jf. § 43, stk. 4 og stk. 

5 i lov om menighedsråd. 

 

Ikrafttrædelse 

§17. Vedtægterne træder i kraft fra datoen for Kirkeministeriets godkendelse.  

 

 

9/9 2020  Sign. Anne Bredsdorff 

Dato  For Greve-Solrød Provsti 

 

18/9 2020  Sign. Anders Gadegaard 

Dato  For Vor Frue-Vesterbro Provsti 

 

4/11 2020  Sign. Helge Christian Jacobsen  

Dato  For Haderslev Domprovsti 

 

19/10 2020  Sign. Anne Margrethe Hvas 

Dato  For Sønderborg Provsti 

 

6/10 2020  Sign. Børge Munk Poulsen 

Dato  For Fredericia Provsti 

 

1/10 2020  Sign. Ulla Thorbjørn Hansen 

Dato  For Slagelse Provsti 


