
    

 

Vedr. vedtægt for samarbejdet mellem provstiudvalgene i Rødovre-
Hvidovre Provsti og Glostrup Provsti om folkekirkens skoletjeneste på 
Vestegnen 

Kirkeministeriet sendte den 19. december 2019 et brev med bemærkninger til 
samarbejdsvedtægt mellem provstiudvalgene i Rødovre-Hvidovre Provsti og 
Glostrup Provsti om folkekirkens skoletjeneste på Vestegnen. Ved e-mail af 2. 
februar 2021 har Helsingør Stift fremsendt en justeret vedtægt. 

Kirkeministeriet kan konstatere, at samtlige af de af ministeriet anførte 
bemærkninger er indarbejdet i den tilrettede vedtægt.  

Ministeriet godkender hermed vedtægten af dags dato. Vedtægten vil hurtigst 
muligt blive offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside. 

Ministeriet dispenserer hermed fra lovgivningens almindelige ordning, således 
at der kan nedsættes en bestyrelse.  

Ministeriet dispenserer endvidere fra § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om 
provstiudvalgenes virksomhed, sådan at provstiudvalgene i fællesskab kan 
foretage ansættelse af skoletjenestens medarbejdere. Dispensationen sker med 
hjemmel i § 43, jf. § 43 b i lov om menighedsråd.  

Det bemærkes i den forbindelse, at ansættelse skal ske efter 
Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, 
sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker; Protokollat 
for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. 

Samtidig bemærkes, at det skal være kendeligt for den/de ansatte, hvem der er 
daglig leder.  

Ministeriet dispenserer endvidere fra § 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens 
økonomi, jf. § 43, jf. § 43 b, stk. 1 i lov om menighedsråd, således at 
finansieringen af alle udgifterne ved samarbejdet kan ske over 
provstiudvalgskassen. 

Det bemærkes i den forbindelse, at samarbejdets samlede økonomi skal fremgå 
af et bi-regnskab for den af provstiudvalgene valgte provstiudvalgskasse.  

Det er det enkelte provstiudvalg, der har kompetencen til at fastsætte den 
årlige bevilling til samarbejdet.  
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