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Vedtægt 

for 

samarbejde mellem menighedsråd og provstiudvalg 

i Aarhus Søndre Provsti, Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Vestre Provsti og Aarhus Domprovsti i Aarhus 

Stift om fælles kommunikationsfunktion 

 

 

Aftalens parter og aftalens grundlag 

§1. Denne aftale indgås mellem provstiudvalgene og menighedsrådene i Aarhus Søndre Provsti, 

Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Vestre og Aarhus Domprovsti 

Stk. 2. Grundlaget for aftalen er Lov om menighedsråd §43b.  

Stk. 3. Samarbejdet har hjemsted i Aarhus Domprovsti, Aarhus Stift. 

 

Formål 

§2. Samarbejdet har til formål  

 at ansætte en eller flere kommunikationsmedarbejdere i de samarbejdende provstiers 

menighedsråd 

 at fungere som arbejdsgiver for kommunikationsmedarbejderne på budgetsamrådenes 

vegne og herunder administrere løn- og ansættelsesforhold  

 

 

Samarbejdsperiode og ophør 

§3. Samarbejdsaftalen er gældende, når den er vedtaget af de fire provstiudvalg og af 

menighedsrådene i de deltagende provstier på budgetsamråd. 

Stk. 2. Ønsker et af provstiudvalgene at udtræde af samarbejdet, kan det ske til næstkommende 

kalenderårs begyndelse, såfremt det er varslet, inden budget for det kommende år indleveres til 

Aarhus Kommune den 15. september. De tilbageværende provstiudvalg er i så fald kun forpligtet på 

det antal timer, der tilfalder deres del af funktionen. Ophører samarbejdet for alle provstiers 

vedkommende, nedlægges funktionen. 

Stk. 3. I tilfælde af opløsning af samarbejdet tilbageføres restkapital forholdsmæssigt til de 

deltagende provstiers provstiudvalgskasser.  

 

 

Organisering og administration af samarbejdet 

§4. På budgetsamrådets vegne i de deltagende provstier nedsættes en bestyrelse, bestående af 1 

lægt menighedsrådsmedlem fra hvert provsti, 1 præst og 1 provst. De læge medlemmer udpeges af 

de respektive provstiudvalg og godkendes på budgetsamråd. Præsten og provsten udpeges af 

provsterne i fællesskab og godkendes på budgetsamråd. 
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Stk. 2. Ved længerevarende sygdom kan medlemmerne repræsenteres af en stedfortræder. 

Stk. 3. Udtræder et lægt medlem af bestyrelsen, udpeges et nyt medlem i det pågældende provsti, 

som godkendes på det førstkommende budgetsamråd. Udtræder præsten eller provsten udpeges et 

nyt medlem af provsterne i fællesskab som godkendes på det førstkommende budgetsamråd i hvert 

provsti. 

Stk. 4. Formanden for bestyrelsen vælges af bestyrelsen på det første møde. Formanden indkalder til 

bestyrelsesmøder. Provsten fra Aarhus Domprovsti indkalder til det første møde. 

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger en daglig leder for kommunikationsmedarbejderne. 

Stk. 6. Der afvikles mindst to bestyrelsesmøder pr. år. 

Stk. 7. Bestyrelsen sidder for en 4 årig periode og tiltræder 1. søndag i advent efter 

menighedsrådsvalg. 

 

 

Ansvar 

§5. De fire provstiudvalg er ansættelsesmyndighed. 

Stk. 2. Bestyrelsen fungerer som et udvalg, der handler på menighedsrådenes og provstiudvalgenes 

vegne. I praksis udfylder bestyrelsen arbejdsgiverrollen og er dermed ansvarlig for de overordnede 

rammer for kommunikationsfunktionens drift og udvikling.  

Stk. 3. Kommunikationsmedarbejderne har et selvstændigt ansvar for at tilrettelægge og udføre 

arbejdet i overensstemmelse med den fastsatte opgavebeskrivelse.  

 

   

Økonomi og finansiering af samarbejdet 

    §6. De deltagende provstiudvalg har ansvaret for samarbejdets økonomi. 

Stk. 2. Hvert af de deltagende provstier bidrager med en fjerdedel af udgifterne til løn og drift af 

kommunikationsfunktionen. 

Stk. 3. De fire provstier i Aarhus har herudover mulighed for at deltage i fælles 

markedsføringskampagner for Folkekirken i Aarhus. Omkostningerne fordeles ligeligt mellem 

provstierne. 

Stk. 4. Budget og regnskab for samarbejdet indgår som et biregnskab i Aarhus Domprovstiudvalgs 

regnskab og revideres som dette af provstirevisor.  

Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder budget og aflægger regnskab for kommunikationsfunktionen i 

henhold til gældende frister for budget- og regnskabsproceduren i Aarhus Domprovsti.  

Stk. 6. Regnskabsåret for kommunikationsfunktionen er kalenderåret. 

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer orienterer menighedsrådene i eget provsti om 

kommunikationsfunktionens forhold og økonomi én gang årligt på budgetsamråd. 
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Vedtægtsændringer 

§7. Alle deltagende menighedsråd og bestyrelsen kan komme med forslag til ændringer i 

vedtægterne for kommunikationsfunktionen. 

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer fremsendes til bestyrelsens formand. 

Stk. 3. En førstebehandling finder sted på et bestyrelsesmøde, hvorefter forslaget vedlagt 

bestyrelsens bemærkninger fremsendes til behandling på de deltagende provstiers budgetsamråd.  

Stk. 4. For ændring af vedtægterne kræves, at et simpelt flertal blandt menighedsrådene på 

budgetsamråd tilkendegiver at være for ændringen.  

Stk. 5. Vedtægterne kan ikke ændres i strid med gældende love og bekendtgørelser mv. 

 

 

Tilsyn 

§8. Tilsyn med forvaltningen i den fælles kommunikationsfunktion varetages af Aarhus Stift. 

Stk. 2. Aarhus Stift træffer afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning. 

 

 

Ikrafttræden 

§9. Denne vedtægt træder i kraft, når den er godkendt af de deltagende menighedsråd og 

provstiudvalg samt godkendt af Kirkeministeriet. 

Stk. 2. Samarbejdet iværksættes, når vedtægten er godkendt. 

Stk. 3. Vedtægten offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside, hvorfra den kan rekvireres. 

 

 

 


