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Sagsb.:PHAP 
            Akt.nr.:732040 

 
            Odense den 19. december 2019 

 
 
 
 

Til Nyborg provstiudvalg og Kerteminde provstiudvalg 
 
      
Afgørelse vedrørende formelt samarbejde mellem Nyborg og Kerteminde provstier 
 
Tak for jeres høringssvar på min sindetskrivelse af 17. oktober 2019 om etablering af et formelt 
samarbejde mellem Nyborg og Kerteminde provstier. Det er dejligt at mærke jeres engagerede 
interesse i sagen.  
 
Jeg har noteret mig følgende fra jeres høringssvar:  
 
- Begge provstiudvalg ser positivt på et tættere samarbejde om de administrative opgaver og ser 
også muligheder, der i forskelligt omfang kan afsøges omkring samarbejde om 
økonomiprocedurer, personale- og personalekonsulent, bygninger, kirkegårde og kursusaktiviteter 
 
- Begge provstiudvalg mener, at et samarbejde skal ske mellem 2 selvstændige provstier, 2 
provster, 2 ligningsområder og 2 provstisekretærer  
 
Begge provstiudvalg er optagede af at bevare nærhed i hhv. den faglige og teologiske ledelse af 
præster og i forhold til sognene. 
 
Begge provstiudvalg er bekymrede for udsigten til forøget mødeaktivitet. 
 
- Nyborg provstiudvalg ønsker fokus på en struktur, der kan matche provstiets fremtidsønsker og 
som vil være attraktiv i forhold til en fremtidig rekrutteringssituation. 
 
- I forhold til udmøntning af præsternes rådighedsforpligtelse ud over provstigrænsen udtrykker 
Nyborg provstiudvalg bekymring, mens Kerteminde provstiudvalg ser muligheder i en gensidig 
vikardækning for præster og provster. 
 
- Kerteminde provstiudvalg ønsker, ”en tidsbegrænset periode med evaluering inden næste valg til 
provstiudvalgene” 
 
- Nyborg provstiudvalg udtrykker undren over, hvorfor ”status quo” ikke er en fortsat mulighed. 
 
Jeg har grundigt overvejet jeres tilkendegivelser i høringssvarene – og det gælder såvel jeres 
forbehold som jeres tilslutning til de forskellige punkter i sindetskrivelsen.  
 
Ud fra en samlet vurdering er min konklusion, at der er basis for og opbakning til at etablere et 
formelt samarbejde mellem Nyborg provsti og Kerteminde provsti. Det er jeg glad for.  
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På den baggrund er min afgørelse:  

 at fastholde min sindede beslutning om at etablere et formelt samarbejde mellem 
Nyborg provsti og Kerteminde provsti inden for de rammer som beskrevet i 
sindetskrivelsen af 17. oktober.2019. Min afgørelse træder i kraft pr. 1. januar 2020. 

 
Jeg kan se en pointe i Nyborg provstiudvalgs bekymring for, at usikkerhed om rammerne for det 
kommende samarbejde og den konkrete udmøntning vil kunne betyde noget for 
rekrutteringsgrundlag i forhold til besættelse af provsteembedet i Nyborg Provsti.  
 
Det ligger også i høj grad mig på sinde, at der bliver et godt rekrutteringsgrundlag og at en ny 
provst derfor træder ind i en stilling, hvor nogle af de første stier og pejlingsmærker for en konkret 
udmøntning af provstisamarbejdet allerede er trådt og er kendte.  
 
I det lys og da der desuden er menighedsrådsvalg i 2020 finder jeg det hensigtsmæssigt at det 
bliver et nyvalgt menighedsråd, der hvor provsten ansættes, der (jf. Bekendtgørelse nr. 2013 1315) 
er med at vælge deres præst (den halve præstestilling, der ligger i en provstestilling).  

 
Det betyder helt konkret: 

 at stillingen som provst i Nyborg provsti opslås til besættelse pr. 1. april 2021 

 at provst Lone Wellner Jensen via konstitution fungerer som provst i Nyborg provsti 
indtil stillingen besættes 

 at den konstituerede provst pålægges at træde de første stier i 
samarbejdskonstruktionen sammen med de 2 provstiudvalg inden for de rammer 
som er beskrevet i min sindetskrivelse af 17. oktober 2019 

 
Hvad angår Nyborg provstiudvalgs undren over, ”hvorfor status quo hverken er en god eller 
holdbar løsning” er mit synspunkt, at en administrativ enhed kan blive for lille til at løfte stadigt 
stigende komplekse opgaver. Gennem et samarbejde kan man på én gang bevare nærheden og 
mindske den organisatoriske sårbarhed på provstiniveau.  
 
I forhold til udmøntning af præsternes rådighedsforpligtelse ud over provstigrænsen vil jeg bare 
gentage som nævnt på orienteringsmøderne, at den mulighed ifølge regelsættet allerede er til 
rådighed. 
 
I forhold til ønsket fra Kerteminde provstiudvalg om, at samarbejdet gøres tidsbegrænset og 
evalueres inden næste valg til provstiudvalgene, er min holdning, at der nu er truffet en afgørelse 
om et formelt samarbejde. Evaluering vil ske som beskrevet i sindetskrivelsen. 
 
Min afgørelse i sagen kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed. 

Hvis I i forlængelse af min afgørelse ønsker et møde med mig og provst Lone Wellner Jensen kan 
et tidspunkt aftales ved henvendelse til bispesekretariatet.  
 

Med venlig hilsen 

 
Tine Lindhardt 
 
/ Sindetskrivelserne af 17. oktober 2019 er vedlagt som bilag 
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