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FÖRSAMLINGARNAS BEREDSKAPSPLANERING ÅREN 2013–2014
Det är församlingarnas uppgift att under alla förhållanden sköta sina grundläggande uppgifter. För att
klara av detta bör församlingen ha en giltig beredskapsplan med tanke på störningssituationer och
undantagsförhållanden.
Kyrkostyrelsens plenum godkände 20.12.2005 två dokument i anslutning till beredskapsplaneringen,
nämligen ”Allmänna grunder för kyrkans beredskapsplanering” och ”Anvisningar för upprättande av
församlingens beredskapsplan”. Även kyrkostyrelsens ”Anvisningar för psykosocialt stöd i
församlingarna” (2005) anknyter till beredskapsplaneringen. Kyrkans beredskapskommitté
konstaterade på sitt möte 18.3.2013 att dessa dokument kräver uppdatering bland annat till följd av
omorganiseringar i anslutning till reformen av statsförvaltningen samt ändringar i lagstiftningen.
Varje domkapitel koordinerar och leder beredskapsplaneringen inom sitt område. Församlingens
beredskapsplan ska skickas till domkapitlet för kännedom.
Elavbrott och undantagsförhållanden till följd av exceptionella väderfenomen samt storolyckor har
visat att samarbetet mellan olika myndigheter då är extra viktigt. För att garantera ett smidigt
myndighetssamarbete är det nödvändigt att även under normalförhållanden upprätthålla kontakten och
träna samverkan. För att församlingen ska kunna genomföra sin uppgift på ett smidigt sätt även vid
undantagsförhållanden måste församlingen på det lokala planet klarlägga kontakterna till kommunen,
räddningsväsendet och polisen.
Försvarsmaktens militärlän och deras regionalbyråer har lovat stödja församlingarnas
beredskapsplanering under åren 2013–2014; exempelvis genom att bjuda in representanter för
församlingarna till samverkansmöten. Beredskapsplaneringen stöds även av olika avtal eller
promemorior om samverkan som antingen är under arbete eller undertecknade. I och med reformen av
försvarsmakten upphör militärlänen och regionalbyråernas antal minskas med hälften. På grund av de
stora organisatoriska förändringarna kan försvarsmakten under hösten 2014 och hela 2015 inte just alls
stödja kyrkans beredskapsplanering. Samarbetet kan och kommer att fortsätta först 2016.
Anvisningarna för beredskapsplaneringen uppdateras och Kyrkostyrelsen kommer inkommande höst
att sända ut dem till församlingarna som stöd för beredskapsplaneringen. Till sitt sakinnehåll avviker
de inte så mycket från de nuvarande anvisningarna att planeringen inte kan – eller rentav borde –
inledas eller genomföras med hjälp av de nuvarande anvisningarna. För de församlingar som just fått
sin beredskapsplan klar kommer de nya anvisningarna i fråga först när planerna revideras nästa gång.

Kyrkostyrelsen uppmanar församlingarna/de kyrkliga samfälligheterna att:
1. säkerställa fungerande lokala kontakter med kommunen, räddningsväsendet och polisen samt att
underhandla med nämnda myndigheter om samarbete vid undantagsförhållanden. Man kan också ingå
ett särskilt samarbetsavtal där dessa frågor skrivs in.
2. ta kontakt med Försvarsmaktens närmaste regionalbyrå
(www.puolustusvoimat.fi/se >armén>regionalbyråer) och komma överens om vilka uppgifter och
vilken experthjälp man behöver från försvarsmakten för att kunna utarbeta församlingens
beredskapsplan.
3. i synnerhet för små församlingars del bedriva ett nära samarbete inom beredskapsplaneringen
mellan prosteriets församlingar och under ledning av kontraktsprosten.
Närmare information ger ecklesistikrådet Pekka Huokuna på tfn (09) 1802 811 eller per e-post

fornamn.efternamn@evl.fi.
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