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UTVECKLING AV FÖRSAMLINGSSTRUKTURERNA – DEN NYA KYRKLIGA
SAMFÄLLIGHETEN 2015
Reformprocessen
Kyrkomötet behandlade vid sin vårsession den 15 maj 2013 huvudprinciperna för utvecklingen av
församlingsstrukturerna. Utgående från Kyrkostyrelsens framställning och förvaltningsutskottets betänkande
drog kyrkomötet upp 19 huvudprinciper som strukturmodellen Den nya samfälligheten 2015 baseras på.
Biskopsmötet kommer att ge sitt utlåtande om principerna i december. För närvarande bereds förslag till
ändringar i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan. Församlingsstrukturerna tas upp som
lagstiftningsärende vid kyrkomötet i maj 2014.
Målet är att skapa bestämmelser i kyrkolagen och kyrkoordningen som anger klara ramar för församlingens och
den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning. Inom dessa ramar ska ansvarsfördelningen mellan
församlingen och den kyrkliga samfälligheten kunna variera beroende på bland annat antalet församlingar i
samfälligheten och deras storlek och på avstånd, tvåspråkighet eller andra särdrag. I ramlagstiftningen överförs
mera ansvar för den egna verksamheten och förvaltningen på församlingarna och samfälligheterna. På
lokalplanet ges närmare bestämmelser i den kyrkliga samfällighetens grundstadga och andra interna
instruktioner som styr förvaltningen.
Stiften kommer enligt de huvudprinciper som kyrkomötet godkänt att ha en central roll vid bildandet av
kyrkliga samfälligheter. I slutet av september möttes stiftens representanter för att diskutera hur
förhandlingsprocesserna kan styras och stödjas på bästa sätt. Lösningarna kan variera i olika stift. Stiften har
anvisats utvecklingsanslag som ska täcka kostnaderna för utredningar av samfällighetsbildningen.

Kalkyl för ekonomibalansering som stöd för samfällighetsbildningen
Till stöd för ekonomplaneringen vid strukturändringarna har vi utarbetat ett tabellredskap som gör det lättare att
överblicka det nuvarande ekonomiska läget för den tilltänkta samfälligheten och bedöma förutsättningarna för
ekonomisk balans. Kalkylen baserar sig på bokslutsuppgifterna för 2012 och prognoserna för den
församlingsekonomiska utvecklingen under de närmaste åren. Med hjälp av kalkylen kan man se hur
församlingarnas resultaträkningar skulle se ut om en sammanslagning görs 1.1.2014. Redskapet kan också
användas för att bedöma förutsättningarna för ekonomisk balans utifrån faktorerna 1) målnivån för årsbidraget,
2) kyrkoskattesatsen och 3) personalkostnaderna.
Redskapet finns på adressen http://sacrista.evl.fi/sacrista.nsf/sp?Open&cid=Content4EF581.

Förfrågningar besvaras av projektchef Terhi Jormakka, e-post fornamn.efternamn(a)evl.fi eller tfn 09 1802 445.
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