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FÖRSAMLINGARNAS AVTALSBASERADE IT-SAMARBETSOMRÅDEN
Omorganiseringen av kyrkans informationsförvaltning och församlingarnas avtalsbaserade IT-samarbetsområden hör till de utvecklingsobjekt som fastställts i
kyrkans strategi för informationsförvaltning, vilken går under namnet ”Vår kyrka
i datanätverken” (se kyrkostyrelsens cirkulär 36/2008, 31.10.2008).
Kyrkans nya medlemsdatasystem Kirjuri, som byggs upp inom ramen för KITKEprojektet, tas i bruk i alla församlingar i början av år 2011. Detta kräver åtgärder
inom samtliga församlingar under åren 2009 och 2010. Dessa åtgärder har bland
annat att göra med utvecklingen av administrativ och teknisk datasäkerhet, och de
ska genomföras inom hela kyrkan med hjälp av avtalsbaserade ITsamarbetsområden.
IT-samarbetsområdena är i sig ingen nyhet. Motsvarande avtalsbaserade samarbetsområden har funnits i över 10 år. Det handlar om att goda erfarenheter förädlas och kopieras i hela kyrkan.
Kyrkostyrelsen deltar i kostnaderna för IT-samarbetsområdena
Kyrkostyrelsens plenum har beslutat följande:
1. De IT-samarbetsområden som har tecknat nedan beskrivna avsiktsförklaring
senast i juni 2009 tilldelas av kyrkostyrelsen en summa på 1 000 euro för varje
ekonomisk församlingsenhet som ingår i samarbetsområdet. Denna summa
betalas senast i oktober 2009 till värdförsamlingen för IT-samarbetsområdet,
och församlingarna kommer på förhand i avsiktsförklaringen överens om hur
den ska användas. IT-samarbetsområdena kan i första hand använda summan
till att skaffa lämplig arbetskraft för de uppgifter som ska utföras under den
tid som avsiktsförklaringen gäller. Om det blir pengar över kan de användas
till uppgifter som fastställs i det egentliga samarbetsavtalet.
2. De IT-samarbetsområden som har tecknat nedan beskrivna egentliga samarbetsavtal senast i januari 2010 tilldelas av kyrkostyrelsen en summa på 1 000
euro för varje ekonomisk församlingsenhet som ingår i samarbetsområdet och
därtill 69 euro för varje ordinarie anställd inom samarbetsområdet. Denna
summa betalas till värdförsamlingen för IT-samarbetsområdet, och församlingarna kommer överens om hur den ska användas i det egentliga samarbets-
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avtalet. IT-samarbetsområdena kan använda denna summa till att anställa nya
IT-experter eller utbilda IT-experter, anlita köpta IT-experttjänster eller skaffa
nödvändiga hård- och mjukvaror.
3. Kyrkostyrelsen betalar ovan nämnda summor på följande villkor:
-

Varje stift omfattar högst tre IT-samarbetsområden.
Varje IT-samarbetsområde omfattar minst fyra självständiga ekonomiska
församlingsenheter.
Varje IT-samarbetsområde har minst 300 mikrodatorer till förfogande.
En kyrklig samfällighet kan höra till endast ett IT-samarbetsområde.
År 2009 utbetalas sammanlagt högst 1,0 miljoner euro, och den behövliga
totala summa på 0,6 miljoner euro som ingår i kyrkans centralfonds verksamhets- och ekonomiplan för år 2010 utbetalas först efter att kyrkans centralfonds budget för år 2010 har godkänts och på det villkor att budgeten
inkluderar en anslagspost på 0,6 miljoner euro för ändamålet i fråga.

Värdförsamlingarna för IT-samarbetsområdena
I strategin ”Vår kyrka i datanätverken” konstateras bland annat att ITsamarbetsområdena behöver en värdförsamling med avlönade IT-experter som
hjälper de övriga församlingarna i samarbetsområdet i IT-frågor. Värdförsamlingen driver en IT-servicecentral för samarbetsområdet.
Avsiktsförklaring för IT-samarbetsområdena
Församlingarna tecknar först en avsiktsförklaring om att ingå i ett avtalsbaserat
IT-samarbetsområde. I avsiktsförklaringen avtalas också om hur ITsamarbetsområdet ska använda den ovan angivna summa som kyrkostyrelsen
betalar ut för uppgifter som ska utföras under den tid som avsiktsförklaringen
gäller.
Under avsiktsförklaringens giltighetstid görs en kartläggning över de nuvarande
IT-systemen och IT-tjänsterna som finns inom IT-samarbetsområdet, hur många
som för närvarande arbetar med IT-expertuppgifter som huvudsyssla och hur
många som arbetar med IT-ärenden vid sidan av sina egentliga uppgifter. På basis
av dessa uppgifter och fortfarande under avsiktsförklaringens giltighetstid upprättas för IT-samarbetsområdet en budget för år 2010 och en verksamhets- och
ekonomiplan för åren 2010 2012. Dessa ska kopplas till församlingarnas egna
budgetar och verksamhets- och ekonomiplaner med målet att medlemsdatasystemet Kirjuri kan tas i bruk i början av år 2011.
Frågor som berör IT-personalen i församlingarna inom IT-samarbetsområdet behandlas i enlighet med det allmänna avtalet om samarbete inom församlingarna
(se KirVESTES 2007 2009, bilaga 14). Detta gäller både IT-experter i huvudsyssla
och medarbetare som handhar IT-ärenden vid sidan av sitt eget arbete.
Under den tid som avsiktsförklaringen gäller förhandlas också om ett egentligt
samarbetsavtal för IT-området.
Kyrkostyrelsen håller på att utarbeta en modell för ovan nämnda avsiktsförklaring. Ett utkast sänds för kommentarer till utsedda kontaktpersoner för värdför-
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samlingskandidaterna för IT-samarbetsområdena 3.4.2009. Utkastet kan användas
som grund för den fortsatta beredningen av avsiktsförklaringen för respektive
område. Den slutliga modellen för avsiktsförklaringen färdigställs under veckorna
16 17/2009 och förmedlas därefter omedelbart till ovan nämnda kontaktpersoner
och alla församlingar.
Egentligt samarbetsavtal för IT-samarbetsområdena
Församlingarna ingår ett egentligt samarbetsavtal i vilket de kommer överens om
den fortlöpande verksamheten, administrationen, ledningen och kostnadsfördelningen inom IT-samarbetsområdet. I detta avtal bestäms också hur ITsamarbetsområdet ska använda den ovan nämnda summa som kyrkostyrelsen
betalar ut för de uppgifter som följer av det egentliga samarbetsavtalet.
År 2010 upprättas för IT-samarbetsområdet en budget för år 2011 och en verksamhets- och ekonomiplan för åren 2011 2013 i anslutning till samarbetsförsamlingarnas egna budgetar och verksamhets- och ekonomiplaner. Planeringen av
verksamheten och ekonomin ”rullar” sedan vidare på motsvarande sätt under de
följande åren. Den direktion (styrgrupp) som tillsätts för IT-samarbetsområdet har
en central roll i denna verksamhets- och ekonomiplanering liksom även i den kontinuerliga utvärderingen och utvecklingen av samarbetsområdets verksamhet.
Kyrkostyrelsen håller på att ta fram en modell för det egentliga samarbetsavtalet.
Samtidigt utarbetas en modell för den ansökan med vilken IT-området ska ansöka
om ett förhandsavgörande om befrielse från mervärdesskatt för sin verksamhet.
Dessa modelldokument färdigställs senast i maj 2009. Kommentarer om utkasten
begärs av kontaktpersonerna för värdförsamlingskandidaterna i ITsamarbetsområdena i april 2009.
Tidtabell och innehåll för bildandet av IT-samarbetsområden
Tidtabellen för bildandet av IT-samarbetsområdena och deras innehåll har planerats bland annat vid ett möte mellan stiftsdekanerna och de lagfarna assessorerna
29.9.2008 och på stiftsdekanernas möte 4.12.2008. Hittills har planen genomförts
och kommer även framöver att genomföras enligt följande:
December 2008 april 2009: Stiftens domkapitel har anordnat rådplägningar om
lämpliga kandidater till värdförsamlingar för IT-samarbetsområdena. För närvarande planeras att 1 3 avtalsbaserade IT-samarbetsområden bildas i varje stift.
Mars 2009: Kyrkostyrelsen, stiftens domkapitel och Kyrktjänsten har arrangerat
åtta regionala IT@kirkko-dagar där dessa frågor har behandlats. I Borgå stift arrangerades ett motsvarande evenemang 3.4.2009.
Senast i juni 2009: Församlingarna och stiftens domkapitel förhandlar lokalt om
IT-samarbetsområdena med målet att åstadkomma en ovan angiven avsiktsförklaring senast i juni 2009. Stiftens domkapitel säkerställer i början av maj 2009 att
alla församlingar deltar i förhandlingarna och att de leder till meningsfulla ITsamarbetsområden med beaktande av eventuella övriga lokala omständigheter.
Juni 2009: IT-samarbetsområdena lämnar in ansökningar till stiftens domkapitel
om ovan nämnda understöd som kyrkostyrelsen betalar ut för uppgifter som ska
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utföras under den tid som avsiktsförklaringen gäller. Till den fritt formulerade
ansökan fogas bland annat den avsiktsförklaring som upprättats och en utredning
över att ovan nämnda villkor har uppfyllts.
Juli–augusti 2009: Stiftens domkapitel ger ett utlåtande om ansökningarna till kyrkostyrelsen med beaktande av bland annat ovan nämnda villkor för kyrkostyrelsens understöd och huruvida de uppfylls.
September 2009: Kyrkostyrelsens plenum beslutar om utbetalningen av understöd
för uppgifter som följer av avsiktsförklaringen. I samband med detta fastställs
också specifika detaljer om hur kyrkostyrelsens understöd i anslutning till det
egentliga samarbetsavtalet ska sökas och hur besluten om understöden fattas.
Juni 2009–december 2010: IT-samarbetsområdena utför de uppgifter som anges i
avsiktsförklaringen. När dessa uppgifter har utförts och det egentliga samarbetsavtalet för IT-området ingåtts övergår församlingarna till att utföra de uppgifter
som fastställts i det egentliga avtalet med målet att medlemsdatasystemet Kirjuri
kan tas i bruk i alla församlingar i början av år 2011. Om uppgifterna enligt avsiktsförklaringen har utförts redan på hösten 2009 ska församlingarna genast
övergå till den verksamhet som fastställts i det egentliga samarbetsavtalet.
Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter fås enligt följande:
Diaserier och annat material som presenterats på IT@kirkko-dagarna i mars 2009:
www.evl.fi/tietohallinto/it-kirkko
Värdförsamlingarna för IT-områdena inom stiftet och områdesbildningens framskridning: stiftsdekanen för respektive stift.
Kyrkostyrelsens dataadministration: dataadministrationschef Aimo Karjalainen
aimo.karjalainen@evl.fi
Kyrkans central för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen (frågor som berör
Borgå stift): datakonsult Magnus Malmsten, magnus.malmsten@evl.fi .
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