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UTKAST TILL KODIFIERING AV KYRKANS LAGSTIFTNING KLART
Kyrkostyrelsen har gjort upp ett utkast till Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet om kodifiering av kyrkans lagstiftning. Kyrkostyrelsens plenum har den 22 mars 2016 godkänt att utkastet skickas på remiss.
Initiativet till en totalrevidering av kyrkolagstiftningen togs 2005. Den tidigare kodifieringskommissionen
lämnade sitt betänkande 2009 och det sändes ut på en omfattande remiss samma år. Efter att utlåtandena lämnats
avbröts emellertid arbetet, eftersom flera omfattande lagstiftningsprojekt pågick, bland annat revidering av kyrkans centralförvaltning och en församlingsstrukturreform. Det utkast som nu sänds på remiss baserar sig delvis
på den tidigare kodifieringskommissionens betänkande och utlåtanden om den och på ett arbetsgruppsbetänkande
som blev klart 2014.
I kodifieringsframställningen föreslås att det stiftas en ny kyrkolag för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland,
som ersätter den gällande kyrkolagen från år 1993. Till processen hör också en revidering av kyrkoordningen.
Målet med framställningen är att skapa en kyrkolag och kyrkoordning som är mer konsekventa och ur användarens
synvinkel klarare än i dag. Kyrkolagen och kyrkoordning följer i förslaget så långt som möjligt samma struktur
och kapitelindelning. Förslaget beaktar de ändringsbehov som föranleds av grundlagen och annan lagstiftning,
särskilt grundlagens krav på att vissa frågor ska regleras på lagnivå.
Målet är att flytta så mycket som möjligt av normgivningsbehörigheten för kyrkans interna verksamhet och förvaltning till kyrkans egna organ i frågor som inte behöver regleras genom lag. Framställningen syftar inte till att
ändra grunderna för kyrkans ställning gentemot staten eller förhållandet mellan kyrkan och staten.
Även om framställningen huvudsakligen är lagstiftningsteknisk innehåller den även vissa förslag till innehållsliga
ändringar som föranleds av förändringar i kyrkans omvärld. Detta gäller bland annat preciseringar av bestämmelserna om ändringar i församlingsindelningen, bestämmelserna om förvaltningen av delområden i en församling och församlingsmedlemmarnas möjligheter att delta och påverka, justering av bestämmelserna om underställningsförfarandet och uppdatering av bestämmelserna om besluts- och förvaltningsförfarandena.
Vi ber om utlåtande om förslaget av vissa statliga myndigheter och av biskopsmötet, Kyrkans arbetsmarknadsverk, domkapitlen och några församlingar och kyrkliga samfälligheter som valts ut slumpvis utgående
från medlemsantalet. Från varje stift ber vi att få utlåtande av två församlingar i vardera av följande storlekskategorier: under 6 000, 6 000–15 000, 15 000–30 000 och över 30 000 medlemmar. Det blir tillsammans cirka 70
församlingar och kyrkliga samfälligheter. Möjligheten att ge utlåtande är emellertid öppen och alla svenskspråkiga
församlingar och kyrkliga samfälligheter kan om de så önskar ge ett utlåtande senast 30 juni 2016.
Utkastet till framställning om kodifiering av kyrkolagstiftningen finns på sacrista.evl.fi under fliken Förnyelser i
kyrkan och rubriken Kodifiering av kyrkolagstiftningen och på direktadressen sacrista.evl.fi/kodifiering.
Utlåtanden ska avges via eformuläret som finns på samma sida (Webropolformulär).
Närmare upplysningar ges vid behov av juristen Outi Perkiömäki och ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja,
e-post fornamn.efternamn@evl.fi.
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