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ÄNDRINGAR I KYRKOORDNINGEN I KRAFT I BÖRJAN AV AUGUSTI
De beslut om ändringar i kyrkoordningen som kyrkomötet fattade i maj 2010 träder i kraft den 1 augusti 2010. Ändringen av kyrkoordningen har publicerats i
Finlands författningssamling med numret 666/2010 och finns i författningsdatabasen på adressen www.finlex.fi.
Ändringarna gäller nattvardsfirande i försvarsmaktens kyrkliga arbete, minimiantalet faddrar vid dopet samt revision.
Nattvardsfirande i förvarsmaktens kyrkliga arbete
I kyrkoordningen har 2 kap. 9 § 3 mom. och 12 § 2 mom. kompletteras så, att fältbiskopen beslutar om tillfällig nattvardsgång och kallar nattvardsassistenter inom
försvarsmaktens andliga arbete. Tillsynen över nattvardsgången och beslutet om
nattvardsassistenter är fortsättningsvis på kyrkoherdens ansvar vid de tillfällen då
militären ordnar nattvardsfirandet i församlingens kyrka eller i församlingens
övriga utrymmen. Fältbiskopens befogenheter begränsas till enbart sådan nattvardsgång inom försvarsmakten som äger rum på annan plats än en sådan plats
som godkänts av kyrko- eller församlingsrådet. I huvudsak är det alltså fråga om
fältnattvardsgångar eller motsvarande situationer. Också då följer man kyrkohandboken, kyrkoordningen och de anvisningar som getts utgående från den.
Faddrar
I 2 kap. 16 § i kyrkoordningen finns bestämmelser om faddrar som utses vid dop.
Huvudregeln är fortsättningsvis att den som döps ska ha minst två faddrar som är
konfirmerade medlemmar av en evangelisk-luthersk kyrka. Till paragrafens
2 mom. har fogats en ny bestämmelse om att dop av särskilda skäl kan förrättas
även om den som döps har endast en fadder som uppfyller denna förutsättning.
Beslutet om förrättande av dop i sådana fall fattas av kyrkoherden i den församling i vilken den som döps blir medlem.
Utgångspunkten är att den präst som förrättar dopet utreder saken tillsammans
med barnets föräldrar eller med den som ska döpas. Avvikelse från huvudregeln
kräver ett särskilt, motiverat skäl. Ett sådant skäl kan till exempel anses vara att
familjen inte i sin närmaste krets har två personer som uppfyller de föreskrivna
villkoren och som kan stödja föräldrarna eller vårdnadshavarna i deras kristna
fostringsuppgift.
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Kyrkoherdens beslut ska fattas skriftligt. Beslutet kan enligt 24 kap. 3 § 1 mom. 3
punkten i kyrkolagen läggas fram för behandling av kyrkorådet eller församlingsrådet, om kyrkoherden anser att det inte finns tillräcklig grund för att samtycka
till vårdnadshavarens eller dopkandidatens begäran om endast en fadder.
På Sakasti/Sacrista kommer vi i augusti att lägga ut en blankettmall som kan användas vid beslut om endast en fadder.
I samband med ändringen av kyrkoordningens bestämmelse om minimiantalet
faddrar har 2 kap. 16 och 17 § förtydligats.
Revision
Kyrkoordningens 15 kap. 10 § har ändrats så att endast auktoriserade revisorer
och revisionssammanslutningar framöver kan fungera som revisorer i församlingar och kyrkliga samfälligheter. Samtidigt slopas villkoret om medlemskap i församlingen. Församlingar och samfälligheter kan emellertid förutsätta att den som
väljs som revisor eller revisionssammanslutning har kännedom om församlingen
och dess förvaltning.
Kyrkofullmäktige kan utse en eller flera revisorer eller revisionssammanslutningar. Församlingen eller samfälligheten fattar själv beslut om antalet revisorer. Samtidigt som revisorer väljs ska minst en revisorssuppleant utses. Alla som väljs ska
vara antingen CGR-revisorer godkända av centralhandelskammarens revisionsnämnd, GRM-revisorer godkända av en handelskammares revisionsutskott eller
OFR-revisorer godkända av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen
och offentliga ekonomin. På motsvarande sätt ska en revisionssammanslutning
vara en CGR-, GRM- eller OFR-sammanslutning. En sammanslutning ska också
utse en huvudansvarig revisor som uppfyller samma villkor.
I 4 mom. i samma paragraf finns nu en bestämmelse om fråntagande och frånträdande av revisorsuppgiften under mandatperioden. På detta sätt garanteras kontinuiteten i revisionen.
Bestämmelserna om granskning av fast och lös egendom har strukits ur
kyrkoordningen. Granskningen av fast och lös egendom anknyter till församlingens interna tillsyn. Kyrkorådet ansvarar för anordnandet av den interna kontrollen. Kyrkorådet kan om man så önskar tillsätta en kommission eller välja anställda
eller förtroendevalda som utför uppgifter inom den interna kontrollen och definiera uppgifterna. Revisorerna ska granska att kontrollen har ordnats på ett adekvat
sätt.
Ändringarna i kyrkoordningens revisionsbestämmelser tillämpas första gången
när de kyrkofullmäktige som väljs år 2010 utser revisorer för sin mandatperiod.
Närmare upplysningar ger vid behov förvaltningschef Mikko Tähkänen (faddrar)
och ekonomiplaneringschef Maija-Liisa Hietakangas (revision), e-postadress fornamn.efternamn@evl.fi.
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