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UPPGIFTER INOM EKONOMIFÖRVALTNINGEN VID SAMMANSLAGNING
AV EKONOMISKA FÖRSAMLINGSENHETER
Antalet kommuner kommer enligt vad man nu vet att minska med 67 den
1 januari 2009, och kommunsammanslagningarna fortgår under de påföljande
åren. De förändrade kommunstrukturerna har direkt inverkan på församlingsstrukturerna, men de ekonomiska församlingsenheterna har även egna motiv för
att överväga samgång eller samarbete med grannförsamlingarna. Församlingssammanslagningarna fortsätter åtminstone till 2013 då man enligt nu gällande
beslut delar ut understöd för sammanslagning för sista gången.
När församlingar går samman måste det göras många reformer, avstämningar och
uppdateringar inom ekonomiförvaltningen. Det är då mycket väsentligt att bokföringen och bokslutet för det sista verksamhetsåret görs enligt gällande bestämmelser och kyrkostyrelsens tillämpningsanvisningar. Före utgången av detta sista
verksamhetsår ska församlingen kontrollera att innehållet på balanskontona motsvarar bokföringslagen och givna anvisningar och att balansräkningen ger korrekt
information om församlingens tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. Om det
inte är möjligt att utföra denna granskning med egna krafter, ska församlingen
köpa tjänsten i god tid före sammanslagningen. Ekonomiförvaltningens representanter bör tillsammans se över sin bokföringspraxis och balansräkningarnas innehåll före sammanslagningen och dessutom besluta om vem som ansvarar för vad
före och efter sammanslagningen. Praxis och behov kommer att förändras både
vad den interna redovisningen och den interna övervakningen beträffar och dessa
ska omarbetas så att de motsvarar den nya eller utvidgade församlingens behov.
Detta ska göras före sammanslagningen.
Arbetsgruppen för utveckling av redovisningen och delegationen för bokföring
har utarbetat den bifogade anvisningen om det som åtminstone måste göras när
två eller flera församlingar går samman. Den innehåller anvisningar om hur bland
annat bokföringen, bokslutet samt bokföringen av anläggningstillgångar och
gravskötselavtal sköts före och efter sammanslagningen. Anvisningen är inte heltäckande eftersom samtliga församlingar har sin egen praxis och verksamhetskultur. Förutsättningarna för en lyckad samgång är gott samarbete som ser till den
totala fördelen för den nya eller utvidgade församlingen samt tillräcklig information till personalen, församlingsmedlemmarna och samarbetspartnerna i församlingarna.
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Anvisningen om ekonomiförvaltningens uppgifter ska helst läsas parallellt med
guiden om strukturreformen och anvisningarna från Kyrkans arbetsmarknadsverk som kommer att skickas ut till församlingarna under våren 2008.
Anvisningen om ekonomiförvaltningens uppgifter vid sammanslagning av församlingar finns som bilaga till detta cirkulär. Den har utarbetats av delegationen
för bokföring och antagits av ämbetskollegiet. Utbildning anordnas efter behov.
Till stöd för arbetet med strukturreformen ordnar Kyrkans utbildningscentral utbildningsprogram som sträcker sig över en längre tid (Med i förändringen) samt
vid behov utbildning om aktuella frågor.
Ytterligare information finns på http://www.evl.fi/kkh/to/kk FCG Efeko Oy
anordnar ekonomiförvaltningsdagar i Tavastehus 10–11.6.2008 för församlingar
som står inför en sammanslagning. Dessa församlingar har fått ett meddelande
om dagarna och mer information finns på www.efeko.fi/koulutus/koulutushaku.
Skriv in ”Yhdistyvien seurakuntien taloushallintopäivät”eller
Kursnumret 14171 i sökfältet. Information om detta finns också på
http://www.kirkko.evl.fi/2004/seurakuntatalous/talous Ajankohtaisia asioita.
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