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ELEKTRONISK KOLLEKTINSAMLING
Kollekt är en urgammal kristen sed som alltid syftat till att hjälpa de fattiga. Kollektinsamling regleras numera
genom lagen om penninginsamlingar. Församlingarna har möjlighet att samla in kollekt bland deltagarna i offentlig religionsutövning utan något särskilt ansökningsförfarande. Med offentlig religionsutövning avses här öppna
sammankomster som gudstjänster eller andra församlingstillfällen. Insamling får inte ske utanför sammankomsterna och inte heller allmänt, exempelvis via tidningsannonser, internet eller textmeddelanden.
Traditionellt och nästan utan undantag har kollekterna på gudstjänster och andra församlingstillfällen insamlats
kontant. I lagen om penninginsamlingar finns inga bestämmelser om hur kollekten som avses i 2 § ska insamlas.
Utifrån lagen om penninginsamlingar har det ingen betydelse i vilket skede av religionsutövningen, på vilket sätt
(med vilket medel) eller på vilken plats i kyrkobyggnaden (eller i motsvarande rum) kollekten insamlas. Kollekten
kan också insamlas omedelbart innan religionsutövandet inleds eller genast efter det. I församlingen är det mycket
viktigt att se till att kollekt bara insamlas av de personer som deltar i tillfället.
Av de ovan nämnda orsakerna kan kollekt (pengar) också samlas in elektroniskt. Det mest användbara elektroniska hjälpmedlet är för tillfället en så kallad betalterminal, där donationer görs med bank- eller kreditkort och
användning av en kod som skrivs in i apparaten. Betalterminalen verkställer debiteringen från betalarens bankeller kreditkort och pengarna flyttas till församlingens bankkonto. Också andra insamlingsapparater och elektroniska/tekniska datamedier kan användas. Apparaterna kan fungera antingen via trådlöst datanät eller som en del
av det fasta datanätet.
Församlingen kan installera en insamlingsbehållare i kyrkorummet eller i dess omedelbara närhet, till exempel i
tamburen. Kollekten ska i regel läggas i insamlingsbehållaren genast efter sammankomsten, men den kan vara i
bruk också under och efter tillfället. Det ska finnas någon som sköter insamlingen, som övervakar och leder donationerna. Det elektroniska hjälpmedlet är ett alternativ till kollektinsamlingen och kollekt ska fortfarande alltid
insamlas också på traditionellt sätt, kontant. Kollekten välsignas fortfarande på bekant sätt under beredelsepsalmen. Välsignelsen gäller inte bara den insamlade kollekten utan också donationer som gjorts elektroniskt.
Församlingen ska försäkra sig om att det i efterhand går att bevisa att kollekten som insamlats elektroniskt har ägt
rum en viss tid och i en viss situation (rapport över elektroniskt hjälpmedel). På det sättet säkerställer man att
lagen om penninginsamlingar efterföljs, att det uttryckligen handlar om kollekt som insamlas i samband med
religionsutövning och inte om någon annan penninginsamling som församlingen saknar lov till.
Kollekten som insamlats vid ett tillfälle som ordnats av församlingen, antingen för den egna församlingen eller
för utomstående, antingen traditionellt eller med elektroniskt hjälpmedel, ska alltid föras till församlingens bankkonto och bokföras, varefter summan som insamlats för utomstående betalas till mottagaren.
Den utomstående mottagaren, till vilken kollekt insamlats under ett församlingstillfälle, får inte använda egna
tekniska hjälpmedel för att samla in pengar direkt till sitt eget bankkonto. Bara om församlingen hyr utrymmen
till en mottagande organisation för dess egna evenemang kan kollekt eller annan insamling betalas/befordras direkt till mottagaren. Då har den mottagande organisationen ansvaret för insamlingen och ska handla inom ramen
för det tillstånd till penninginsamling den fått.

Närmare upplysningar ger ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 349 6902 eller pasi.perander(at)evl.fi.
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