Kyrkostyrelsens cirkulär nr 12/2019

20.9.2019

NYA STADGEMALLAR FÖR FÖRSAMLINGSFÖRVALTNINGEN
Kyrkostyrelsen har upprättat nya stadgemallar för församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas
förvaltning. Av de mallar som nu används är de äldsta från 1990-talet. En del mallar har förnyats i
samband med lagändringar.
Den nya kyrkolagen och kyrkoordningen som kyrkomötet godkände i maj 2018 träder i kraft efter att
riksdagen har godkänt regeringens proposition med förslag till ny kyrkolag. Propositionen behandlas
som bäst av riksdagen (RP 19/2019 rd) och man kan ta del av den på evl.fi/plus-sidorna under Beslutsfattande/Lagstiftning/Kodifiering av kyrkolagstiftningen (https://evl.fi/plus/beslutsfattande/lagstiftning/kodifiering-av-kyrkolagstiftningen).
När den nya kyrkolagen och kyrkoordningen träder ikraft upphävs den nu gällande kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkans valordning. Ikraftträdandetidpunkten är tidigast 1.1.2020, men tidpunkten preciseras i slutet av året. Vi informerar separat om ikraftträdandet.
När den nya lagstiftningen träder i kraft ändras kyrkolagens och kyrkoordningens struktur och paragrafnumrering. Ändringarna är i stor utsträckning lagstiftningstekniska, men även innehållsliga ändringar
förekommer, som till exempel nya bestämmelser om elektroniska möten och elektroniskt beslutsfattande.
Vi kommer att berätta om de viktigaste innehållsliga ändringarna i den nya lagstiftningen i ett cirkulär
senare. Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna ska innan den nya lagstiftningen träder
i kraft uppdatera sina förvaltningsmässiga stadgemallar utifrån den nya lagstiftningen. Det är
skäl att börja så fort som möjligt, trots att ikraftträdandetidpunkten ännu inte har slagits fast.
Vid Kyrkostyrelsen har följande stadgemallar under modellstadgearbetsgruppens ledning utarbetats utifrån den nya lagstiftningen:
• Arbetsordning för kyrkofullmäktige
• Reglemente för kyrkorådet
• Reglemente för församlingsrådet
• Reglemente för gemensamma kyrkorådet
• Normalinstruktion för direktionen för ett arbetsområde
• Normalinstruktion för direktionen för ett delområde i församlingen
• Grundstadga för den kyrkliga samfälligheten
• Normalinstruktion för utvärderingsdirektionen
• Reglemente för begravningsväsendet
• Stadgar för gravvårdsfonden

En del av mallarna har redan godkänts av Kyrkostyrelsens plenum. De godkända och översatta modellerna finns som bilaga till detta cirkulär. De finns också på evl.fi/plus-sidorna under Beslutsfattande/Lagstiftning/Stadgemallar (https://evl.fi/plus/beslutsfattande/lagstiftning/stadgemallar). Resten av
mallarna läggs ut på sidan när de har godkänts och blivit översatta.
I stadgarna ska endast nödvändiga bestämmelser ingå och bestämmelserna får inte strida mot den nya
kyrkolagen eller kyrkoordningen. Överlappningar i mallarna har strukits och lagrummen har uppdaterats
enligt de nya författningarna. Mallarnas struktur har förtydligats och förenhetligats. I mallarna för organens reglementen och instruktioner bestäms om organens sammansättning, uppgifter och sammanträden
samt behandlingen av ärenden. Reglementet för kyrkorådet innehåller också bestämmelser om behörigheten för tjänsteinnehavare och delegeringen av ärenden. I modellarbetsordningen för kyrkofullmäktige
finns bestämmelser om kyrkofullmäktiges verksamhet, sammanträden, behandling av ärenden, medlemmarnas initiativ- och frågerätt samt aftonskola. De bestämmelserna i den nya kyrkolagen som gäller
förvaltningen av delområden i en församling har ersatt de tidigare bestämmelserna om kapellförsamlingar och församlingsdistrikt. Det är emellertid fortfarande möjligt att hålla kvar och grunda nya kapellförsamlingar och församlingsdistrikt. På dessa tillämpas de nya bestämmelserna om förvaltningen
av delområden i en församling. Det finns en normalinstruktion som kan anpassas for alla direktioner
som sköter förvaltningen av ett delområde i församlingen.
Reglementet för kyrkorådet, församlingsrådet och gemensamma kyrkorådet ska underställas domkapitlet för fastställelse. Den nya lagstiftningen medför inga ändringar i underställningsskyldigheten när
det gäller dessa reglementen. Däremot ändras praxis för reglementet för begravningsväsendet, eftersom
det enligt den nya lagstiftningen inte längre behöver underställas. Det rekommenderas att man i fråga
om reglementet för begravningsväsendet går tillväga så att det uppdaterade reglementet godkänns av
kyrkofullmäktige utan dröjsmål efter den nya kyrkolagens ikraftträdande, varvid reglementet inte behöver underställas. Delegationernas instruktioner ska varken enligt den gällande eller den nya lagstiftningen underställas. När reglementet för det nuvarande organet för en kapellförsamling uppdateras till
en instruktion för en direktion behöver det inte heller längre underställas domkapitlet för fastställelse.
En samfällighet bildas genom att grundstadgan för samfälligheten och förteckningen över den egendom
som ska övergå till samfälligheten godkänns. Besluten ska underställas Kyrkostyrelsen för avgörande.
När grundstadgan senare ändras ska ändringen underställas Kyrkostyrelsen för avgörande i de situationer
som avses i 11 kap. 5 § 1 mom. i kyrkolagen. Bestämmelserna om underställning av grundstadgan har i
sak inte ändrats i den nya lagstiftningen. Underställningen ska emellertid göras inom tre månader från
det att beslutet fattades, i stället för inom ett år som för närvarande.
De nya reglementena och instruktionerna kan träda i kraft tidigast samtidigt som den nya kyrkolagen.
Om ikraftträdelsetidpunkten för den nya kyrkolagen ännu inte är känd när de nya reglementena och
instruktionerna godkänns, bör ikraftträdandebestämmelsen lyda: ”Detta reglemente/denna instruktion
träder i kraft samtidigt som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkände den 16 maj 2018.”
I innehållet i mallarna har vi strävat efter att beakta församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas
olika behov och praxis. Därför har vi i mallarna tagit in alternativa och frivilliga punkter som kan anpassas. Syftet med dem har klargjorts i motiveringen. När mallarna användas bör församlingarna och de
kyrkliga samfälligheterna beakta fördelningen av beslutanderätten, särdragen i verksamhetsmiljön och
ändamålsenligheten.
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