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ADMINISTRATIV ANVISNING OM STRUKTURFÖRÄNDRINGAR SAMT TRÖSKEL FÖR INGRIPANDE
I början av 2017 fanns det 400 församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Samtidigt som olikheterna
och mångformigheten i församlingarna ökar, växer deras inbördes beroende. Det är svårt för församlingarna att
klara sig ensamma – både nu och i framtiden. Samarbetet kan bygga på avtal mellan församlingarna eller så kan
det leda till strukturella förändringar.
Under de senaste åren har merparten av strukturförändringarna i församlingarna berott på kommunsammanslagningar. För närvarande undergår kommunernas uppgifter stora förändringar till följd av vård- och landskapsreformen. Det allmänna ekonomiska läget under de närmaste åren, utvecklingen i den offentliga ekonomin, statens
lösningar gällande den kommunala ekonomin och kommunernas egen ekonomiförvaltning är faktorer som stakar
ut framtiden för de enskilda kommunerna. Det bedöms att konditionen på kommunens ekonomi före vård- och
landskapsreformen har en väsentlig betydelse för hur den klarar sig efteråt. Sannolikt kommer kommunstrukturen
dock att förbli ganska stabil under vårdreformens övergångsperiod (2017–2021).
För församlingarna betyder det att det tvång på ändringar i församlingsstrukturerna som kommunsammanslagningarna för med sig inte framöver kommer att vara av samma omfattning som tidigare. Församlingarna måste
alltså själva aktivt ge akt på behovet av strukturella ändringar. Domkapitlen har här en viktig roll i att stöda
församlingarna.
I början av december godkände Kyrkostyrelsens ämbetskollegium en administrativ anvisning om strukturförändringar. Anvisningen, som riktas till domkapitlen, avser att skapa en helhetsbild av domkapitlets uppgifter vid
ändringar i församlingsstrukturerna. Anvisningen innehåller förutom en kort beskrivning av uppgifterna även de
bestämmelser som uppgifterna grundar sig på.
Nytt i anvisningen är att en tröskel för ingripande anges. Denna tröskel avser situationer då vissa kriterier i församlingens verksamhet, förvaltning eller ekonomi uppfylls och då domkapitlet ska ingripa och ta ansvar för att
inleda vissa för församlingen ändamålsenliga processer för samarbete eller strukturförändring.
Vi hoppas att anvisningen kan hjälpa församlingarna att överblicka den administrativa processen i en strukturförändring och bedöma den egna församlingens situation. Därför skickas anvisningen som riktar sig till domkapitlen
tillsammans med detta cirkulär även till församlingarna för kännedom.
Vid behov ger Terhi Kaira tfn 050 326 3012 och Outi Perkiömäki tfn 040 1425 152 närmare information.
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