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KOSTNADER FÖRANLEDDA AV VÅRD, UPPRÄTTHÅLLANDE
OCH BEVARANDE AV KULTURARVET

Som bilaga medföljer en av kyrkostyrelsens ämbetskollegium 12.10.2007 godkänd
anvisning om hur kostnader i anslutning till vården av kulturarvet skall definieras
och om hur församlingarna skall börja bokföra dessa kostnader från och med
1.1.2007. Denna anvisning påverkar inte upprättandet av budgeten för år 2007.
Kostnader föranledda av återställande och reparationer, uppvärmningskostnader
etc. budgeteras på samma sätt som hittills, men från och med 1.1.2007 skall församlingarna bokföra kostnader i anslutning till kulturarvet med särskilda signum.
Om församlingen inte har särskilda signum i bruk, kan den öppna nya kontonummer för anskaffningsutgifter för varor och tjänster förorsakade av denna helhet samt för eventuella övriga inkomst- och utgiftskonton. En tredje möjlighet är
att uppta kostnader i anslutning till kulturarvet med en underuppgiftsområdeskod.
Målet är att få korrekt och tillräcklig information om hur stora kostnader vården
av kulturarvet förorsakar församlingarna. Dessa utgifter och eventuella inkomster
kan finnas både i driftsekonomi- och investeringsdelen. I anvisningen har med
hjälp av experter definierats vad som avses med värdefull egendom som ansluter
till det nationella kulturarvet och vilka merkostnader som definieras vara föranledda av vården, upprätthållandet och bevarandet av detta kulturarv. Kulturarvet
och de kostnader som föranleds av dess skötsel har i denna anvisning tolkats relativt snävt. Uppvärmnings- och underhållskostnader och andra sådana fastighetsrelaterade kostnader som hänför sig till församlingens ordinära verksamhet räknas inte som kostnader för kulturarvet. Som kostnader föranledda av kulturarvet
definieras bara särskilda merkostnader.
Församlingarnas andel av samfundsskatteintäkterna har motiverats med att kyrkan har samhälleliga uppgifter, varav begravningsväsendet och folkbokföringsuppgifter samt vården av kulturhistoriskt värdefull egendom är lagstadgade. Det
är viktigt att församlingarna från och med bokslutet år 2007 på blankett A7 för
ekonomisk statistik årligen meddelar nämnda kostnader. Närmare anvisningar
om hur extra kostnader i anslutning till vården av kulturarv skall meddelas till
Kyrkostyrelsen ges i anvisningarna för den ekonomiska statistiken. Kyrkostyrelsen ger vid behov närmare anvisningar om åtgärder i anslutning till bokföringen
och statistikföringen.
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Var så vänliga och sätt in denna anvisning på rätt plats i mappen Grundläggande
anvisningar för ekonomiförvaltningen som sänts ut till församlingarna. En grundläggande genomgång av innehållet i denna anvisning ges bl.a. på de utbildningsdagar som anordnas av domkapitlen i november 2006. Borgå domkapitel anordnar
utbildningsdagar 30.1–1.2.2007.
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