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ANSÖKAN OM UNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING 2021
Understöd enligt prövning (Kyrkoordningen 22 kap. 9 §)

I budgeten för kyrkans centralfond för 2021 har 500 000 euro reserverats för understöd enligt prövning.

Understöd enligt prövning fördelas enligt Kyrkostyrelsens principer på följande sätt:

Understödet är avsett för tillfällig hjälp och kan fås tre år i följd, om inte en längre period anses vara
ändamålsenlig på grund av särskilda förhållanden i församlingen. Efter detta kan församlingen få
utvecklingsunderstöd, förutsatt att man har gjort upp en utvecklingsplan för att balansera ekonomin.

Kyrkostyrelsen har beslutat att det är ändamålsenligt att bevilja en församling verksamhetsunderstöd enligt
prövning för en längre period än tre år i följd av följande orsaker:

I.

Församlingen är av geografiska skäl i behov av verksamhetsunderstöd enligt prövning, varvid
åtminstone en av följande förutsättningar uppfylls:

a)

Församlingen är en skärgårdsförsamling.

b)

Församlingen har flera permanenta verksamhetsställen, som med tanke på
församlingens areal är belägna så oskäligt långt ifrån varandra att de kan
betraktas som separata verksamhetscentrum.

II.

Understöd enligt prövning för viss tid

Om en församling står i beråd att besluta om en sammanslagning kan understöd beviljas tills
sammanslagningen verkställs, dock inte för mer än sammanlagt fem år i följd. För fortsatt

understöd förutsätts ett utlåtande av domkapitlet om hur sammanslagningsprojektet framskrider
och när sammanslagningen kan genomföras.

III.

Årligt understöd som beviljas av andra orsaker

Understödet kan beviljas en församling som är i behov av ökat ekonomiskt stöd främst på grund
av extraordinära eller tillfälliga ekonomiska svårigheter. I bedömningen av detta behov beaktas
även lokala särförhållanden. Församlingen ska i sin ansökan i detalj beskriva de grunder och
särskilda förhållanden som den anser har orsakat problemen i balanseringen av ekonomin under
det pågående året. Det finns då skäl att betona sådana uppgifter som inte framgår av den allmänna
statistiken. Vid ansökan om understöd ska församlingen lämna in en utredning över åtgärderna för
att balansera ekonomin (för ansökningsåret och de två följande åren).

Domkapitlets utlåtande har en synnerligen stor betydelse vid beviljandet av detta understöd.
Vidare förutsätts att domkapitlens samarbetskonsulter eller utredningsmän i mån av möjlighet
deltar i planeringen av balanseringsåtgärder för ekonomin i de församlingar som ansöker om
understöd. Likaså ska alla eventuella samarbetsprojekt kartläggas och undersökas innan
församlingen ansöker om detta understöd.

Fördelning av understöd enligt prövning 2020

År 2020 var det anslag som reserverats för understöd enligt prövning undantagsvis 545 000 euro.

Det sammanlagda beloppet för ansökningarna om understöd enligt prövning var 1 296 566. De understöd
som domkapitlen förordar i utlåtandena uppgår till totalt 1 296 566 euro. Vid beviljandet av understöd
fastställde Kyrkostyrelsens plenum att inget understöd beviljas om församlingens årsbidrag 2018 var
positivt, även om församlingen skulle ha haft en särskild grund för att få understöd över 3 år i följd.

De understöd som Kyrkostyrelsens plenum beviljade 9.6.2020 uppgick till sammanlagt 545 000 euro. Elva
församlingar beviljades understöd och beloppen varierade mellan 9 000 och 97 000 euro.

Behandlingstider för ansökningar om understöd enligt prövning 2021
•

församlingarna skickar in understödsansökan och bokslutet för 2020 till domkapitlet när bokslutet är
klart, dock senast torsdagen 1.4.2021,

•

domkapitlet ger sitt utlåtande om varje ansökan och skickar utlåtandena, ansökningarna och
boksluten till Kyrkostyrelsen kyrkostyrelsen@evl.fi) senast fredagen 30.4.2021,

•

kyrkostyrelsens plenum beviljar understöd enligt prövning vid sitt sammanträde 27.5.2021.

Materialet ska i alla skeden skickas i elektronisk form.
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