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Utlandskyrkan och clearingsystemet för kyrkliga
handlingar

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda förutsättningarna för att
utlandskyrkan ska ingå i clearingsystemet vad gäller de kyrkliga handlingarna, med
en utvidgning till att gälla någon form av ersättning även vid välsignelse över borgerligt ingått äktenskap i de fall juridisk vigsel inte kan genomföras.

Motivering
Ett par tänkte gifta sig till sommaren 2018 och de planerade att ha sin vigsel i Svenska
kyrkan i utlandet, i Rom. De tar kontakt med församlingen i Rom och får då veta att
även om kyrkan inte har vigselrätt i Italien, kan de efter att ha haft borglig vigsel i
Sverige ha en så kallad ”Kyrklig välsignelse över borgligt ingånget äktenskap” som
skulle kosta 700 €. Svenska kyrkan i Rom beskriver det som att välsignelsen är mycket
lik en vigsel och att betalningen ska betraktas som en donation till församlingen.
Svenska kyrkan i Rom och även i många andra länder har inte vigselrätt i landet.
Paret blir förvånande över att de som medlemmar i kyrkan ska betala för sin vigsel
då de trodde att den ingår i medlemsavgiften. De reagerade också över att avgiften
skulle betraktas som en donation. De tar då kontakt igen och får veta att så här fungerar
det, varvid de lätt förbittrade skickar in sina utträdesansökningar till den församling
de tillhör, en församling i Göteborg.
Resultatet blir att församlingen förlorar två medlemmar. Förutom den mänskliga
och trosmässiga aspekten att det är sorgligt när människor kapar banden till kyrkan,
så finns det också en ekonomisk aspekt. Två välutbildade personer med bra inkomst
som förmodligen betalar mer per år i medlemsavgift än de 700 € som församlingen i
Rom skulle få betalt, betalar nu och i fortsättningen ingenting och kanske för resten
av livet.
Rom gör inte annorlunda än utlandskyrkan i övrigt. Clearingsystemet reglerar bara
förrättningar dvs. dop, konfirmation, vigsel och begravning. Den kostnad som uppstår
bör utvidgas till att gälla någon form av ersättning även vid välsignelse över borgerligt
ingått äktenskap och alltså även i de fall juridisk vigsel inte kan genomföras.
Det är inom utlandskyrkan inte ovanligt att folk ifrågasätter varför medlemsavgiften inte täcker åtminstone en del av kostnaden. Samtidigt finns det en förståelse
för att det medför en högre kostnad att bedriva verksamhet i utlandet än hemma och
att man till viss del kan vara beredd att betala för det. Men om det skulle kunna vara
en tjänst som inte kostar något extra utöver medlemsavgiften, kan det medföra ett ökat
medlemstal och ett behållet medlemskap till kyrkan.
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Vi är helt övertygade om att i förlängningen skulle kyrkan vinna goodwill och
anseende och även rent ekonomiskt tjäna på ett sådant system eftersom det med viss
sannolikhet skulle medföra att folk väljer att stanna kvar, komma tillbaka, eller
komma som nya medlemmar. Med ett förändrat system skulle det innebära att när
någon medlem väljer att ha sin vigsel, dop eller erhålla välsignelse i någon av Svenska
kyrkans utlandsförsamlingar så står hemförsamlingen för kostnaderna, precis som
hemförsamlingen gör om man väljer att vigas eller döpas i någon annan församling i
Sverige.
Det finns inget relevant skäl till att göra skillnad på om vigseln sker i utlandet eller
i Sverige så länge den sker inom Svenska kyrkan.
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