Denna artikel har ursprungligen publicerats i Kyrkpressen den 22.09.2016, men med något
annorlunda rubrik, men i övrigt är innehållet samma.

Prästgårdarna som en resurs vid rekrytering
I KP 25.08.2016 belyses svårigheterna med att kunna besätta vakanta prästtjänster och
kantorstjänster på Åland. Samgångar mellan församlingarna diskuteras som en dellösning.
Att rekrytera från Sverige framläggs som ett annat alternativ. Skillnad i utbildningsnivå är
en stötesten för eventuella hugade kandidater från Sverige. 1 Samgångar skulle innebära färre
kyrkoherdar totalt i ett nuläge. Men det minskar inte nämnvärt behovet av präster på Åland
i ett längre perspektiv.

År 1970 fanns det 116 prästgårdar i församlingarna på Borgå stifts område. År 1990 återstod
det 108 prästgårdar, 2012 var det 72 och vid utgången av 2015 återstod 64 prästgårdar som
var i en kyrklig samfällighets eller församlings ägo på Borgå stifts område.2 Läget på Åland
är fortfarande gott. Det finns prästgårdar att tillgå. Vid utgången av 2015 fanns det 14
prästgårdar och församlingarnas antal var 10 vid samma tidpunkt. Detta ger Ålands
församlingar goda möjligheter vid rekrytering av präster och kantorer.3 Boendet en viktig
del av ett beslut kring att etablera sig på en helt ny plats. I församlingar där det inte längre
finns boendeplikt är prästgården ur juridisk synvinkel inte längre en tjänstebostad, den är en
ordinär hyresbostad. Församlingens beslutsfattare har goda möjligheter att skapa en attraktiv
helhet för en presumtiv sökande till en prästtjänst eller kantorstjänst.

Det finns många sätt att tackla detta om man ser det som första prioritet att få en präst eller
en kantor till orten. Kanske tjänsteinnehavaren är intresserad av trädgårdsskötsel. Då kunde
till exempel skötsel av gräsmattor, träd och buskar under växtperioden kompenseras på
lämpligt sätt. Ett annat alternativ är att på ett positivt sätt definiera (förslaget är inte nytt)
antalet kvadratmetrar som familjen använder. Ett tredje sätt är att man besluter att sälja
församlingens prästgård till någon som uppskattar och förstår dess värde och är beredd att
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förvalta fastigheten på ett värdigt sätt. De pengar som inflyter från försäljningen används till
att bygga en ny och tidsenlig bostad för en tjänsteinnehavare. Kanske som ett litet radhus
där kommunen kan vara med på ett hörn i finansieringen?

Ekonomin är viktig i en församling. Men om man inte får en präst eller kantor till
församlingen skapas inte kontinuitet i verksamheten. Hur skall det värderas i pengar? Se
prästgårdarna som en möjlighet. Gör dem till en resurs i rekryteringsprocessen.

