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Sammanträdets öppnande och beslutförhet
Enligt 7 kap. 4 § 1 mom. i kyrkolagen är församlingens organ beslutföra då över hälften av
medlemmarna är närvarande. Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11
medlemmar. Kallelse till gemensamma kyrkorådets sammanträden ska sändas till
medlemmarna senast tre dagar före sammanträdet.
Möteskallelsen och föredragningslistan har sänts till medlemmarna i gemensamma
kyrkorådet 9.5.2018.

Beslutsförslag:
Ordföranden öppnar sammanträdet. Sammanträdet konstateras lagligen sammankallat
och beslutfört.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.

Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:
Två protokolljusterare väljs. Kai Niemelä och Christel Lax står i tur.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Till protokolljusterare väljs Merja Piipponen och Christel Lax.

Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:
Föredragningslistan godkänns.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupps protokoll 1/2018
Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupps protokoll 1/18.4.2018 läggs fram.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.

Protokoll om förhandlingar på lokal nivå 2/2018
Protokoll om förhandlingar på lokal nivå 2/18.4.2018 läggs fram.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Personalärende
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Personalbokslutet för 2018
Föredragande: tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 044 4808 410
Vasa kyrkliga samfällighet har gjort upp sitt personalbokslut för 2017 (kompletterande
material) i enlighet med Kyrkostyrelsens rekommendation (Marraskuu 2014/KiT muistio).
Målsättningen har varit att personalbokslutets innehåll ska vara en helhet som är tillräckligt
omfattande.
Syftet med personalbokslutet är att utveckla personalrapporteringen så att den stöder
beslutsfattandet och chefsarbetet. Målet är att skapa en grund för och ge
bakgrundsuppgifter för utvecklingen av personalen och verksamheten. Enligt
grundstadgan har samfälligheten i uppgift att bl.a. sköta den allmänna planeringen av
personalpolitiken.
Personalbokslutet godkänns av gemensamma kyrkorådet. Det är bra att också uppmuntra
personalen att analysera och diskutera personalbokslutet och dessutom komma med idéer
om hur arbetet och arbetsgemenskapen kunde utvecklas.
Kyrkliga samfälligheten och församlingarna hade i slutet av året sammanlagt 153
tjänsteinnehavare och arbetstagare (i slutet av föregående år 161). När man beaktar de
visstidsanställda under sommarperioden, bland annat på begravningsplatserna och vid
lägergårdarna, steg antalet anställda till 275 (261) personer. Sättet att beräkna antalet
anställda har ändrats, och även de anställdas antal år 2016 har räknats om enligt det nya
räknesättet. Siffrorna är därmed jämförbara.
Under det gångna året utgjorde personalkostnaderna 58,67 % (58,71 %) av alla
verksamhetsutgifter, vilket är en minskning på 0,04 procentenheter jämfört med året innan
(jämförelse 2016–2015: minskning med 2,2 procentenheter).
Den ordinarie personalen hade vid slutet av året en anställningstid på i medeltal 10 år och
8 månader.
Under det gångna året gick 6 (7) personer i ålders- eller invalidpension. Antalet
pensioneringar kommer att vara fortsatt högt under de kommande åren. Under åren 2018–
2022 kommer 27 (21) personer att uppnå pensionsåldern 63 år.
Antalet sjukledigheter har varit som tidigare när man jämför med år 2016. Största delen av
sjukfrånvaron beror på kortvariga förkylningar. För hela personalen var den genomsnittliga
frånvaron på grund av sjukdom 1 765 dygn/153, dvs. 11,54 (10,46) dagar/person.
Lönekostnaderna förorsakade av avlönad sjukfrånvaro (beräknat utgående från den
genomsnittliga dagslönen år 2017, i förhållande till de totala lönekostnaderna) var
252 890,60 euro.
I budgeten för 2017 reserverades ett anslag för utbildning på totalt 85 800 €.
Personalen har på begäran årligen beviljats rehabiliteringspenning för en fem dagars
rehabilitering. År 2017 beviljades fem personer rehabiliteringspenning.
År 2017 användes ett anslag på sammanlagt 13 762 (12 497) euro för stöd av personalens
frivilliga motionsverksamhet och kultur. Med anslaget stöds frivillig motionsverksamhet och
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kultur med 120 euro per kalenderår och arbetstagare, det vill säga med cirka 2,35 euro per
vecka.

Tf. förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. godkänna Vasa kyrkliga samfällighets personalbokslut för 2017.
2. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att personalbokslutet för 2017 antecknas för
kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslaget punkt 1-2.
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Flexibel arbetstid, ändring av den övre gränsen
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Tidigare behandling av ärendet:
Grupp om förhandlingar på lokal nivå 18.4.2018 § 12
Grupp om förhandlingar på lokal nivå 18.4.2018 § 12 Flexibel arbetstid
Ärendet berett av: löneombudsman Juha Silander, tfn 044 4808 400
Inom Vasa kyrkliga samfällighet använder man sig av s.k. flexibel arbetstid för de som
arbetar enligt kontorstider. Detta möjliggörs av KyrkTAK. Enligt nya KyrkTAK 170 § 2 mom.
får antalet fullgjorda arbetstimmar inom flexgränserna inte överskrida den i tjänste- och
arbetskollektivavtalet angivna fulla ordinarie arbetstiden med mera än 40 timmar eller
underskrida den med mera än 10 timmar. Tidigare har den flexibla arbetstidens övre gräns
varit 20 timmar.
Ändring av den flexibla arbetstidens kriterier kräver att arbetsgivaren fattar ett beslut i
ärendet. Beslutet är beroende av arbetsgivarens prövning.
Beslutsförslag:
Gruppen om förhandlingar på lokal nivå diskuterar om en eventuell ändring av den flexibla
arbetstidens kriterier.
Resultatet av förhandlingarna:
Antecknas att löneombudsman Juha Silander och huvudförtroendeman Jaana Vuorinen
redogjorde för ärendet.
Efter att diskussionen avslutats konstaterade ordförande att gruppen om förhandlingar på
lokal nivå enhälligt beslöt att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att den flexibla
arbetstidens övre gräns höjs till 40 timmar i enlighet med nya KyrkTAK:s skrivelser.
Höjningen av den flexibla arbetstidens övre gräns medför flexibilitet i hanteringen av
arbetsuppgifterna, särskilt under bråda tider.

Gemensamma kyrkorådet 15.5.2018 § 113
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att ändra Vasa kyrkliga samfällighets flexibla arbetstids
kriterier genom att höja den flexibla övre gränsen till 40 timmar i enlighet med KyrkTAK:s
skrivelser. Ändringen träder i kraft från och med 1.6.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enhälligt enligt beslutsförslaget.
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Vädjan om donation, byggande av en kyrka i Saku kommun
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto (Missionsförbundet för Affärsmän i Finland) har utmanat
varje församling i Finland att donera medel till byggandet av en kyrka i Saku kommun i
Estland. Inom Vasa kyrkliga samfällighet har vädjan riktats till gemensamma
kyrkofullmäktige (bilaga 3/114).
Enligt vädjan är målsättningen att samla ihop en del av kostnaderna för byggandet av
kyrkan och samtidigt uppmuntra alla att be att det arbete som redan påbörjats i Saku skulle
få fortsätta. Med vädjan har man också skickat anvisningar om hur man deltar i insamlingen
till förmån för byggandet av kyrkan.
På initiativ av Saku kommun, EELK Konsistorium och EELK Hageri församling har en
stiftelse grundats för byggandet av kyrkan. Stiftelsen har beställt planläggningsskisser för
kyrkan i Saku. Skisserna är klara och projektets preliminära kostnadsförslag är ca 950 000
euro. Saku kommun har gett församlingen en tomt för byggandet av kyrkan. Dessutom har
kyrkostyrelsen i Estland lovat att stödja projektet med ca 350 000 euro.
Vasa kyrkliga samfällighet får relativt många motsvarande understödsanhållanden och
mellan de anhållandena som man får är man oundvikligen tvungen att prioritera, särskilt
nu i den ekonomiskt utmanande situationen. Gemensamma kyrkorådet har på sitt
sammanträde 26.4.2018 dessutom tvingats att linjera att samfällighetens hela
understödsbelopp år 2019 minskas med 20 000 euro från det nuvarande beloppet. Saku
kyrka är säkert mycket viktig både för församlingen i Saku och för hela närområdet. Ur
Vasa kyrkliga samfällighets synvinkel har projekten i Vasa och i Vasaregionen ändå förtur
i prioriteringen eftersom de framför allt tjänar de egna medlemmarna i samfällighetens
församlingar. Dessutom kan nämnas att församlingarna i Vasa också för tillfället stödjer
församlingsarbetet i Estland på andra sätt.

Beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att inte delta i insamlingen som ordnas för byggandet
av Saku kyrka.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Revisionsberättelse
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Revisionen i Vasa kyrkliga samfällighet blev klar 19.4.2018. Den revisionsberättelse som
getts (bilaga 4/115) är en så kallad ren revisionsberättelse, det vill säga den innehåller
ingen sådan anmärkning som nämns i 15 kap. 9 § i kyrkoordningen.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Revisionsberättelsen antecknas för kännedom. Revisionsberättelsen läggs fram för
gemensamma kyrkofullmäktige i samband med behandlingen av bokslutet för år 2017.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslaget.
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Inkomstskattesatsen för år 2019
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp 18.4.2018 § 7
Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp 18.4.2018 § 7 Inkomstskattesatsen för
år 2019
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa kyrkliga samfällighet beslöt på sitt sammanträde
24.5.2016 § 14 att inkomstskattesatsen (den så kallade kyrkoskattesatsen) höjs med 0,15
procentenheter från och med ingången av år 2017. Den nya inkomstskattesatsen
fastställdes till 1,40 %. Den tidigare skattesatsen, 1,25 %, hade varit oförändrad i Vasa i
mer än 40 år.
Med en höjning av inkomstskattesatsen strävade man framför allt till att svara på den årliga
skatteminskningen på 770 000 euro för Vasa kyrkliga samfällighet som förorsakades av
avskaffandet av samfundsskattesystemet. Samtidigt var målsättningen att underlätta
samfällighetens ekonomi som börjat visa underskott. Under åren 2011–2015 uppkom ett
underskott på totalt 1,260 milj. euro. Resultatet för år 2016 var likaledes negativt med ett
underskott på 0,980 milj. euro. Utan de extraordinära intäkterna 2014 skulle underskottet
för åren 2011–2016 ha blivit så högt som 3,164 milj. euro (bilaga 11/7).
Trots höjningen av kyrkoskattesatsen visade resultatet för 2017 också ett underskott,
-514 634,60 euro. Årsbidraget år 2017 var +1,020 milj. euro, men det räckte inte för att
täcka avskrivningarna.
Höjningen av kyrkoskattesatsen borde kalkylmässigt ha ökat kyrkoskatteinflödet med 12
procent, men inkomsterna från kyrkoskatten ökade år 2017 bara med 8,3 % jämfört med
år 2016. Skillnaden mellan den egentliga ökningen av skatteinkomsterna och den
eftersträvade ökningen var så mycket som -0,4 milj. euro.
Vidare var det nödvändigt att budgetera ett underskott också för 2018. Enligt budgeten blir
räkenskapsperiodens resultat -1 516 030 euro. I budgeten ingår inkomster på 700 000 euro
för försäljning av sju strandtomter i Köklot. Utan dessa engångsinkomster skulle
underskottet i budgeten vara 2,216 milj. euro (bilaga 12/7).
Om inga sparåtgärder genomfördes skulle underskottet antagligen öka ytterligare under de
kommande åren, bland annat på grund av kyrkliga samfällighetens kommande stora
investeringar, höga löne- och verksamhetsanslagskostnader samt på grund av att
inkomsterna från kyrkoskatten märkbart minskar, vilket beror både på den negativa
befolkningsutvecklingen i Vasa stad och på utskrivningarna ur kyrkan. I sin helhet kan
kyrkliga samfällighetens strukturella underskott beräknas vara nästan 3,0 miljoner euro.
Balanseringen av samfällighetens ekonomi fortgår ändå som planerat. Gemensamma
kyrkorådet godkände på sitt sammanträde 22.3.2018 § 60 årliga enhetsinriktade
besparingsskyldigheter på 1,5 miljoner euro. Besparingsskyldigheterna tillämpas i de
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kommande budgeterna, med början från år 2019. Dessutom beslöt gemensamma
kyrkofullmäktige på sitt sammanträde 11.4.2018 § 11 att samfälligheten avstår från sex
lokaler (Lepikko lägergård, Dragnäsbäcks kyrka, Skogsbergets församlingshem,
Sunnanvik församlingshem, Tervajoki bönehus och Missionsshopen). Kyrkliga
samfälligheten avslutar sin verksamhet i dessa lokaler senast 31.5.2019 och verksamheten
flyttas till samfällighetens övriga lokaler. Vidare är samfälligheten beredd att vid behov göra
tilläggsbesparingar på sammanlagt 1,25 miljoner euro under åren 2020–2021. Av
tilläggsbesparingarna utgör 0,25 miljoner euro fastighetsbesparingar och 1,0 miljoner euro
ytterligare nedskärningar i verksamhets- och löneanslagen. Med hjälp av sparåtgärderna
strävar man till att få ekonomin i balans senast vid utgången av år 2021.
Trots att man genom en höjning av inkomstskattesatsen beräknas få täckt en del av
besparingsmålet, kan en höjning av skattesatsen inte i det här skedet på något sätt anses
vara motiverat. En höjning av skattesatsen genomfördes för bara två år sedan. En ständig
ändring av kyrkoskattesatsen påverkar oundvikligen församlingsmedlemmarnas attityder
på ett negativt sätt och sänker deras tröskel att skriva ut sig ur kyrkan. Det här leder också
till att vinsten som man skulle få från en höjning av skattesatsen blir obefintlig eller till och
med på minus. En balansering av ekonomin bör kunna uppnås framför allt genom att ändra
på interna strukturer och genom att utveckla verksamheten. De tidigare framställda och
redan godkända sparåtgärderna, med vilka man uppnår årliga besparingar på 1,75 miljoner
euro, fungerar här som goda vägvisare.

Beslutsförslag:
Planeringsgruppen beslutar att föreslå för gemensamma kyrkorådet att det föreslår för
gemensamma kyrkofullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2019 fastställs till 1,40.

Planeringsgruppens beslut:
Enligt beslutsförslaget.

Gemensamma kyrkorådet 15.5.2018 § 116

Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupps beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att
inkomstskattesatsen för år 2019 fastställs till 1,40.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Måltidsavgifter
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Vasa kyrkliga samfällighet erbjuder de anställda möjlighet att använda kostförmån i
personalmatsalen på Skolhusgatan. De anställda har fr.o.m. ingången av 2018 betalat 5,25
€ (inkl. moms) för förmånen.
Enligt Skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner
(A227/200/2017) § 10 är värdet av en kostförmån 6,50 € per måltid om summan av de
direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på
dessa kostnader uppgår till minst 6,50 € och högst 10,40 €. Om beloppet understiger 6,50
€ eller överstiger 10,40 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de
direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.
Direkta kostnader är enligt skatteförvaltningen de råvaror som använts vid tillagning av
måltiden samt löner för tillagning och servering av måltid jämte socialkostnader.
Chefen för köksväsendet Tiina Ravimo har beräknat att de direkta kostnaderna inklusive
mervärdesskatt för en måltid som tillreds i personalmatsalen beroende på maträtt varierar
mellan 4,95 och 5,25 euro. Man beräknar att de direkta kostnaderna 2019 hålls på samma
nivå som 2018. Detta beror bland annat på ändrade kutymer vid köp av råvaror.
Enligt skatteförvaltningens anvisningar om naturförmåner i beskattningen (A258/200/2017)
är en förmån inte skattepliktig för löntagarna om ersättningen de betalar uppgår till minst
värdet på måltidsförmånens storlek som naturaförmån. Detta har varit utgångspunkten
inom Vasa kyrkliga samfällighet. På så sätt har ersättningen som de anställda betalar
kunnat dras av direkt från deras löner.
Gemensamma kyrkorådet beslöt på sitt sammanträde 16.5.2018 § 122 att priset år 2018
för pensionärernas måltider, luncherna för kvinnor och män samt andra motsvarande
måltider är 7,50 euro. Samtidigt fastställde kyrkorådet att priset för en måltid som gäster
bjuds på i personalmatsalen är 8,00 euro (+ moms).
Enligt de anvisningar som gemensamma kyrkorådet gav 26.4.2018 § 84 för utarbetandet
av budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 ska alla taxor höjas
med ca 5 %, bortsett från begravningsväsendets servicetjänster och gravvårdsavgifter som
höjs med i genomsnitt ca 3 %.
Chefen för köksväsendet har konstaterat att hon med hjälp av nya köpavtal för köp av
råvaror kan minska på köksväsendets råvarukostnader med minst fem procent. På så sätt
förverkligas för köksväsendet den ekonomiska vinsten som en höjning av taxorna med fem
procent skulle ge och som gemensamma kyrkorådet kräver, detta utan att höja på de
nuvarande priserna. Priserna är redan nu på en förhållandevis hög nivå, så ur den
synvinkeln är det också motiverat att inte höja priserna.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
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1. Vasa kyrkliga samfällighet fr.o.m. 1.1.2019 av de anställda tar ut en ersättning på 5,25
euro (inkl. moms) per måltid som intas i personalmatsalen.
2. priset för pensionärernas måltider, luncherna för kvinnor och män samt andra
motsvarande måltider är 7,50 euro från och med 1.1.2019.
3. priset för en måltid som gäster bjuds på i personalmatsalen är 8,00 euro (+ moms)
fr.o.m. 1.1.2019. Måltider som gäster bjuds på betalas ur de medel som finns
reserverade för arbetsformen i fråga.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med punkterna 1-4 i beslutsförslaget.
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Musikskolornas terminsavgifter
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 16.5.2017 § 123 fastställt följande
terminsavgifter för musikskolan (till avgifterna läggs moms till):
1. 155 euro/elev för höstterminen 2017 och 161 euro/elev för vårterminen 2018.
2. Biämnesavgift 78 euro/elev för höstterminen 2017 och 81 euro/elev för vårterminen
2018.
3. För barn som deltar i gruppundervisning: 93 euro för höstterminen 2017 och 97 euro
för vårterminen 2018.
4. Syskonrabatt på 50 % beviljas på terminsavgifterna i punkterna 1 och 3 fr.o.m. det
andra barnet. I fall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den lägsta
avgiften.
På grund av musikskolornas anmälningstidtabell behandlade gemensamma kyrkorådet
terminsavgifterna för hösten 2018 redan på sitt sammanträde 22.3.2018 § 55.
Gemensamma kyrkorådet beslut då att:
1. musikskolornas terminsavgift är 163 euro + moms/elev för höstterminen 2018.
2. musikskolornas biämnesavgift är 82 euro + moms/elev för höstterminen 2018.
3. avgiften för barn som deltar i gruppundervisning är 98 euro + moms för höstterminen
2018.
4. Syskonrabatt på 50 % beviljas på terminsavgifterna i punkterna 1 och 3 % fr.o.m. det
andra barnet. I de fall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den
lägsta avgiften.
I fortsättningen är det motiverat att gemensamma kyrkorådet behandlar musikskolornas
terminsavgifter för ett kalenderår i gången.
Enligt de anvisningar som gemensamma kyrkorådet gav 26.4.2018 § 84 för utarbetandet
av budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 ska alla taxor höjas
med ca 5 %, bortsett från begravningsväsendets servicetjänster och gravvårdsavgifter som
höjs med i genomsnitt ca 3 %.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att musikskolornas terminsavgifter år 2019 är följande
(till avgifterna läggs moms till):
1. 169 euro/elev för vårterminen 2019 och 171 euro/elev för höstterminen 2019.
2. Biämnesavgift 85 euro/elev för vårterminen 2019 och 86 euro/elev för höstterminen
2019.
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3. Avgiften för barn som deltar i gruppundervisning: 102 euro för vårterminen 2019 och
103 euro för höstterminen 2019.
4. Syskonrabatt på 50 % beviljas på terminsavgifterna i punkterna 1 och 3 % fr.o.m. det
andra barnet. I de fall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den
lägsta avgiften.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med punkterna 1-4 i beslutsförslaget.
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Avgifter för konfirmandundervisningen
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Gemensamma kyrkorådet fastställde på sitt sammanträde 16.5.2017 § 124 avgifterna för
konfirmandundervisningen 2018. Avgifterna höjdes då med cirka fem procent i förhållande
till avgifterna för konfirmandundervisningen år 2017.
Enligt de anvisningar som gemensamma kyrkorådet gav 26.4.2018 § 84 för utarbetandet
av budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 ska alla taxor höjas
med ca 5 %, bortsett från begravningsväsendets servicetjänster och gravvårdsavgifter som
höjs med i genomsnitt ca 3 %.
För skriftskolan i Österrike skulle en höjning på fem procent höja kostnaderna med så
mycket som 42 euro från det nuvarande priset. På så sätt skulle priset för lägret stiga
oproportionerligt högt i förhållande till de kostnader som uppstår för lägret. Samma sak
gäller för skriftskolorna i Lappland och Pärnu. När det gäller de här konfirmationslägren är
det motiverat att justera priset enbart på den faktiska lägeravgiften. Å andra sidan bör priset
på konfirmandundervisningen i Piispala höjas från nuvarande 152 euro till minst 170 euro
(en höjning på knappt 12 %) så att det motsvarar ändringen på kostnadsnivån. Med dessa
justeringar utvecklas priserna på konfirmandundervisningen mot ett mera jämlikt och
rättvist håll jämfört med tidigare.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att prislistan över konfirmandundervisningen enligt
bilaga 5/119 godkänns och att den börjar tillämpas 1.1.2019.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Under diskussionen föreslog Ollli Autio att lägeravgiften i egen lägergård ändras till 69,90
euro samt att dygnsavgiften ändras till 10,30 euro.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat enhälligt enligt Olli Autios förslag. Övriga skriftskolavgifter godkändes i enlighet
med beslutsförslaget.
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Lägergårdsavgifter
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Gemensamma kyrkorådet fastställde på sitt sammanträde 16.5.2017 § 125
lägergårdsavgifterna för år 2018. Samtidigt fastställdes också priserna för de
lägergårdspaket som erbjuds.
Enligt de anvisningar som gemensamma kyrkorådet gav 26.4.2018 § 84 för utarbetandet
av budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 ska alla taxor höjas
med ca 5 %, bortsett från begravningsväsendets servicetjänster och gravvårdsavgifter som
höjs med i genomsnitt ca 3 %.
I förslaget riktas höjningen inte på interna lägergårdsavgifter eftersom de inte har en direkt
inverkan på kyrkliga samfällighetens ekonomiska situation. En höjning av de interna
avgifterna tillsammans med de besparingsskyldigheter som samfälligheten gett till olika
enheter skulle snarare leda till dubbel åtstramning jämfört med nuläget. Därmed skulle
risken vara att man vore tvungen att avsevärt minska på den verksamhet som
församlingarna ordnar vid lägergårdarna och/eller att man vore tvungen att skaffa
lägergårdstjänsterna av utomstående. En sådan utveckling kan inte anses vara förnuftig
med tanke på samfällighetens helhetsekonomi.
Till prislistan över lägergårdsavgifterna läggs avgifter för bordsdukar till som en ny punkt.
Därmed är prislistan i linje med prislistan över bruksavgifter för lokaler.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att prislistan över lägergårdsavgifterna enligt bilaga
6/120 och prislistan över lägergårdspaket enligt bilaga 7/120 godkänns och att de börjar
tillämpas 1.1.2019.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslaget.
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Bruksavgifter för lokalerna
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Gemensamma kyrkorådet fastställde på sitt sammanträde 16.5.2017 § 126 bruksavgifterna
för lokalerna för 2018.
Enligt de anvisningar som gemensamma kyrkorådet gav 26.4.2018 § 84 för utarbetandet
av budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 ska alla taxor höjas
med ca 5 %, bortsett från begravningsväsendets servicetjänster och gravvårdsavgifter som
höjs med i genomsnitt ca 3 %.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att prislistan över bruksavgifter för lokaler enligt bilaga
8/121 godkänns och att den börjar tillämpas 1.1.2019.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade vice ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslaget.
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Utomstående församlingars avgifter för användning av familjerådgivningscentralens tjänster
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Gemensamma kyrkorådet fastställde på sitt sammanträde 16.5.2017 § 127 avgiften som
tas ut av utomstående församlingar för användning av familjerådgivningscentralens tjänster
år 2018 till 131,50 euro/rådgivningssamtal.
Enligt de anvisningar som gemensamma kyrkorådet gav 26.4.2018 § 84 för utarbetandet
av budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 ska alla taxor höjas
med ca 5 %, bortsett från begravningsväsendets servicetjänster och gravvårdsavgifter som
höjs med i genomsnitt ca 3 %.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att den avgift som tas ut av utomstående församlingar
för användning av familjerådgivningscentralens tjänster är 138,00 euro/rådgivningssamtal
år 2019.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslaget.
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Begravningsväsendets serviceavgifter och priser för gravskötsel
Föredragande: chef för begravningsväsendet Ralf Lillfors, tfn 044 4808 470
Begravningsväsendet tar ut serviceavgifter för olika arbetsuppgifter i samband med
begravningar, för kremering i krematoriet och för användning av kapellet och kylrummet.
Dessutom utförs på beställning av kunder mot ersättning olika arbetsuppgifter som hänför
sig till gravskötsel eller grundläggande iståndsättning.
Serviceavgifterna omfattar bland annat lönekostnader, fastighetskostnader, utgifter för
inköp av maskiner och utrustning samt utgifter för förnödenheter och energi. Det kan
komma stora förändringar i dessa utgifter och i förslaget har utgångspunkten varit att
priserna på servicen ska ligga så nära de faktiska kostnaderna som möjligt.
Samfälligheten har knappa 16 000 skötselavtal av olika slag. Skötselåtgärderna består av
skötsel av gravarnas yta, plantering och skötsel av blommor samt övriga arbetsuppgifter
som hänför sig till gravskötsel.
Enligt de anvisningar som gemensamma kyrkorådet gav 26.4.2018 § 84 för utarbetandet
av budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 ska alla taxor höjas
med ca 5 %, bortsett från begravningsväsendets servicetjänster och gravvårdsavgifter som
höjs med i genomsnitt ca 3 %.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att prislistan över begravningsväsendets
serviceavgifter enligt bilaga 9/123 och prislistan över skötselavgifter för gravarna enligt
bilaga 10/123 godkänns så att den tillämpas från och med 1.1.2019.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att chefen för begravningsväsendet redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutats konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet beslutat
i enlighet med ekonomichefens beslutsförslag.
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Avgifter för gravplatser
Föredragande: chef för begravningsväsendet Ralf Lillfors, tfn 044 4808 470
Vasa kyrkliga samfällighet är enligt lagen skyldig att sörja för att Vasaborna har möjlighet
att bli begravda på de begravningsplatser som samfälligheten upprätthåller. Samfälligheten
ska säkerställa att gravplatserna räcker till även i framtiden genom att bygga nya områden
för begravningsplatser och styra användningen av de nuvarande områdena. Dessutom är
det viktigt att påverka lösningarna i planeringen av miljön kring begravningsplatserna.
När avgiften för gravplatserna fastställs ska man beakta kostnaderna för anläggande,
skötsel och grundläggande iståndsättning av begravningsplatsen och gravplatserna. Det
beräknade priset enbart för anläggandet är cirka 460 euro för en kistgravplats. För en
urngravplats är anläggningskostnaden i genomsnitt cirka 150 euro och i en minneslund
cirka 50 euro per gravplats.
De nuvarande avgifterna för gravplatserna har gällt från ingången av 2018. För de avlidna
som hade Vasa som hemort vid tidpunkten för dödsfallet är priset för en kistgravplats 250
euro.
Enligt de anvisningar som gemensamma kyrkorådet gav 26.4.2018 § 84 för utarbetandet
av budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 ska alla taxor höjas
med ca 5 %, bortsett från begravningsväsendets servicetjänster och gravvårdsavgifter som
höjs med i genomsnitt ca 3 %.
I förslaget till avgifter för gravplatser är avgiften för en kistgravplats 260 euro och för en
urngravplats 28 euro, vilket gäller även minneslundar. Mer ingående uppgifter om gravarna
finns i bilagan till förslaget (bilaga 11/124).

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att de nya
avgifterna för gravplatser enligt bilaga 11/124 godkänns så att de börjar tillämpas 1.1.2019.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att chefen för begravningsväsendet redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutats konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet beslutat
i enlighet med ekonomichefens beslutsförslag.
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Ej offentligt ärende

Anmälningsärenden
-

Protokoll 4/19.4.2018 från församlingsrådet i Lillkyro församling

-

Kyrkostyrelsens cirkulär 9/25.4.2018
Förslag till mottagare av Pro Ecclesia-medaljen och ordensförslag för
självständighetsdagen 2018 + bilaga

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt sammanträdets avslutande
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