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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 28.5.2018.

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

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Ordföranden öppnade sammanträdet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen
sammankallat och beslutfört. Pensionerade byråchefen Leif-Johan Höckerts minne
hedrades med en tyst minut.

Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:
Två protokolljusterare väljs. Kai Niemelä och Erik Sjöberg står i tur.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Till protokolljusterade valdes Erkki Teppo och Maj-Britt Anderssén.

Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:
Föredragningslistan godkänns.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Förlängning av ansökningstiden till tjänsten som fastighetschef
Föredragande: tf. förvaltningschef, tfn 044 4808 410
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 26.4.2018 § 80
Ledigförklarande av tjänsteförhållandet som fastighetschef
Ärendet berett av: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Behörighetsvillkoren för fastighetschefen är enligt tjänstens instruktion (kompletterande
material) följande:
-

en för tjänsten lämplig högskoleexamen eller en för tjänsten lämplig
yrkeshögskoleexamen (YH), praktisk erfarenhet som anses vara tillräcklig och
kännedom om tjänstens uppgiftsområde, byggnadsteknik och planläggnings- och
markanvändningsärenden samt chefs- och ledningsförmåga som visats i
praktiken.

-

goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt nöjaktiga
muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket (språkintyg).

Tjänsteförhållandet som fastighetschef kommer att gälla tills vidare.
Till arbetsgruppen som bereder valet kan väljas församlingarnas kyrkoherdar,
ekonomidirektör Juha Silander, förvaltningschefens vikarie Anneli Dahlbäck samt till
exempel 4-5 förtroendevalda.
Enligt instruktionen för tjänsten anställer och avskedar gemensamma kyrkorådet
fastighetschefen.
Ansökningstiden är 7.5–22.5.2018. Arbetsgruppen som bereder valet sammanträder
25.5.2018 kl. 12.00–15.00 och 8.6.2018 kl. 13.00–15.00. Intervjuerna hålls 6.6.2018 kl.
10.00–16.00. Valbeslutet görs på gemensamma kyrkorådets sammanträde 14.6.2018.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1.

ledigförklara tjänsten som fastighetschef så att ansökningstiden utgår 22.5.2018 kl.
16.00.

2.

att ansökningsannonsen publiceras i lokaltidningarna Pohjalainen och Vasabladet
6.5.2018, i Kyrkpressen 9.5.2018 och i tidningen Kotimaa 11.5.2018 samt på kyrkliga
samfällighetens anslagstavla. På internet publiceras ansökningsannonsen via
rekryteringsprogrammet på Sakastis offentliga hemsida, på Vasa kyrkliga
samfällighets offentliga hemsida, på TE-tjänsters hemsida (tidigare Mol.fi) samt på
hemsidan Oikotie.fi.

3.

att tjänsteförhållandet börjar 13.8.2018 eller enligt överenskommelse.

4.

att fastighetschefens tjänstgöringsplats är ämbetshuset på Skolhusgatan 26–28.
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5.

att lönen för tjänsteförhållandet bestäms enligt kravgrupp 603.

6.

tillsätta en arbetsgrupp som bereder valet och till den välja församlingarnas
kyrkoherdar, ekonomidirektör Juha Silander, förvaltningschefens vikarie Anneli
Dahlbäck samt till exempel 4–5 förtroendevalda.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Antecknas att Christel Lax föreslog att Maj-Britt Anderssén väljs till valarbetsgruppen, och
att Mauri Öljymäki föreslog att Olli Autio och Erkki Teppo väljs till valarbetsgruppen samt
att Erik Sjöberg föreslog att Hannu Härö och Tuulikki Kouhi valdes till valarbetsgruppen.
Då diskussionen avslutades konstaterade viceordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1.-5. samt att i punkt 6 ha beslutat välja
församlingarnas kyrkoherdar, ekonomidirektör Juha Silander, förvaltningschefens vikarie
Anneli Dahlbäck samt Maj-Britt Anderssén, Olli Autio, Erkki Teppo, Hannu Härö och
Tuulikki Kouhi. Gemensamma kyrkorådet beslöt utse Anneli Dahlbäck till
valarbetsgruppens sammankallare och sekreterare.

Gemensamma kyrkorådet 31.5.2018 § 131
Fem ansökningar hade inkommit inom utsatt tid. Arbetsgruppen som bereder valet
sammanträdde för att behandla ansökningarna 25.5.2018. Arbetsgruppen konstaterade att
antalet sökande som uppfyllde behörighetsvillkoren var mycket få. Därför beslöt
arbetsgruppen enhälligt att föreslå för gemensamma kyrkorådet, att ansökningstiden till
tjänsten som fastighetschef skulle förlängas till 18.6.2018 kl. 12. Då kunde man besluta om
vilka personer som ska kallas till intervju 18.6.2018 från kl. 15 och intervjuerna kunde hållas
20.6.2018 från kl. 9. Det föreslås att de ansökningar som redan inkommit hålls i kraft och
tas i beaktande när valet görs.
Arbetsgruppen kom fram till att man föreslår för gemensamma kyrkorådet att
ansökningsannonsen publiceras förutom på de tidigare anmälningskanalerna också i
Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, tidningen Rakennuslehti och på dess hemsida
samt i övriga tänkbara yrkestidningar inom byggnadsbranschen.
Vidare beslöt arbetsgruppen att föreslå för gemensamma kyrkorådet att arbetsgruppen
skulle kompletteras med en sakkunnig inom fastighetsbranschen.

Tf. förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar:
1.

förlänga ansökningstiden till tjänsten som fastighetschef till 18.6.2018 kl. 12.00.

2.

att ansökningsannonsen publiceras i lokaltidningarna Pohjalainen och Vasabladet
3.6.2018, i tidningen Rakennuslehti 8.6.2018, i Kyrkpressen och tidningen Kotimaa
7.6.2018 samt på kyrkliga samfällighetens anslagstavla. På internet publiceras
ansökningsannonsen via rekryteringsprogrammet på Sakastis offentliga hemsida, på
Vasa kyrkliga samfällighets offentliga hemsida, på TE-tjänsters hemsida (tidigare
Mol.fi), på tidningen Rakennuslehtis hemsida samt på hemsidan Oikotie.fi

3.

att redan tidigare inkomna ansökningar beaktas vid valet.
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4.

att tjänsteförhållandet inleds 13.8.2018 eller enligt överenskommelse.

5.

komplettera arbetsgruppen
fastighetsbranschen.

som

bereder

valet

med

en

sakkunnig

inom

Gemensamma kyrkorådets beslut:
1. enligt beslutsförslaget.
2. att ansökningsannonsen publiceras i lokaltidningarna Pohjalainen , Vasabladet,
Helsingin Sanomat och Huvudstadsbladet 3.6.2018, i tidningen Rakennuslehti
8.6.2018, i Kyrkpressen och tidningen Kotimaa 7.6.2018 samt på kyrkliga
samfällighetens anslagstavla. På internet publiceras ansökningsannonsen via
rekryteringsprogrammet på Sakastis offentliga hemsida, på Vasa kyrkliga
samfällighets offentliga hemsida, på TE-tjänsters hemsida (tidigare Mol.fi), på
tidningen Rakennuslehtis hemsida samt på hemsidan Oikotie.fi
3. enligt beslutsförslaget.
4. enligt beslutsförslaget.
5. arbetsgruppen som bereder
ordförande Dick Jungerstam

valet

kompletterades

med

fastighetsnämndens

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤Kokous
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

31.5.2018 klo 16.00
Sammantr. 31.5.2018

ESITYSLISTA
FÖREDRAGNINGSLISTA

Paikka
Plats

Sivu
kl. 16.00

6/6
Sidan

Pieni seurakuntasali, Koulukatu 26
Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Personalärende

Anmälningsärenden
-

finska församlingens församlingsråds protokoll 5/2.5.2018

-

svenska församlingens församlingsråds protokoll 4/16.5.2018

-

ekonomidirektör Juha Silander redogjorde två (2) kyrkobesvär som hade gjorts om
gemensamma kyrkofullmäktiges beslut § 11, 11.4.2018 samt Kyrkostyrelsens jurist
Birgitta Hämäläinens åsikt om ärendet.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.

Extra gemensamma kyrkorådets sammanträde
Gemensamma kyrkorådets extra sammanträde hålls torsdagen 28.6.2018 kl. 16.30 i
mötesrummet, Vasaesplanaden 3 E V vån.

Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt sammanträdets avslutande
Anvisningar för rättelseyrkande, bilaga 2/135.

