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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 23.4.2018.

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

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Före sammanträdet inleddes tackade gemensamma kyrkorådets vice ordförande,
ekonomidirektören och gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande förvaltningschefen för
en god arbetsinsats.

Val av protokolljusterare

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

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Till protokolljusterare valdes Mauri Öljymäki och Maj-Britt Anderssén.

Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:
Föredragningslistan godkänns.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Stängning av köket och personalmatsalen på Skolhusgatan 26 i sju veckor under sommaren
2018
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 480 84 10
Köket och personalmatsalen på Skolhusgatan 26 brukar hållas stängda några veckor
under den lugnaste tiden på sommaren när arbetskraftsbehovet av kökspersonalen igen
ökar vid lägergårdarna. När köket och personalmatsaslen på Skolhusgatan 26 är stängda
på sommaren ordnas det möjlighet för församlingarnas personal att äta vid en närliggande
restaurang, t.ex. vid Loftet.
Serveringsbokningar är under den ifrågavarande tiden ur bruk både i bokningsprogrammet
Katrina och via e-post.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att köket och personalmatsalen på Skolhusgatan 26
hålls stängda under tiden 25.6–12.8.2018 och att personalens måltider ordnas enligt ovan.
Av personalen tas ersättning för den mat som avnjuts vid t.ex. Loftet i enlighet med värdet
på Skatteförvaltningens kostförmån (från och med 1.1.2018 6,50 € per måltid).
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Anställning av en husmor-städare i arbetsavtalsförhållande till Lillkyro församling
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 15.2.2018 § 33
Gemensamma kyrkorådet 15.2.2018 § 33 Indragning av tjänsten som husmor i
Lillkyro församling
Med ett tjänsteförhållande avses en offentligrättslig anställning där kyrkliga samfälligheten
är arbetsgivare och tjänsteinnehavaren är den som utför arbetet. Endast i ett
tjänsteförhållande kan man använda offentlig makt, vilket betyder att man fattar
förvaltningsbeslut som är delegerade av gemensamma kyrkorådet.
Ett anställningsförhållande regleras av arbetsavtalslagen. Ett arbetsavtalsförhållande är till
sin karaktär ett privaträttsligt rättsförhållande, som grundar sig på det avtal som ingåtts
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ett behörigt förvaltningsorgan eller en behörig
tjänsteinnehavare1 beslutar om vad som utgör den uppgiftshelhet som ska skötas i
arbetsavtalsförhållandet. Inom Vasa kyrkliga samfällighet beslutar gemensamma
kyrkorådet om anställningen av arbetstagare till anställningsförhållanden som gäller
tillsvidare. Ekonomidirektören har delegerats beslutanderätt att inom ramen för anslagen
anställa en tidsbestämd tjänsteinnehavare eller arbetstagare för högst ett år och besluta
om avlöningen (reglementet för gemensamma kyrkorådet, 11 § punkt 6). Fastighetschefen
och chefen för begravningsväsendet har delegerats beslutanderätt att anställa personal i
arbetsavtalsförhållanden för fastighetsväsendet/begravningsväsendet för högst sex
månader och besluta om avlöningen (reglementet för gemensamma kyrkorådet 13 § 2
punkten och 14 § 2 punkten).
Ett tjänsteförhållande gäller tills det dras in, men ett arbetsavtalsförhållande gäller bara
under arbetsavtalsförhållandets tid.
Av alla tjänsteinnehavare förutsätts medlemskap i kyrkan och konfirmation. Medlemskap i
kyrkan och konfirmation förutsätts av de anställda i arbetsavtalsförhållanden med
arbetsuppgifter som har samband med gudstjänstlivet, diakonin, fostran, undervisning eller
själavård eller om det i övrigt på grund av arbetsuppgifternas art är motiverat att förutsätta
medlemskap i kyrkan (kyrkolagen 6 kap. 13 §).
Enligt reglementet för gemensamma kyrkorådet (fastställt av domkapitlet i Lappo stift
8.2.2017) har beslutanderätt delegerats åt ekonomidirektören, förvaltningschefen,
fastighetschefen och chefen för begravningsväsendet, men inte åt andra tjänsteinnehavare
inom kyrkliga samfälligheten. Av den här orsaken är det i fortsättningen skäl att dra in
tjänster och i stället för dem anställa nya arbetstagare till arbetsförhållanden.
Tjänsten som husmor i Lillkyro församling med grundlön enligt kravgrupp 401 i KyrkTAK
har varit obesatt sedan 1.5.2014.

1

Anetjärvi, Jakobsson, Seurakunnan henkilöstöhallinto, Edita, 3. uudistettu painos, s. 35–36
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Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att
tjänsten som husmor i Lillkyro församling dras in från och med 1.5.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslaget.

Gemensamma kyrkorådet 26.4.2018 § 78 Anställning av en husmor-städare i arbetsavtalsförhållande
till Lillkyro församling
Arbetsförhållandet har sökts av 11 personer, sammandrag över de sökande i bilaga 1/78.
Arbetsgruppen som bereder valet har intervjuat fyra sökande. Arbetsgruppens
redogörelser finns i bilaga 2/78.
Efter intervjuerna har sökande Liisa Saukko meddelat att hon återkallar sin ansökan.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
1. Gemensamma kyrkorådet beslutar utgående från arbetsgruppens redogörelser 2/2018 att
anställa Sanna Ruuska till det tillsvidaregällande arbetsförhållandet som husmor-städare i
Lillkyro församling. Som reserv väljs Marika Kivimäki.
2. Valbeslutet är villkorligt och bekräftas när den som valts har visat ett godtagbart läkarintyg.
3. Dagen när arbetsförhållandet inleds avtalas separat.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen och Hannu Härö redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade vice ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat enligt beslutsförslagets punkt 1-3.
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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.

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.
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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.
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Anställning av en vikarie för Alskathemmets lägergårds kock
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Alskathemmets lägergårds kock har anhållit om tjänstledighet för tiden 1.5–31.12.2018 och
köksväsendet behöver en vikarie för den tiden.
Sami Gustafsson, som tidigare har arbetat som tidsbestämd kock i matsalen på
Skolhusgatan och vid Lepikko lägergård, har meddelat att han är tillgänglig för det aktuella
vikariatet.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. utse Sami Gustafsson till Jakob Svitzers vikarie för tiden 7.5–31.12.2018. Eventuella
inskolningsdagar kommer man överens om separat.
2. lönen för arbetsförhållandet bestäms enligt kravgrupp 401.
3. den regelbundna arbetstiden är 38 h 45 min (100 %).
4. den huvudsakliga arbetsplatsen är Alskathemmets lägergård, men vid behov också kyrkliga
samfällighetens övriga fastigheter.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Enligt beslutsförslagets punkt 1.-4.
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Grunder för budgeten 2018 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 22.3.2018 § 61
Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp 18.4.2018 § 6
Gemensamma kyrkorådet 22.3.2018 § 61 Anvisningar för uppgörande av budgeten
för 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2019–2021
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Enligt kyrkoordningen 15 kap. 3 § ska gemensamma kyrkofullmäktige godkänna den
kyrkliga samfällighetens budget samt verksamhets- och ekonomiplan senast i december
året före budgetåret.
Kyrkliga samfällighetens verksamhetsår utgörs av ett kalenderår. I samband med att
budgeten godkänns ska kyrkofullmäktige också godkänna en verksamhets- och
ekonomiplan som gäller minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens
första år. I budgeten samt i verksamhets- och ekonomiplanen fastställs målen för
församlingens verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen
ska uppgöras så att förutsättningarna för skötande av församlingens uppgifter tryggas.
I Vasa kyrkliga samfällighets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018–2020 anges
mål för planeringsperioden och de anslag som man bedömer behövs för att uppnå målen.
Målen och anslagen för åren 2019 och 2020 ska nu justeras. Dessutom ska en plan med
mål och uppskattade anslag för år 2021 göras upp.
Resultatet för 2017 visade ett underskott på 514 634,60 euro. Årsbidraget var +1,020 milj.
euro, men det räckte inte till för att täcka avskrivningarna.
Budgeten för 201 har utarbetats så att räkenskapsperiodens resultat visar ett underskott
på 1 516 030 euro. I budgeten ingår intäkter på 700 000 euro från försäljningen av sju
strandtomter i Köklot. Utan de intäkterna skulle budgeten visa ett underskott på hela
2 216 030 euro.
Under kommande år kan underskottet förväntas öka ännu mer, främst på grund av
befolkningsminskningen i Vasa stad som också leder till att församlingarnas medlemsantal
sjunker. Det sjunkande medlemsantalet leder automatiskt till att kyrkoskattens
beskattningsutfall minskar. I sin helhet kan samfällighetens strukturella underskott
beräknas vara cirka 3,0 miljoner euro.
Med besparingarna på 1,5 miljoner euro som förutsätts i slutrapporten över arbetet med
personalplanen samt genom att verkställa avståendet från de fastigheter som
fastighetsarbetsgruppen föreslår balanseras ekonomin märkbart. Om Vasa stads
invånarantal inte börjar öka på ett betydande sätt under år 2018, behövs förutom de
nämnda åtgärderna ännu tilläggsbesparingar på cirka 1,25 miljoner euro, så att det
strukturella underskottet på 3,0 miljoner euro skulle täckas.
Uppgörandet av budgeten för 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2019–2021
har en avgörande roll när kyrkliga samfällighetens utmanande ekonomi återupplivas.
Sparåtgärderna bör i sin helhet tas i bruk i budgeten för 2019 i enlighet med styrgruppens
slutrapport och gemensamma kyrkorådets linjedragningar. Förverkligandet av
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besparingsskyldigheterna samt ett fullskaligt och omedelbart verkställande av programmet
för avstående av fastigheter som fastighetsarbetsgruppen har utarbetat är oundvikliga
åtgärder för att få samfällighetens ekonomi i balans. I enlighet med verksamhets- och
ekonomiplanen som gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt strävar man efter att
uppnå balans i ekonomin senast år 2021. Det här målet bör man aktivt hålla fast vid.

Beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att ge planeringsgruppen i uppdrag att för
gemensamma kyrkorådet bereda sitt förslag till budget för 2019 samt till verksamhets- och
ekonomiplan för åren 2019–2021.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp 18.4.2018 § 6 Grunder för budgeten
2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021
Prognoserna för Finlands inflation år 2019 varierar beroende på källa mellan 1,2 procent
och 2,0 procent. Arbetslöshetsnivån förutspås vara 7,4–8,2 %.
Kyrkans nya allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal gäller för tiden 1.2.2018–31.3.2020.
Enligt avtalet höjs lönerna år 2019 från och med 1.4.2019 kalkylmässigt med 1,6 procent.
För Vasa kyrkliga samfällighets del är en ständig utmaning inom ekonomin speciellt de
stora investeringarna, de höga löne- och verksamhetsanslagskostnaderna samt den
betydande minskningen av kyrkoskatteinkomsterna som bland annat beror på att stadens
invånarantal plötsligt sjunkit, vilket i sin tur har lett till att också församlingarnas
medlemsantal sjunker (bilagorna 4/6, 5/6, 6/6 och 7/6).
För att täcka det strukturella underskottet har kyrkliga samfälligheten börjat med
omfattande åtgärder, med vilka man strävar till att få ekonomin i balans före utgången av
år 2021. Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 22.3.2018 § 60 godkänt årliga
enhetsvisa besparingsskyldigheter på 1,5 miljoner euro. Besparingsskyldigheterna
tillämpas i de kommande budgeterna med början från budgeten för år 2019. Dessutom har
gemensamma kyrkofullmäktige på sitt sammanträde 11.4.2018 § 11 beslutat att
samfälligheten avstår från sex lokaler (Lepikko lägergård, Dragnäsbäcks kyrka,
Skogsbergets församlingshem, Sunnanvik församlingshem, Tervajoki bönehus och
Missionsshopen). Kyrkliga samfälligheten avslutar sin verksamhet vid de här lokalerna
senast 31.5.2019, och verksamheten flyttas till samfällighetens övriga lokaler.
Tack vare avståendet från fastigheterna kan fastighetsväsendet för de aktuella objektens
del under tiden 1.6–31.12.2019 väntas spara cirka 100 000 euro jämfört med nuläget. Den
här summan behövs ändå till eventuella ombyggnadsarbeten som en förflyttning av
verksamhetsformerna förutsätter. De slutgiltiga uppgifterna om ombyggnadsarbetenas
omfattning fås i augusti 2018, när ombyggnadsplanerna har gjorts upp utgående från de
önskemål som församlingarna gett gällande förflyttning av verksamheterna.
Budgetutkastet bör för den här delen preciseras när planerna har specificerats.
Till skillnad från andra kostnader har IT-kostnaderna de senaste åren i huvudsak riktats till
ekonomi- och personalförvaltningen. Orsaken till det här är faktureringen som tillämpats
inom Seinäjoki IT-område. I faktureringen har det varit utmanande att avskilja enskilda
leasing-apparater från den totala fakturan. I och med övergången till Kustens IT-område
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har faktureringen blivit mera genomskådlig och en enhetsvis inriktning har varit möjlig att
förverkliga. När IT-kostnaderna övergår till en enhetsvis inriktning bör ekonomi- och
personalförvaltningens anslag minskas och andra enheters anslag höjas så att de
motsvarar de nya principerna för en enhetsvis inriktning i faktureringen. Eftersom man har
uppskattat att IT-kostnaderna kommer att öka med ca 6 000 euro jämfört med år 2018 och
en ökning av helhetskostnaderna inte är möjlig under den pågående sparprocessen, bör
en ökning av kostnaderna fördelas så att varje enhet ansvarar för dem i den proportion
enligt vilken de ursprungliga IT-kostnaderna riktas till dem. På det här sättet är varje enhet
tvungen att bära ett delansvar för höjningen av IT-kostnaderna (bilaga 8/6).
Som man konstaterat i föredragningstexten § 5 på gemensamma kyrkorådets
planeringsgrupps sammanträde 18.4.2018, bör man ytterligare i enlighet med revisorernas
instruktioner lägga till den summa som motsvarar de anskaffningar och byggprojekt som
ska avskrivas från det ursprungliga förslaget på investeringsplan och som i fortsättningen
ska redovisas som driftsutgifter, till fastighets- och begravningsväsendets
verksamhetsanslag.
Ett förslag till fördelning av verksamhetsanslag, som beaktar fördelningen av ITkostnaderna och ändringen av investeringar till driftsutgifter och som gjorts i enlighet med
gemensamma kyrkofullmäktiges beslut om besparingsskyldigheter, presenteras i bilaga
9/6.
Gemensamma kyrkorådet borde till församlingsråden samt till samfällighetens direktioner
och kommissioner ge anvisningar för uppgörande av budgetförslag. Anvisningar för
uppgörande av budgeten 2018 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2018–2020 finns
som bilaga (bilaga 10/6). Ett nytt utkast till anvisningar för uppgörande av budgeten 2019
görs för gemensamma kyrkorådet utgående från planeringsgruppens linjedragningar.

Beslutsförslag:
Planeringsgruppen beslutar att föreslå för gemensamma kyrkorådet att följande
huvudprinciper inkluderas i anvisningarna för uppgörande av budgeten för år 2019 och
verksamhets- och ekonomiplanen för år 2019–2021.
1)

verksamhetsanslagen budgeteras i enlighet med fördelningen som framställs i bilaga
9/6.

2)

till löneförhöjningarna budgeterar man från och med 1.4.2019 kalkylmässigt + 1,6 %
jämfört med den nuvarande lönenivån, detta i enlighet med anteckningarna i KyrkTAK.

3)

till pensionsavgifterna budgeterar man preliminärt 23 % och till socialavgifterna 5,5 %.
Vid behov preciseras procentandelarna när avgifterna bekräftas.

4)

på inkomstsidan höjs taxorna med ca 5 %.

Planeringsgruppens beslut:
Antecknas att ekonomidirektör Juha Silander redogjorde för ärendet.
Under diskussionen föreslog Erik Sjöberg, med understöd av Christel Lax, att
beslutsförslagets fjärde punkt ändras så att den lyder enligt följande: ”på inkomstsidan höjs
taxorna med ca 5 %, bortsett från begravningsväsendets serviceavgifter och
gravvårdsavgifter som höjs med i medeltal ca 3 %.” Man beslöt enhälligt att godkänna
ändringsförslaget.
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När diskussionen avslutades konstaterade ordförande att planeringsgruppen gällande
punkterna 1–3 i beslutsförslaget enhälligt beslöt enligt beslutsförslaget och gällande punkt
fyra i enlighet med Erik Sjöbergs ändringsförslag.

Gemensamma kyrkorådet 26.4.2018 § 84
Anvisningar för uppgörande av budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen
2019–2021 har gjorts upp i enlighet med planeringsgruppens linjedragningar (bilaga 6/84).

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. ge församlingsråden samt samfällighetens direktioner och kommissioner i uppdrag att
i enlighet med anvisningarna för uppgörande av budgeten (bilaga 6/84) göra upp
budgetförslag för år 2019 senast 14.9.2018. Samtidigt uppmanas de att granska
verksamhets- och ekonomiplanen för år 2020 samt göra upp en plan för år 2021 i
enlighet med anvisningarna.
2. ge planeringsgruppen i uppdrag att utgående från framställningarna i föregående punkt
för gemensamma kyrkorådet förbereda sitt förslag till budget för år 2019 samt
verksamhets- och ekonomiplan för åren 2019–2021.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att under diskussionen höll Petri Hautala, Sami Mäntylä, Erkki Teppo, Merja
Piipponen, Christel Lax, Göran Stenlund, Maj-Britt Anderssén och Erkki Teppo talturer.
Erik Sjöberg föreslog, understödd av Maj-Britt Anderssén, att gemensamma kyrkorådet
skulle besluta lägga till en punkt 3 till beslutet med följande innehåll: Bidragsanslagen till
missionsförbunden bör anpassas till 2 %:s nivån år 2020. År 2019 ska anslaget minskas
med 20 000 euro utan att gå under de summor som finns nämnda i avtalen.
Då diskussionen avslutades konstaterade viceordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med ekonomidirektörens beslutsförslag punkt 1-2 samt enhälligt i
enlighet med Erik Sjöbergs framställda beslutsförslag som punkt 3.
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Utnämning av ett dataskyddsombud och tillsättande av en dataskyddsgrupp
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Övergångsperioden för EU:s allmänna dataskyddsförordning upphör 25.5.2018. Reformen
påverkar förutom datasystemen också kyrkliga samfällighetens och dess församlingars
dagliga verksamhet vid behandling av personuppgifter.
När en myndighet eller övrigt organ inom offentlig förvaltning behandlar personuppgifter
bör den enligt förordningen utse ett dataskyddsombud. Samma dataskyddsombud kan
utses till gemensamt dataskyddsombud för flera församlingar eller kyrkliga samfälligheter
eller övrig kyrklig myndighet.
I dataskyddsförordningens 39 artikel uppräknas de uppgifter som dataskyddsombudet
åtminstone ska ha:
1) att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar om deras skyldigheter
enligt denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas
dataskydds- bestämmelser.
2) att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller
medlemsstaternas
dataskyddsbestämmelser
och
av
den
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av
personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av
personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.
3) att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd
och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35.
4) att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
5) att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling,
inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla
andra frågor.
I artikel 39 fastställs vidare att dataskyddsombudet vid utförandet av sina uppgifter ska ta
vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med behandling, med beaktande av
behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.
Dataskyddsombudets uppgift är att fungera som expert, rådgivare, övervakare och
kontaktperson. Dataskyddsombudet har ändå inte ansvar för lagligheten i behandlingen av
personuppgifterna,
utan
ansvaret
för
det
hör
fortsättningsvis
till
den
personuppgiftsansvarige och organisationens ledning. Dataskyddsombudet bör vara i en
oberoende ställning i organisationen, och denne är skyldig att rapportera till den
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta ledning. För att kunna sköta
sina uppgifter ska dataskyddsombudet garanteras tillräckliga resurser samt ett
ändamålsenligt tillträde till personuppgifterna och behandlingen av dem.
Dataskyddsombudet har inte ansvar för de i dataskyddsförordningen fastställda
registerdokumentationerna med dess redogörelser och inte för beskrivning av processer
eller för ändringsförslag. Rollen begränsas till att ge rådgivning och anvisningar samt vid
behov till att kommunicera med övervakningsmyndigheter.
Direktionen för Kustens IT-central utsåg 7.3.2018 Rauno Saarnio till dataskyddsombud för
Kustens IT-område.
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Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. utse Kustens IT-centrals dataskyddsombud Rauno Saarnio till Vasa kyrkliga
samfällighets dataskyddsombud.
2. tillsätta en dataskyddsgrupp i Vasa kyrkliga samfällighet.
3. till dataskyddsgruppens medlemmar utse finska församlingens kyrkoherde
(personlig ersättare förvaltningskaplan Tuomo Klapuri), kyrkoherde Mikael
Forslund (församlingssekreterare Anna-Karin Lärka), församlingspastor Jouni
Viirimäki (kyrkoherde Petri Hautala), ekonomidirektör Juha Silander (arbetsledare
Tommi Suomela), städarbetsledare Pirjo Mäenpää (fastighetschef Mikko
Päällysaho) samt chefen för begravningsväsendet Ralf Lillfors (arbetsledare Juha
Rintakallio).
4. utse kyrkoherde Mikael Forslund till dataskyddsgruppens ordförande och
sammankallande.
5. utse ställföreträdande förvaltningschef Anneli Dahlbäck till dataskyddsgruppens
beredare och sekreterare.
6. fastställa att Anneli Dahlbäck i rollen som dataskyddsgruppens sekreterare
samtidigt också fungerar som kyrkliga samfällighetens kontaktperson för
dataskyddet.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslagets punkt 1.-6.
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Utnämning av Vasa kyrkliga samfällighets representant till arbetsgruppen för Borgå stifts
centralregisterprojekt
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Vasa svenska församlings kyrkoherde har 5.4.2018 deltagit i Borgå stifts möte som
ordnades i Gamla Vasa och som gällde regionala centralregister. På mötet bestämdes att
man inom Borgå stift grundar en separat arbetsgrupp, vars uppgift är att förbereda
igångsättningen av ett centralregisterprojekt i Österbottenområdet. Vasa har blivit lovad en
plats i den här arbetsgruppen.
Eftersom centralregisterprojektet berör hela Vasa kyrkliga samfällighet är det naturligt att
gemensamma kyrkorådets ordförande utses till medlem i arbetsgruppen. När ordföranden
är förhindrad kan gemensamma kyrkorådets vice ordförande fungera som hans ersättare.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att utse ordförande i Vasa kyrkliga samfällighets
gemensamma kyrkoråd till samfällighetens representant i Borgå stifts arbetsgrupp för
Österbottenområdets centralregisterprojekt. När han är förhindrad representeras Vasa
kyrkliga samfällighet i arbetsgruppen av vice ordföranden i samfällighetens gemensamma
kyrkoråd.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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SEKRETESSBELAGT ÄRENDE
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Fullmäktigeinitiativ, Ilmo Eerola: Komplettering av personalresurser bland församlingarna
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Ersättaren i gemensamma kyrkofullmäktige Ilmo Eerola har på gemensamma
kyrkofullmäktige sammanträde 10.4.2017 § 21 lämnat in ett fullmäktigeinitiativ gällande
komplettering av personalresurser bland församlingarna (kompletterande material).
Svar på initiativet:
Initiativtagaren lyfter i sitt initiativ fram ett aktuellt ärende. Fördelning av personalresurser
har varit ett av de fem mål som ställdes för arbetet med personalplanen som startades
hösten 2016. Ärendet kom också fram vid Vasa finska församlings och Vasa kyrkliga
samfällighets biskopsvisitation i oktober 2016. Biskop Simo Peura gav i samband med
biskopsvisitationen ekonomidirektören i uppdrag att försöka hitta sätt som man får
ekonomin i balans med och som definierar de principer som ska användas i
resursfördelningen.
Styrgruppen för arbetet med personalplanen har målmedvetet arbetat för att fastställa
personalresursernas fördelningsgrunder samt för att balansera de nuvarande
personalresurserna som är i obalans. Styrgruppen förverkligade hösten 2017 en särskild
resursfördelningsutredning för olika kyrkliga samfälligheter i Finland. I utredningen tog man
reda på vilka resursfördelningsmodeller som de kyrkliga samfälligheterna använder samt
hur de fungerar. Förfrågan riktades till de kyrkliga samfälligheternas ekonomi/förvaltningsdirektörer, gemensamma kyrkofullmäktigens ordförande samt till
kyrkoherdarna. Utredningen gav en klar bild av de resursfördelningsmodeller som används
samt av deras goda och dåliga sidor.
Utgående från utredningen om resursfördelningen och från utlåtanden som
församlingsråden gett beslöt man att göra upp en s.k. kompromissmodell som visar hur
personalresurserna får en jämlik fördelning och samtidigt visar hur ekonomin fås i balans.
I den aktuella modellen tillämpas i fördelningen av både personalresurserna och
verksamhetsanslagen två parallella beräkningsmodeller, där båda betonas lika mycket (50
%). Den första beräkningsmodellen baserar sig direkt på varje församlings medlemsantal.
Den andra beräkningsmodellen beaktar först personalkostnaderna för de tre tjänsterna
som enligt kyrkolagstiftningen är obligatoriska för varje församling (kyrkoherde, kantor och
diakonitjänsteinnehavare), varefter återstoden av de resurser som står till förfogande
fördelas i proportion till varje församlings medlemsantal.
Fördelningen av besparingsskyldigheterna för åren 2019–2021, som ingår i slutrapporten
över arbetet med personalplanen och som godkänts på gemensamma kyrkorådets
sammanträde 22.3.2018 § 60, baserar sig för församlingarnas del just på den
kompromissberäkning som framställts ovan. De besparingsskyldigheter som getts styr
oundvikligen församlingarna till balansering av personalresurserna. Det här leder till att
ojämlikheten mellan församlingarna när det gäller tillgängliga personalresurser minskar
väsentligt. På lång sikt sporrar också besparingsskyldigheterna församlingarna till ett tätare
samarbete mellan församlingarna, i enlighet med de mål som ställts för arbetet med
personalplanen samt i enlighet med de verksamhetsförslag som initiativtagaren nämner i
sitt initiativ.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
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1. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att anteckna ersättare
Ilmo Eerolas fullmäktigeinitiativ för kännedom.
2. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att anteckna svaret på
initiativet för kännedom och att det anser att initiativet är färdigbehandlat.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslagets punkt 1.-2.
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Komplettering av arbetsgruppen för balansering av ekonomin
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 22.3.2018 § 60 behandlat slutrapporten
över arbetet med personalplanen samt fattat beslut gällande ärendet. I samband med detta
har gemensamma kyrkorådet beslutat att fortsätta med balanseringen av Vasa kyrkliga
samfällighets ekonomi och med arbetet med personalplanen genom att tillsätta en
arbetsgrupp för balansering av ekonomin fram till utgången av år 2020.
Gemensamma kyrkorådet har beslutat att till arbetsgruppen för balansering av ekonomin
utse tidigare medlemmar i personalplanearbetets styrgrupp, det vill säga Olli Autio till
ordförande, Krister Koskela till vice ordförande samt Mikael Forslund, Petri Hautala, Hannu
Härö, Olav Jern, Tuulikki Kouhi, Christel Lax, Merja Piipponen, Juha Silander och Emma
Södergård till medlemmar.
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 4.4.2018 § 72 beslutat att anställa
Anneli Dahlbäck till förvaltningschef Emma Södergårds ställföreträdare för tiden 1.5–
31.12.2018. Anneli Dahlbäck borde utses till medlem i arbetsgruppen för balansering av
ekonomin i stället för Emma Södergård.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att utse Anneli Dahlbäck till medlem i arbetsgruppen för
balansering av ekonomin i stället för Emma Södergård från och med 1.5.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Komplettering av DOMUS-arbetsgruppen
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 27.4.2017 § 105
Gemensamma kyrkorådet 27.4.2017 § 105 Tillsättande av arbetsgrupp för införandet
av ärendehanteringssystemet Domus
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Kyrkostyrelsen har i januari 2016 infört det elektroniska ärendehanteringssystemet Domus.
Systemets pilotobjekt har utöver kyrkostyrelsen varit Vanda kyrkliga samfällighet, Seinäjoki
församling och Helsingfors domkapitel. Även de övriga domkapitlen har anslutit sig till
Domus-systemet vid ingången av 2017.
Många stora ekonomiska församlingsenheter har använt olika elektroniska
ärendehanteringssystem redan i flera år. Åtskilliga ekonomiska församlingsenheter
kommer att börja använda Domus-systemet under 2017.
Vasa kyrkliga samfällighet har börjat använda elektronisk ärendehantering hösten 2016, i
enlighet med ett beslut som fattades i gemensamma kyrkorådet 15.9.2016 § 160. En
övergång till ett elektroniskt ärendehanteringssystem stöder till en betydande del den
elektroniska
ärendehanteringens
funktionalitet.
Det
elektroniska
ärendehanteringssystemet säkerställer bevarandet av material samt materialens
autenticitet, tillgänglighet och juridiska bevisvärde, och dessutom styr systemet
arkivbildningen under handlingarnas hela livscykel. Fördelen med systemet är också att
man kan förbättra informationsspridningen och göra den snabbare samt förbättra
transparensen i beslutsfattandet.
Ärendehanteringssystemet Domus innehåller ärendehantering, hantering av handlingar,
tjänsteinnehavarbeslut, möteshantering, avtalshantering, elektronisk informationsstyrning,
en portal för ärendehantering, publiceringsfunktioner, elektronisk arkivering och elektronisk
ärendehantering. Domus är ett system som är certifierat enligt Sähke2-normen.
På grund av ärendehanteringssystemets stora helhet behövs ett grundligt och omfattande
utredningsarbete innan det införs samt nya rutiner. Vasa kyrkliga samfällighet har av
församlingen i Seinäjoki fått heltäckande material om hur införandeprocessen genomförs.
För koordinering av processen är det i varje fall motiverat att tillsätta en arbetsgrupp som
innan de olika funktionerna tas i bruk går igenom detaljerna i anknytning till funktionerna
med de personer som sköter arbetena i fråga. Arbetsgruppen kan vid behov höra även
sakkunniga i pilotförsamlingarna och kyrkostyrelsen.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att
1.

det tillsätts en arbetsgrupp med uppgift att ta reda på möjligheterna att ta i bruk
ärendehanteringssystemet Domus i Vasa kyrkliga samfällighet och kostnaderna för
det, att ta fram en tidsplan för övergången till systemet, att förbereda de åtgärder som
behövs vid övergången och att sörja för att personalen får utbildning i användning av
systemet.
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2.

till medlemmar i arbetsgruppen utse förvaltningschef Emma Södergård,
byråsekreterare Helinä Koski-Hirvinen, förvaltningssekreterare Iivari Käkelä,
förvaltningskaplan Tuomo Klapuri och församlingssekreterare Anna-Karin Lärka.
Arbetsgruppen kan om den så önskar använda experter som hjälp.

3.

till ordförande för arbetsgruppen utse Emma Södergård och till sekreterare och
sammankallande förvaltningssekreterare Iivari Käkelä.

4.

ålägga arbetsgruppen att rapportera hur arbetet framskrider till gemensamma
kyrkorådet senast 30.9.2017.

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 ekonomidirektörens förslag.

Gemensamma kyrkorådet 26.4.2018 § 90
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 4.4.2018 § 72 beslutat att anställa
Anneli Dahlbäck till förvaltningschef Emma Södergårds ställföreträdare för tiden 1.5–
31.12.2018. Anneli Dahlbäck borde utses till medlem i Domus-arbetsgruppen i stället för
Emma Södergård.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. utse Anneli Dahlbäck till medlem i Domus-arbetsgruppen i stället för Emma Södergård
från och med 1.5.2018.
2. utse Anneli Dahlbäck till arbetsgruppens ordförande.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslagets punkt 1-2.
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Komplettering av styrelsen för Stiftelsen Vasa Servicehus
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 10.11.2016 § 203
Gemensamma kyrkorådet 10.11.2016 § 203 Val av representanter för Vasa kyrkliga
samfällighet i delegationen och styrelsen för Stiftelsen Vasa Servicehus
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 06 326 1400
Delegationen för Stiftelsen Vasa Servicehus håller sitt ordinarie höstmöte tisdag
29.11.2016. På mötet väljs delegationens ledamöter för 2017–2020 och styrelsens
ledamöter för 2017.
Under 2013–2016 representerades Vasa kyrkliga samfällighet av följande: Göran Geisor
(personlig ersättare Sven Lindholm), Krister Koskela (Tuomo Klapuri), Tuulikki Kouhi (Maila
Valkeakari), Erkki Teppo (Merja Piipponen) och Annita Ödman (Ruth Lawast).
Till styrelsen för stiftelsen utsågs på gemensamma kyrkorådets sammanträde 15.11.2012
§ 150 för åren 2013–2016 Mikael Anderssén (ersättare Anders Lindberg) och Nils-Eric
Sahlström (Anneli Dahlbäck). Gemensamma kyrkorådet beslutade på sitt sammanträde
14.1.2016 § 12 att Juha Silander utses till Nils-Eric Sahlströms efterträdare, eftersom
Sahlström gått i pension, och Emma Södergård till Anneli Dahlbäcks efterträdare.
Enligt uppgifter från stiftelsen har Anders Lindberg varit ordinarie styrelseledamot och
Mikael Anderssén hans ersättare år 2016.
Trots att delegationen väljer styrelse endast ett år åt gången, kan kyrkliga samfälligheten,
om den så önskar, utse styrelseledamöter för delegationens hela fyraårsperiod genom ett
beslut, vilket även har gjorts, bland annat för perioden 2013–2016.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. utse Vasa kyrkliga samfällighets representanter (5 st.) och deras ersättare till
delegationen för Stiftelsen Vasa Servicehus för åren 2017–2020.
2. utse Vasa kyrkliga samfällighets representanter (2 st.) och deras ersättare till styrelsen
för Stiftelsen Vasa Servicehus för åren 2017–2020.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att Olli Autio föreslog att Tuullikki Kouhi väljs till Vasa kyrkliga samfällighets
representant till delegationen för Stiftelsen Vasa Servicehus för åren 2017-2020 samt Tiina
Mäki till Tuullikki Kouhis suppleant.
Antecknas att Merja Piipponen föreslog att Erkki Teppo väljs till Vasa kyrkliga samfällighets
representant till delegationen för Stiftelsen Vasa Servicehus för åren 2017-2020 samt
Merja Piipponen till Erkki Teppos suppleant.
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Antecknas att Christel Lax föreslog att Annita Ödman väljs till Vasa kyrkliga samfällighets
representant till delegationen för Stiftelsen Vasa Servicehus för åren 2017-2020 samt Ruth
Lawast till Annita Ödmans suppleant.
Antecknas att Christel Lax föreslog att Göran Geisor väljs till Vasa kyrkliga samfällighets
representant till delegationen för Stiftelsen Vasa Servicehus för åren 2017-2020 samt Sven
Lindholm till Göran Geisors suppleant.
Antecknas att ordföranden konstaterade att han väljs till Vasa kyrkliga samfällighets
representant till delegationen för Stiftelsen Vasa Servicehus för åren 2017-2020 samt
Tuomo Klapuri till hans suppleant.
Antecknas att ordföranden föreslog att Juha Silander väljs till Vasa kyrkliga samfällighets
representant till styrelsen för Stiftelsen Vasa Servicehus för åren 2017-2020 samt Emma
Södergård till hans suppleant.
Antecknas att Anders Kronlund föreslog att Mikael Anderssén väljs till Vasa kyrkliga
samfällighets representant till styrelsen för Stiftelsen Vasa Servicehus för åren 2017-2020
samt Anders Lindberg till hans suppleant.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet valt:
1.

följande personer till Vasa kyrkliga samfällighets representanter (och deras ersättare)
till delegationen för Stiftelsen Vasa Servicehus för åren 2017–2020: Tuullikki Kouhi
(Tiina Mäki), Erkki Teppo (Merja Piipponen), Annita Ödman (Ruth Lawast), Göran
Geisor (Sven Lindholm) och Krister Koskela (Tuomo Klapuri).

2. följande personer till Vasa kyrkliga samfällighets representanter (och deras ersättare)
till styrelsen för Stiftelsen Vasa Servicehus för åren 2017–2020: Juha Silander (Emma
Södergård) och Anders Lindberg (Mikael Anderssén).

Gemensamma kyrkorådet 26.4.2018 § 91
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 4.4.2018 § 72 beslutat att anställa
Anneli Dahlbäck till förvaltningschef Emma Södergårds ställföreträdare för tiden 1.5–
31.12.2018. Anneli Dahlbäck borde utses till ersättare i styrelsen för Stiftelsen Vasa
Servicehus i stället för Emma Södergård.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att utse Anneli Dahlbäck till Vasa kyrkliga samfällighets
representant till styrelsen för Stiftelsen Vasa Servicehus i stället för Emma Södergård från
och med 1.5.2018. Anneli Dahlbäck fungerar som Juha Silanders ersättare i styrelsen för
Stiftelsen Vasa Servicehus.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Komplettering av direktionen för Kustens IT-central
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Tidigare behandling av ärendet
Gemensamma kyrkorådet 8.12.2016 § 212
Gemensamma kyrkorådet 8.12.2016 § 212 Val av Vasa kyrkliga samfällighets
representanter i direktionen för Kustens IT-central
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 06 326 1400
I enlighet med det avtal som ingåtts med Kustens IT-central får Vasa kyrkliga samfällighet
en ordinarie medlem och en ersättare i direktionen för Kustens IT-central vid ingången av
2017, när samfälligheten ansluter sig till den.
Den nuvarande direktionen för Kustens IT-central har valts för åren 2015–2018, varför
Vasa kyrkliga samfällighet kan välja sin representant för åren 2017–2018. Kustens ITcentral har 2014 i sin begäran om att representanter ska utses framfört önskemål om att
varje församling till direktionen föreslår både en man och en kvinna, så att kraven i
jämställdhetslagen blir uppfyllda. Kustens IT-central förbehåller sig rätten att ändra
förslagen så att en ordinarie medlem blir ersättare eller vice versa, om det är nödvändigt
med tanke på jämställdhetskraven. I begäran framförs också att direktionens medlemmar
i regel är församlingsanställda, men även ett par förtroendevalda har varit medlemmar.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. utse följande representanter för Vasa kyrkliga samfällighet i direktionen för Kustens ITcentral för åren 2017–2018: till ordinarie medlem ekonomidirektör Juha Silander och till
ersättare förvaltningschef Emma Södergård.
2. ge Kustens IT-central rätt att ändra samfällighetens förslag så att den utsedda ersättaren
blir ordinarie medlem eller den utsedda ordinarie medlemmen blir ersättare, om det är
nödvändigt med tanke på jämställdhetslagen.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslagets punkt 1-2.

Gemensamma kyrkorådet 26.4.2018 § 92
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 4.4.2018 § 72 beslutat att anställa
Anneli Dahlbäck till förvaltningschef Emma Södergårds ställföreträdare för tiden 1.5–
31.12.2018. Anneli Dahlbäck borde utses till ersättare i direktionen för Kustens IT-central i
stället för Emma Södergård.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
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Gemensamma kyrkorådet beslutar att utse Anneli Dahlbäck till Vasa kyrkliga samfällighets
representant i direktionen för Kustens IT-central i stället för Emma Södergård från och med
1.5.2018. Anneli Dahlbäck fungerar som Juha Silanders ersättare i direktionen för Kustens
IT-central.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Utnämning av samarbetskommissionens sekreterare och beredare
Ärendet berett av: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 14.12.2017 § 245
Gemensamma kyrkorådet 14.12.2017 § 245 Utnämning av arbetsgivarens företrädare
till samarbetskommissionen åren 2018–2021
Ärendet berett av: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Församlingarnas och kyrkliga samfällighetens arbetarskyddsfullmäktiges och ersättares
samt samarbetskommissionens fyraåriga mandatperiod upphör 31.12.2017. Valet av nya
arbetarskyddsfullmäktige och ersättare förrättas inom Vasa kyrkliga samfällighet under
december 2017.
Enligt § 12 i Kyrkans samarbetsavtal som trädde i kraft 1.2.2017 fastställs
samarbetskommissionens medlemsantal lokalt. Kommissionen får ha högst 12
medlemmar. Minst en fjärdedel av medlemmarna ska företräda arbetsgivaren. Vidare
fastställs
att
arbetsgivaren
företräds
av
arbetarskyddschefen
och
om
samarbetskommissionen har flera än fyra medlemmar, fungerar förutom
arbetarskyddschefen även kyrkoherden och vid behov en annan av kyrkorådet förordnad
person i chefsställning som arbetsgivarens företrädare.
I ifrågavarande paragrafs tillämpningsanvisning fastställs att kyrkoherdarna i församlingar
som tillhör en kyrklig samfällighet väljer en kyrkoherdemedlem i samarbetskommissionen
och gemensamma kyrkorådet väljer de övriga företrädare för personalen som behövs
utöver arbetarskyddschefen.
I enlighet med det 2.11.2017 daterade lokala tjänste- och arbetskollektivavtalet som gäller
samarbetsorganisationen har Vasa kyrkliga samfällighets samarbetskommission under
perioden 2018–2021 11 medlemmar, av vilka fyra (4) företräder arbetsgivaren och sju (7)
företräder personalen.
År 2017 har gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela fungerat som
samarbetskommissionens kyrkoherdemedlem och kyrkoherde Petri Hautala som en annan
av kyrkorådet förordnad företrädare för arbetsgivaren. Förvaltningschef Emma Södergård
har fungerat som samarbetskommissionens sekreterare och beredare.
Kyrkoherdarna i församlingarna som tillhör Vasa kyrkliga samfällighet har i förhandlingen
8.12.2017 valt kyrkoherde Krister Koskela till kyrkoherdeföreträdare.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1.

välja två företrädare för arbetsgivaren till samarbetskommissionen för perioden 2018–
2021.

2.

fastställa att som arbetsgivarens företrädare i samarbetskommissionen under
perioden 2018–2021 fungerar dessutom också arbetarskyddschef Juha Silander samt
kyrkoherdarnas utnämnda kyrkoherdeföreträdare Krister Koskela.
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3.

utnämna förvaltningschef Emma Södergård till samarbetskommissionens sekreterare
och beredare för perioden 2018–2021.

Gemensamma kyrkorådets besöt att:
1. välja kyrkoherde Mikael Forslund och kyrkoherde Petri Hautala till företrädare för
arbetsgivaren till samarbetskommissionen för perioden 2018–2021.
2. fastställa att som arbetsgivarens företrädare i samarbetskommissionen under
perioden 2018–2021 fungerar dessutom också arbetarskyddschef Juha Silander
samt kyrkoherdarnas utnämnda kyrkoherdeföreträdare Krister Koskela.
3. utnämna förvaltningschef Emma Södergård till
sekreterare och beredare för perioden 2018–2021.

samarbetskommissionens

Gemensamma kyrkorådet 26.4.2018 § 93
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 4.4.2018 § 72 beslutat att anställa
Anneli Dahlbäck till förvaltningschef Emma Södergårds ställföreträdare för tiden 1.5–
31.12.2018. Anneli Dahlbäck borde utses till samarbetskommissionens sekreterare och
beredare i stället för Emma Södergård.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att utse ställföreträdande förvaltningschef Anneli
Södergård till samarbetskommissionens sekreterare och beredare från och med 1.5.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Godkännande av planen för gamla begravningsplatsens urngravområde
Ärendet berett av: chefen för begravningsväsendet Ralf Lillfors, tfn 044 4808 470
Det planerade urngravområdet 113 ligger på gamla begravningsplatsens västra sida
bredvid område 103, i närheten av området med hjältegravarna (bilaga 15/102). Miljön
består för tillfället av en skött gräsplan och delvis av en orörd skogsdunge. Som
gravområde är platsen landskapligt värdefull och praktiskt sett mycket lämplig att användas
för gravläggningar.
Enligt statistiken för år 2017 har antalet kremeringar fortsättningsvis fortsatt att stiga.
Nästan 70 procent av de avlidna som begravas på Vasa kyrkliga samfällighets
begravningsplatser kremeras. På den nya begravningsplatsen har man de senaste åren i
stor omfattning byggt nya områden för kist- och urngravar. Med tanke på utvecklingen av
begravningsplatsernas verksamhet är det ändå viktigt att både kvantitativt och kvalitativt
öka utbudet av urngravar också på den gamla begravningsplatsen så att utbudet motsvarar
efterfrågan.
I förslaget har man i den presenterade gravplanen speciellt beaktat det ökade behovet av
små gravar för två och fyra urnor. Enligt förslaget erbjuder gravplanen 435 urngravar där
det finns 1 610 gravplatser. På området kan man också anlägga minneslunder.
Urngravområdets area är 1525m 2.
I den allmänna planen har man presenterat områdets gravplan, gångrutter, planteringar,
belysning och viktiga detaljer som berör underhåll.
De planer som gjorts upp av begravningsväsendet presenteras på sammanträdet och i
samband med sammanträdet finns det möjlighet att bekanta sig med planmappen.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att godkänna de planer som gäller Gamla
begravningsplatsens urngravområde 113.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att chefen för begravningsväsendet redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade viceordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslaget.
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Anmälningsärenden
-

Finska församlingens församlingsråds protokoll 4/4.4.2018

-

Svenska församlingens församlingsråds protokoll 3/12.4.2018

-

Lillkyro församlings församlingsråds protokoll 3/14.3.2018

-

Kyrkostyrelsens cirkulär 6/14.3.2018
Religionsfrihet i småbarnspedagogiken

-

Kyrkostyrelsens cirkulär 7/3.4.2018
Utbildningsstyrelsen och kyrkostyrelsen skickar gemensamt brev om
församlingsvalet till läroanstalter, församlingar och kyrkliga samfälligheter

-

Kyrkostyrelsens cirkulär 8/5.4.2018
Parallella medlemsregister i församlingarna

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.

Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt sammanträdets avslutande
I bilaga 16/104.
Som avslutning på sammanträdet sjöng gemensamma kyrkorådet psalm 172 ur
svenskspråkiga psalmboken.
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