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§ 33

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande inleder med andakt och förklarar sedan sammanträdet öppnat.

§ 34

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Enligt Reglemente för kyrkorådet skall kallelsen till sammanträdet tillställas
medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet, till den skall fogas en
förteckning över de ärenden som skall behandlas. Församlingens institutioner är
beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 7 Kap 4 §).
Kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande skall underrättas om
sammanträdet (KO 9:1 § 2mom.). Sammanträdeskallelsen är utskickad till
medlemmarna i kyrkorådet samt kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande
tisdagen den 03.05.2021. Namnupprop förrättas.
__________

BESLUT:
Enligt Reglemente för kyrkorådet skall kallelsen till sammanträdet tillställas
medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet, till den skall fogas en
förteckning över de ärenden som skall behandlas. Församlingens institutioner är
beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 7 Kap 4 §).
Kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande skall underrättas om
sammanträdet (KO 9:1 § 2mom.). Sammanträdeskallelsen är utskickad till
medlemmarna i kyrkorådet samt kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande
tisdagen den 03.05.2021. Namnupprop förrättas.
________

§ 35

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FÖRSLAG:
Hanna Bromels och Katrin Gwardak utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________
BESLUT:
Hanna Bromels och Gun Åkerback utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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§ 36

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN
________
BESLUT:
Inga ändringar görs i föredragningslistan.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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§ 37

BEGRAVNINGSPLATSEN – diskussion angående nya kantstenar
och handikappanpassning
Efter visitation på begravningsplatsen diskuterar kyrkorådet vilka åtgärder som ska
vidtas på platsen.
________
BESLUT:
Kyrkorådet föreslår för fullmäktige att i år inte utföra byte av kantstenar utan grusa
gångarna för bättre framkomlighet. En ramp till begravningskapellet borde
införskaffas samt skyltar ska sättas upp vid begravningsplatsen och om möjligt
göra begravningsplatsen handikappvänligare.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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§ 38

REVISIONSBERÄTTELSEN ÖVER 2020 ÅRS RÄKENSKAPER
OCH FÖRVALTNING

Bilaga
1/§38/21

Revisionen för år 2020 är klar och revisionsberättelsen för nämnda år är
bilagd föredragningslistan.
TF. EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet antecknar revisionsberättelsen för år 2020 för kännedom.
________
BESLUT:
Kyrkorådet antecknar revisionsberättelsen för år 2020 för kännedom.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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§ 39
Bilaga
1/§39/21

SEMESTERORDNINGEN FÖR ÅR 2021
Ekonomkanslisten har sammanställt semesterordning utgående
från medarbetarnas önskemål.
Semesterperioden omfattar tiden 02.05 – 30.09.2021.
Tf. kyrkoherdens semester godkänns av Borgå domkapitel.
TF. EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet fastställer semesterordningen för år 2021 enligt bifogat förslag.
________
BESLUT:
Kyrkorådet fastställer semesterordningen för år 2021 enligt bifogat förslag.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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§ 40

SKATTEPROCENTEN I SALTVIKS FÖRSAMLING FÖR
ÅR 2022
Inför budgeten föreslår kyrkorådet att kyrkofullmäktige fastställer det kommande
årets (2022) skatteprocent för Saltviks församling.
Boksluten för år 2018 till och med 2020 har visat överskott. Senaste år
23 009 e.
Under perioden januari till och med april 2021 är utfallet av kyrkoskatterna ca 37
% av hela året dvs 159 927 euro efter avdrag.
Kyrkostyrelsens prognos visar en stigande kurva för skatteintäkter år 2022 i
jämförelse med år 2021.
Ingen förändring av skatteprocenten har gjorts på de senaste åren, skatteprocenten
har varit 1,75 %.
TF. EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att församlingens skatteprocent förblir
oförändrad på 1,75 %
________
BESLUT:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att församlingens skatteprocent förblir
oförändrad på 1,75 %
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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Tf. ekonomkanslist Britt Lindholm anmäler jäv och avlägsnar sig under
behandlingen av ärendet.

§ 41

BEGÄRAN OM GENMÄLE – Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har inkommit med en begäran om genmäle av
Saltviks församlings kyrkoråd att avges senast 12.05.2021.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet önskar inledningsvis upprepa – på sätt som kyrkorådet framhållit saken
i besväret inför HFD – att Helsingfors förvaltningsdomstol, i det besvär nu
underkastade beslutet:
1. ansett det ostridigt att både Westling och Lindholm är behöriga för den aktuella
tjänsten som ekonom-kanslist vid Saltviks församling, men
2. att de krav som kan utläsa ur 125 § 2 mom. i grundlagen, vad gäller sättet och
omfattningen av en meritjämförelse mellan sökande till en tjänst – i detta fall
mellan sökandena Lindholm och Westling – inte har genomförts på ett sätt som
nämnda lagrum i grundlagen förutsätter.
Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande har tillkommit efter omröstning, vid
vilken samtliga tre ledamöter ansett att såväl Lindholm som Westling uppfyller
behörighetskraven för tjänsten, men vid vilket avgörande två av ledamöterna ansåg
att den gjorda meritjämförelsen inte uppfyllde grundlagens krav; närmare bestämt
de kriterier som kan uttolkas ur nämnda lags 125 § 2 mom.
Den tredje ledamoten, tillika den föredragande, förvaltningsrättsdomaren Virpi
Ikkelä, ansåg i sitt till avgörandet bifogade votum, att Westling och Lindholm de
facto hade jämförts med varandra vid valet till den aktuella tjänsten, samt att valet
av Lindholm till tjänsten inte hade skett i strid med de allmänna
tjänsteutnämningsgrunder varom föreskrivs i 125 § 2 mom. i grundlagen, varför
hon för sin del ansåg att förvaltningsdomstolen borde ha avslagit Westlings besvär.
Eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol i sitt avgörande uttryckligen har ansett
att också Lindholm var behörig till tjänsten som ekonom-kanslist, och att det av
Westling anförda besväret, efter omröstning, uteslutande skulle bifallas med
motiveringen att meritjämförelsen inte ansågs uppfylla grundlagens krav,
så blir den naturliga konsekvensen att den av Margaretha Westling till HFD nu
ingivna förklaringen, daterad 12.4.2021, till samtliga delar är ”missriktad” och inte
heller till någon del, åtminstone inte i sak, kan anses ifrågasätta vare sig
förvaltningsdomstolens avgörande eller kyrkorådets besvärsgrunder, så som de
framhållits i besväret inför högsta förvaltningsdomstolen. Beträffande Lindholms
förklaring, även den daterad 12.4.2021, konstatera kyrkorådet att den sammanfaller
med kyrkorådets syn och motiveringar i detta ärende.

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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Avslutningsvis bestrider kyrkorådet Westlings yrkande om ersättning för den
uppgjorda och inlämnade förklaringen, främst med motiveringen att den inte till
någon del är relevant i förhållande till vare sig förvaltningsdomstolens avgörande
eller kyrkorådets besvär inför HFD. Ostridigt är också att Westling
inte har anfört besvär över förvaltningsdomstolens vare sig avgörande eller
motiveringar.
________
BESLUT:
Kyrkorådet önskar inledningsvis upprepa – på sätt som kyrkorådet framhållit saken
i besväret inför HFD – att Helsingfors förvaltningsdomstol, i det besvär nu
underkastade beslutet:
3. ansett det ostridigt att både Westling och Lindholm är behöriga för den aktuella
tjänsten som ekonom-kanslist vid Saltviks församling, men
4. att de krav som kan utläsa ur 125 § 2 mom. i grundlagen, vad gäller sättet och
omfattningen av en meritjämförelse mellan sökande till en tjänst – i detta fall
mellan sökandena Lindholm och Westling – inte har genomförts på ett sätt som
nämnda lagrum i grundlagen förutsätter.
Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande har tillkommit efter omröstning, vid
vilken samtliga tre ledamöter ansett att såväl Lindholm som Westling uppfyller
behörighetskraven för tjänsten, men vid vilket avgörande två av ledamöterna ansåg
att den gjorda meritjämförelsen inte uppfyllde grundlagens krav; närmare bestämt
de kriterier som kan uttolkas ur nämnda lags 125 § 2 mom.
Den tredje ledamoten, tillika den föredragande, förvaltningsrättsdomaren Virpi
Ikkelä, ansåg i sitt till avgörandet bifogade votum, att Westling och Lindholm de
facto hade jämförts med varandra vid valet till den aktuella tjänsten, samt att valet
av Lindholm till tjänsten inte hade skett i strid med de allmänna
tjänsteutnämningsgrunder varom föreskrivs i 125 § 2 mom. i grundlagen, varför
hon för sin del ansåg att förvaltningsdomstolen borde ha avslagit Westlings besvär.
Eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol i sitt avgörande uttryckligen har ansett
att också Lindholm var behörig till tjänsten som ekonom-kanslist, och att det av
Westling anförda besväret, efter omröstning, uteslutande skulle bifallas med
motiveringen att meritjämförelsen inte ansågs uppfylla grundlagens krav,
så blir den naturliga konsekvensen att den av Margaretha Westling till HFD nu
ingivna förklaringen, daterad 12.4.2021, till samtliga delar är ”missriktad” och inte
heller till någon del, åtminstone inte i sak, kan anses ifrågasätta vare sig
förvaltningsdomstolens avgörande eller kyrkorådets besvärsgrunder, så som de
framhållits i besväret inför högsta förvaltningsdomstolen. Beträffande Lindholms
förklaring, även den daterad 12.4.2021, konstatera kyrkorådet att den sammanfaller
med kyrkorådets syn och motiveringar i detta ärende.
_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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Avslutningsvis bestrider kyrkorådet Westlings yrkande om ersättning för den
uppgjorda och inlämnade förklaringen, främst med motiveringen att den inte till
någon del är relevant i förhållande till vare sig förvaltningsdomstolens avgörande
eller kyrkorådets besvär inför HFD. Ostridigt är också att Westling
inte har anfört besvär över förvaltningsdomstolens vare sig avgörande eller
motiveringar.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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§ 42

ANHÅLLAN OM DISPENS AV BORGÅ DOMKAPITELdeltid av diakonitjänst
I enlighet med kyrkoordningen kap 6 §1 ska det i en församling finnas en diakon på
heltid om inte det församlingen anhållit och beviljats samtycke av domkapitlet för
att ombilda tjänsten till deltid.
Saltviks församling ledigförklarade sin diakonitjänst den 14.5.2020 (KR 3/2020).
Tjänsten söktes av Arja Grunér som konstaterades behörig till tjänsten. Vid
anställningsintervjun bad den sökande om att få jobba deltid (80%) av
heltidstjänsten.
I samråd med kyrkorådet beviljades förfrågan om deltid och Arja Grunér anställdes
att jobba 80 % av heltid som diakon i Saltviks församling (KR 4/2020) med
hänvisning till KL 6 §9.
För att täcka heltidstjänsten inrättade Saltviks församling en diakoniassistens
befattning på 30 % (KR 5/2020). Arbetsbefattningen söktes av en person och
anställdes till befattningen (KR 6/2020).
Genom detta har församlingen en diakon som arbetar 80% av heltid och en
diakoniassistent som jobbar 30% av heltid som tillsammans sköter församlingens
diakoni- och missions- samt barn- och ungdomsarbete.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet anhåller om samtycke från Borgå domkapitel att Saltviks församlings
diakonitjänsteinnehavare fortsättningsvis får jobba deltid (80% av heltid).
________
BESLUT:
Kyrkorådet anhåller om samtycke från Borgå domkapitel att Saltviks församlings
diakonitjänsteinnehavare fortsättningsvis får jobba deltid (80% av heltid).
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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§ 43
Bilaga
1-3/§43/21
Kyrko

PLACERING AV SALTVIKS FÖRSAMLINGS KONTANTA
MEDEL – diskussion
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att vidare utreda ärendet.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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§ 44

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
• Tf. kyrkoherden informerar om Stiftets Exit-strategi
• Tf. Ekonomkanslistens tjänstemannabeslut nr 1/2021
________
BESLUT:
Kyrkorådet antecknar ärendena för kännedom.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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§ 45

EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN
BESLUT:
Inga övriga ärenden upptas till behandlíng.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback
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§ 46

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Bilaga
1/§46/21

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 47

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet kl 19.28.

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 10.05.2021.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Gun Åkerback

