FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2019-3
PROTOKOLL
Tid:

Tisdag 2.4.2019, kl 17.30

Plats:

Församlingssalen, Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 (2 vån)

Rådets medlemmar: Tuomas Anttila
Amanda Audas-Kass
Sonja Djupsjöbacka
Matias Ekkerhaugen
Jona Granlund
Britta Lassus
Göran Lindén
Christoffer Perret
Johannes Perret
Caroline Sandström
Maria Sten
Anki Åvall

sekreterare

Daniel Björk, ordförande

Mötets ärendelista:
43 §
44 §
45 §
46 §
47 §
48 §
49 §
50 §
51 §

Petrus församlings budget och ekonomiska läge
Förlängd projektanställning inom Lärjungaskap och ledarträning
Anställning av vaktmästare/värdinna/evenemangskoordinator 52 %
Publicering av församlingsrådets protokoll på nätet
Lediganslående av befattning som församlingssekreterare 100 %
Petrus semesterplan för sommaren 2019
Motion gällande ändrad praxis för utbetalning av arvoden
Principbeslut gällande dagtraktamenten för tjänsteresa utomlands
Anskaffning av antependium och övriga kyrkotextilier till Petruskyrkan

_______________
Servering och inledningsandakt
Församlingarnas och samfällighetens gemensamma informatör Nina Österholm presenterar sig och
sitt arbete.

39. § Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet
Beslut:

Mötet öppnades klockan 17.56.

40. § Val av protokolljusterare
Beslutsförslag:

Föreslås Britta Lassus och Göran Lindén.
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Enligt förslag.

41. § Fastställande av föredragningslistan
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

42. § Anmälningsärenden
Ny arbetslagstiftning kan påverka kyrkan
Den nya arbetslagstiftningen kan medföra att även anställda inom andliga yrken från
1.3.2020 får normal arbetstid. Det skulle på ett avgörande sätt påverka personalens
möjligheter att jobba på kvällar, helger och under läger. Arbetsgivar- och
arbetstagarparterna utreder ännu hur den nya lagtexten skall tolkas och tillämpas.
Kyrkoherdens tjänstemannabeslut gällande anskaffningar till Petruskyrkan
Församlingsrådet har beviljat kyrkoherden fullmakt på 50.000 € för att göra nödvändiga
anskaffningar till Petruskyrkan i samband med renoveringen. (FR 2018-10, 148 §). En
redogörelse för anskaffningarna finns i bilaga 1, ”Kyrkoherdens tjänstemannabeslut,
anskaffningar till Petruskyrkan”. Verifikat finns i följande mapp: https://www.dropbox.com/sh/
q1h9u2p3u5127v8/AABm5jkVzLE5OnXmmzDxMquNa?dl=0

Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

43. § Petrus församlings budget och ekonomiska läge
Bilaga 2, Ekonomirapport mars 2019
Bilaga 3, Ekonomirapport mars 2019 (lång)
Bilaga 4, Budget 2019 enligt arbetsområde
Bilaga 5, Budget 2019 enligt kontoslag och arbetsområde
Bilaga 12, Personalplan 2019
I bilaga 2 och 3 finns rapport över det ekonomiska utfallet för jan-mars 2019. Efter 25 % av
året (3/12) har församlingen använt 33,9 % av sin budget. Detta beror till största delen på
anskaffningar som gjorts i samband med renoveringen och flytten till Petruskyrkan. ”Ostot
tilikauden aikana” ligger t.ex. 62.091,30 över budget. En del av detta utgörs av Café
Torpets inköp för sin verksamhet men största delen är anskaffningar till Petruskyrkan.
Behovet av sådana inköp har beaktats vid uppgörandet av budgeten för 2019. Petrus totala
budgetram för 2019 är 1.114.944 € och budgeten är uppgjord så att vi endast skulle
använda 1.013.713 € om den förverkligas. I budgeten finns det alltså utrymme att göra
anskaffningar utanför budget för ca 100.000 €. Församlingen kan med andra ord
förverkliga 110 % av sin budget i år. Församlingens överskott på 267 108 € som samlats
under de senaste åren finns även ytterligare att tillgå vid behov.
De två stora posterna i budgeten, löner och interna hyror, ligger i linje med budget.
”Henkilöstökulut” ligger på 22,7 % och ”Sisäiset vuokrakulut” på 25 %.
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Beslutsförslag:

Församlingsrådet för samtal och antecknar detta för kännedom.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

44. § Förlängd projektanställning inom Lärjungaskap och ledarträning
Bilaga 6, Lärjungaskap och ledarträning, Verksamhetsplan 2019-2020
Petrus församling har en inspirerande vision som utatbetats av de förtroendevalda och de
anställda tillsammans. ”Att göra lärjungar – som gör lärjungar.” En lärjunge är en medveten
efterföljare till Kristus, som strävar efter att vandra nära Gud, med andra kristna och älska
och tjäna sina medmänniskor. Petrus strategi för att uppnå den här visionen är: ”Genom
missionala gemenskaper.” Det är mindre gemenskaper där man stöder varandra att växa och
leva ut sin tro. På sikt ska församlingens anställda fungera allt mera som coacher och
vägledare, som stöder församlingens medlemmar när de lever ut sin tro i vardagen.
Petrus församling har också ett vidsträckt område. Vi behöver utveckla arbetssätt som gör
att vi kan vara mera närvarande över hela vårt område. En annan del i visionen är därför att
det ska växa fram levande, lokala gemenskaper över vårt område. I nuläget har
församlingen mera närvaro i västra delen av vårt område. Vi hoppas på sikt kunna vara
mera närvarande också i de östra delarna.
För att församlingens vision ska kunna förverkligas behöver vi fortsätta rikta resurser i linje
med visionen. I nuläget är församlingspastor Benjamin Sandell och projektsekreterare IdaMaria Pekkarinen vår mest tydliga satsning inom dessa tyngdpunktsområden. Benjamin
Sandell leder utvecklingen inom dessa områden och med assistans av Ida-Maria, som allt
mera övertagit ansvaret för t.ex. lärjungaskolan Transform.
Ida-Maria Pekkarinen är för tillfället anställd i tidsbundet arbetsavtalsförhållande som
projektsekreterare för lärjungaskolan Transform, Learning Community-processen och
Disciple-konferensen. Hon har även en viktig roll i församlingens verksamhet i övrigt.
Hennes nuvarande projektanställning upphör 31.5.2019.
Beslutsförslag:

Ida-Maria Pekkarinens anställning som projektsekreterare för
ledarträning och lärjungaskap förlängs för tiden 1.6.2019–
31.5.2020. Kravgrupp och villkor som tidigare. (Kravgrupp 501).

Behandling:

Beredningen ändrade sitt förslag till att lediganslå anställningen
med kravgrupp och villkor enligt det ursprungliga
beslutsförslaget. Sista ansökningsdag 19.4.

Beslut:

Beslut enligt det uppdaterade beslutsförslaget.

45. § Anställning av vaktmästare/värdinna/evenemangskoordinator 52 %
Bilaga 10, Eva-Lina Sandell Arbetsansökan
Bilaga 11, Eva-Lina Sandell CV
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Matias Ekkerhaugen meddelade om jäv och avlägsnade sig under punktens behandling.

Fram till april 2017 hade Petrus en värdinna anställd på 100 %. Under våren 2018 hade
församlingen en värdinna/vaktmästare på 50 %. Under hösten har positionen varit obesatt.
Inför flytten till Petruskyrkan stod det klart att församlingen behöver mera resurser i form
av vaktmästare, värdinna och evenemangskoordinering.
På sitt förra möte beslöt församlingsrådet att lediganslå en anställning som vaktmästare/
värdinna/evenemangskoordinator på 52 %. Inom utsatt ansökningstid har en ansökan
inkommit.
Eva-Lina Sandell har skött uppgiften tillfälligt sedan januari. Hon har kommit väl in i
arbetet, har mycket hög arbetskapacitet och är en verklig tillgång till arbetslaget.
Beslutsförslag:

Petrus församling anställer Eva-Lina Sandell som vaktmästare/värdinna/
evenemangskoordinator i arbetavtalsförhållande på 52 % från 1.5.2019
tills vidare. Kravgrupp 501. Lön och villkor enligt KyrkTAK.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

46. § Publicering av församlingsrådets protokoll på nätet
På församlingens förra möte lyftes frågan gällande publicering av församlingens protokoll
på nätet. Församlingsrådets protokoll är offentliga och finns att tillgå på församlingens
kansli för intresserade. Majoriteten av Helsingfors församlingar publicerar sina protokoll på
nätet, antingen genom kyrkans gemensamma dokumenthanteringssystem Dynasty (http://
hsrky01.hosting.documenta.fi/kokous/TELIMET.HTM) eller på församlingens egen hemsida.
Beslutsförslag:

Protokollen från Petrus församlingsråd finns även i framtiden att tillgå
på församlingens kansli.

Behandling:

Tuomas Anttila gav motförslaget att föredragningslista samt protokollen
publiceras på församlingens hemsida. Understött av Britta Lassus.
Jona Granlund gav motförslag grundat på Anttilas motförslag med
ändringen att det skulle vara ärendelista och protokoll. Förslaget vann
inte understöd.

Beslut:

Församlingsrådets aktuella föredragningslista och protokoll publiceras
på församlingens hemsida.

47. § Lediganslående av befattning som församlingssekreterare 100 %
Bilaga 7, Sofia Lindholm, meddelande om uppsägning
Församlingssekreterare Sofia Lindholm som varit ansvarig för ekonomi och folkbokföring

ordf ______ / sekr ______ / prot.just ______ / prot.just ______

4! (!8)

PETRUS FR SAMMANTRÄDE 2019-3

PROTOKOLL

(100 %) är tjänstledig fram till 24.4.2019. Janne Silfverberg är anställd som hennes vikarie.
Sofia har den 13.3.2019 meddelat om uppsägning.

Beslutsförslag:

Petrus församling lediganslår en befattning som församlingssekreterare
med ansvar för folkbokföring och ekonomi, 100 %. Kravgrupp 501, lön
och villkor enligt KyrkTAK. Språkkraven för uppgiften är goda
kunskaper i svenska och i finska. Sista ansökningsdag 30.4. Tillträde
1.6.2019 eller enligt överenskommelse.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

48. § Petrus semesterplan för sommaren 2019
Bilaga 8, Petrus semesterplan 2019
Församlingsrådet ska behandla och godkänna personalens semestrar för sommaren 2019.
Kyrkoherdens semester och ledigheter godkänns av domkapitlet.
Beslutsförslag:

Personalens semesterplan i bilaga 8 godkänns.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

49. § Motion gällande ändrad praxis för utbetalning av arvoden
Bilaga 9, Förslag till motion gällande utbetalning av arvoden
Församlingens sekreterare Janne Silfverberg önskar att samfälligheten skulle ändra sin
praxis av utbetalningar av arvoden. Nuvarande system gör att församlingens
samarbetspartners ibland får vänta oskäligt länge på sin ersättning. Kyrkans system för
utbetalningar går genom många olika skeden av godkännande. Det är inte ovanligt att
utbetalningen av ett arvode ”fastnar” i systemet och blir fördröjd. Församlingssekreteraren
är den som får ta emot lejonparten av den kritik som missnöjda samarbetsparter riktar mot
församlingen.
Beslutsförslag:

Petrus församling anhåller till gemensamma kyrkorådet att de initierar
en utredning gällande möjligheterna att övergå till en snabbare praxis
för utbetalning av arvoden genom populus-systemet.

Beslut:

Beredningen drog tillbaka sitt förslag.

50. § Principbeslut gällande dagtraktamenten för tjänsteresa utomlands
I resereglementet för Helsingfors kyrkliga samfällighet rekommenderas att församlingarna
betalar dagtraktamente till sina anställda enligt inrikestaxa vid tjänsteresa utomlands.
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”Virkamatkan kustannukset suoritetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Virkaehtosopimukseen sisältyy määräys, että ulkomaan päivärahaa suoritetaan
kultakin matkavuorokaudelta vähintään kotimaan päivärahan suuruinen päiväraha.
Yhteinen kirkkoneuvosto on aikaisemmalla päätöksellään (päätös 12.6.2003)
hyväksynyt suosituksen, jonka mukaan päiväraha on kotimaan päivärahan suuruinen,
ellei lähettävä hallintoelin erityisistä syistä toisin päätä.”
– Matkustussääntö, avsnitt 7: ”Virkamatkat”
Föreslås att Petrus församling utbetalar dagtraktamente för utlandsresor i enlighet med
samfällighetens rekommendationer.

Beslutsförslag:

Petrus församling utbetalar dagtraktamente för utlandsresor i enlighet
med samfällighetens rekommendationer. Petrus församling betalar
inrikesdagtraktamente också för tjänsteresor utomlands ifall inte beslut
tas om annat.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

51. § Anskaffning av antependium och övriga kyrkotextilier till Petruskyrkan
På sitt förra möte behandlade församlingsrådet möjligheten att införskaffa ytterligare
kyrkliga textiler till Petruskyrkan.
Beslutsförslag:

Petrus församling använder tillsvidare de befintliga kyrkotextilierna i
Petruskyrkan.

Behandling:

Tuomas Anttila gav ett motförslag där församlingen reserverar en
summa på cirka 1% av den totala renoveringskostnaden för en framtida
konstanskaffnaing som skall uppmärksamma aposteln Petrus. Pengarna
tas i år från sparade medel via en tilläggsbudget eller budgeteras inför
nästa år. Förslaget understöddes av Caroline Sandström.
Beredningen ändrade sin beredning till att omfatta även Anttilas
motförslag.

Beslut:

Beslut enligt den uppdaterade beredningen.

52. § Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

53. § Följande möten
Datum för församlingsrådets kommande möten under våren 2019:

ordf ______ / sekr ______ / prot.just ______ / prot.just ______

6! (!8)

PETRUS FR SAMMANTRÄDE 2019-3

PROTOKOLL

16.5 (Obs! Veckodag torsdag. Flyttat från 14.5)
4.6
Ovanstående möten hålls i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, om inget annat meddelas.
Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

54. § Protokollet till påseende
Protokoll 2019-3 är framlagt till påseende i församlingens kansli på Skogsbäcksvägen15 i
Helsingfors, 3–17.3.2019 under kansliets öppettider.

55. § Besvärsanvisning och mötets avslutning
Mötet avslutades klockan 19.46.
Rättelseyrkande görs skriftligt av den som är missnöjd över ett beslut (KL 24 kap, 3 § 1
mom). Rättelseyrkande riktas till församlingsrådet över beslut av församlingsråd och dess
sektioner, organ, förtroendevald som är underställd församlingsrådet eller av
tjänsteinnehavare.
Bilageförteckning
Bilaga 1, Kyrkoherdens tjänstemannabeslut, anskaffningar till Petruskyrkan
Bilaga 2, Ekonomirapport mars 2019
Bilaga 3, Ekonomirapport mars 2019 (lång)
Bilaga 4, Budget 2019 enligt arbetsområde
Bilaga 5, Budget 2019 enligt kontoslag och arbetsområde
Bilaga 6, Lärjungaskap och ledarträning, Verksamhetsplan 2019-2020
Bilaga 7, Sofia Lindholm, meddelande om uppsägning
Bilaga 8, Petrus semesterplan 2019
Bilaga 9, Förslag till motion gällande utbetalning av arvoden
Bilaga 10, Eva-Lina Sandell Arbetsansökan
Bilaga 11, Eva-Lina Sandell CV
Bilaga 12, Personalplan 2019

Helsingfors 2.4.2019

__________________________
Daniel Björk
kyrkoherde

__________________________
Jona Granlund
sekreterare
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__________________________
Britta Lassus
protokolljusterare

PROTOKOLL

__________________________
Göran Lindén
protokolljusterare
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