FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2022-1
Protokoll
Föredragningslistan skickad 12.1.2022
Föredragningslistan kompletterad 18.1 med följande ändringar:
- 6 § Uppdaterat beslutsförslag: Höjning av anställningsgrad för kantor
- 8 § Nytt ärende: Diskussionsärende, påverkansgrupp för unga

Tid:

Tisdag 18.1.2022, kl 17.30

Plats:

Mötet hålls online via Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89614270282?pwd=MWZZWWF4aGZjU29MQkpkYWVuSVNWdz09

Rådets medlemmar: Amos Airola
Tuomas Anttila
Sonja Djupsjöbacka
Mikaela Fougstedt
Jona Granlund
Britta Lassus
Göran Lindén
Christoffer Perret
Johannes Perret
Caroline Sandström
Maria Sten
Anki Åvall
Daniel Björk, ordförande

Mötets ärendelista:
5§
6§
7§
8§

Församlingens ekonomiska resultat för 2021
Höjning av anställningsgrad för kantorstjänst
Utlåtande gällande församlingens fastigheter 2023
Diskussionsärende, påverkansgrupp för unga

_______________
Ordförande höll inledningsandakt.

1. § Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet
Beslut:

Mötet öppnades kl 17.36 och konstaterades vara lagenligt sammankallat
och beslutfört.
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2. § Val av protokolljusterare och sekreterare
Beslutsförslag:

1) Som protokolljusterare föreslås Jona Granlund och Mikaela
Fougstedt.
2) Föreslås att ordförande även fungerar som sekreterare under mötet

Beslut:

Enligt förslag.

3. § Fastställande av föredragningslistan
Förslag:

Föredragningslistan fastställs

Beslut:

Enligt förslag.

4. § Anmälningsärenden
Lägesrapport för Modigt tillsammans
Ett av de förslag som har mera långtågående följder som presenteras inom ramen för
Modigt tillsammans-processen är omstrukturering av de interna hyrorna som
församlingarna betalar för sina verksamhetslokaler. Uträkningar över hur de interna hyrorna
skulle komma att se ut i den nya modellen presenterades för kyrkoherdarna strax innan
julen. I den nya modellen skulle vissa församlingar få avsevärt lägre hyror medan 5-6
församlingar får avsevärt högre hyror. För Johannes församlings del skulle den nya
modellen innebära högre kostnader på ca 200.000 €/år. För Matteus och Petrus del skulle
den nya modellen påverka oss endast lite. Den föreslagna stora minskningen av
budgetmedel skulle påverka även oss i hög grad.
Förslag:

Antecknas för kännedom

Beslut:

Enligt förslag.

5. § Församlingens ekonomiska resultat för 2021
Bilaga 1, Ekonomirapport för jan-dec 2021
Bilaga 2, Ekonomirapport jan-dec 2021, inklusive tidigare besparingar
Ordförande ger en redogörelse för församlingens ekonomiska läge. Efter 100 % av året
(12/12) har församlingen använt 88,2 % av sina budgeterade medel. Budgeten för 2021 är
uppgjord med ett förväntat underskott på ca 50.000 €.
Högre kostnader än budgeterat har förverkligats t.ex. under kostnadsställe ”402000
Määräaikaisten palkat”. Dessa kostnader består av vikariat och till viss del
projektanställningar som inte budgeterats men vars kostnader täcks genom extern
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finansiering.
Inkomsterna under ”319000 Retki- ja kurssimaksut” består till stor del av deltagaravgifter
som församlingar betalat till oss för sitt deltagande i Learning Community-processen. En
del av kostnaderna för denna process ligger under ”447000 Muut palvelut” vilket förklarar
de höga kostnaderna där. En del kostnader som budgeterats under ”431100 Painatukset” har
bokförts under ”430000 Postipalvelut”. I ”489000 Muut avustukset” ingår försagmlingens
missionsunderstöd även för året innan. En del andra kostnadställen ligger rätt högt över
budget i procent men i de flesta fall rör det sig om relativt små summor i absoluta tal.
Det kan ännu komma en del ändringar innan det slutgiltiga bokslutet för 2021 fastställs av
Gemensamma kyrkofullmäktige. Men om det nuvarande resultatet skulle stå sig innebär det
att församlingen gjort ett överskott jämfört med budget på ca 119.000 € för 2021. Inför
2021 hade församlingen även ett ackumulerat överskott på ca 23.000 € förutom
tillgångarna som finns i våra fonder.

Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

6. § Höjning av anställningsgrad för kantorstjänst
Bilaga 3, Liisa Ahlberg ansökan om ändrad anställningsprocent
Petrus församling har två kantorstjänster på 100 % som förutsätter högre högskoleexamen
(B-kantor). Den ena av dessa tjänster på 100 % har inte varit tillsatt efter att församlingens
kantor Peter Hilli avgått med pension 1.1.2021. Mathias Sandell fungerar som tf kantor på
100 % fram till 18.4.2022. Den andra kantorstjänsten innehas av Liisa Ahlberg och har varit
tillsatt på 60 %. Liisa Ahlberg är beviljad tjänstledighet till 25.7.2023.
Liisa Ahlberg har 13.1.2022 anhållit om att hennes anställningsgrad skall höjas från 60 %
till 100 % från och med 11.4.2022.
Enligt kyrkoordningen skall det i varje församling finnas en heltidstjänst som kantor.
Endast med domkapitlets samtycke kan en sådan tjänst ombildas till en tjänst på deltid eller
tillsättas för viss tid. (KO 6 Kap 1 §) När det finns behov av flera arbetstagare är
arbetsgivaren i första hand skyldig att erbjuda arbete åt befintliga deltidsanställda.
(Arbetsavtalslagen 2 Kap 5 §)
Förslås att Liisa Ahlbergs ansökan om höjd anställningsgrad godkänns enligt ansökan. Om
hennes tjänst tillsätts på 100 % uppfyller församlingen sin förpliktelse att ha en
kantorstjänst på 100 %. Ett vikariat kunde även lediganslås för tiden 19.4.2022–25.7.2023,
vilket är lämpligt eftersom Mathias Sandells nuvarande anställning upphör 18.4.2022 och
Liisa Ahlbergs tjänstledighet upphör 25.7.2023.
Beslutsförslag:

1) Liisa Ahlbergs ansökan om att hennes tjänst ska tillsättas på 100 %
från och med 11.4.2022 godkänns enligt ansökan. Lön och villkor enligt
KyrkTAK som tidigare.
2) Liisa Ahlberg tjänstledighet fortsätter som tidigare beviljat till och
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med 25.7.2023.
3) Församlingens andra tjänst som kantor, som blev ledig i samband
med att Peter Hilli gick i pension, tillsätts inte.
Beslut:

Återremitteras för ny beredning.

7. § Utlåtande gällande församlingens fastigheter 2023
Bilaga 4, Petrus församling uttalande om fastigheter 2023
Församlingarna skall innan 2.3.2022 till fastighetskontoret inlämna ett uttalande gällande
planerad användning av fastigheter för år 2023. Under åren har församlingen avstått från
våra mindre i kyrkorna på vårt område där vi inte har regelbunden verksamhet.
Under de senaste åren har vår verksamhet i Malms kyrka varit mycket blygsam. Föreslås att
Petrus församling från 2023 avstår från vår andel i Malms kyrka, som i nuläget kostar ca
6.000 €/år men som kan komma att kosta omkring det dubbla från 2023 ifall den nya
beräkningsmodellen för interna hyror införs som planerat och ”Tilamäärärahat” för
kyrksalar faller bort.

Beslutsförslag:

Petrus församlings uttalande gällande fastigheter i Bilaga 4 godkänns.

Behandling:

Britta Lassus gav motförslaget att församlingen avstår från
Munkshöjdens kyrka istället för Malms kyrka. Tuomas Anttila
understödde förslaget.

Beslut:

Beredningen omfattar Britta Lassus motförslag. Församlingen avstår
från sin andel i Munkshöjdens kyrka från 2023.

8. § Diskussionsärende: Påverkansgrupp för unga
Bilaga 5, [utkast] Petrus påverkansgrupp för unga 2022
Enligt beslut av kyrkostyrelsen ska varje församling inrätta en påverkansgrupp för unga.
Påverkningsgruppen är underställd församlingsrådet och ska ses som en resurs i deras
arbete. Ungdomsteamet i Petrus församling har tagit fram ett förslag till
uppgiftsbeskrivning för hur en påverkansgrupp i Petrus församling kunde fungera.
Föreslås att instruktionen för påverkansgruppen tas upp för behandling och beslut på
församlingsrådets följande möte.
BKA: Det är viktigt och värdefullt att de ungas röst i församlingen hörs. Detta görs bland
annat genom att de får en verklig möjlighet att påverka hur besluten tas i församlingen. En
påverkansgrupp med uttalat mandat och uppgift kan vara en viktig del i detta.
Beslutsförslag:

Församlingsrådet för samtal och ger vägkost för berdningen inför nästa
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möte.
Beslut:

Enligt förslag.

9. § Övriga ärenden

10. § Ärenden under beredning
Diakoniarbetsgrupp
Delegater till UK

11. § Följande möten och övriga datum
Församlingsrådets möten under våren:
15.2
15.3
19.4
17.5
14.6 (vid behov)

Övriga datum:
Bönedygn 22–23.1.2022
Disciple-online 28-30.1.2022 www.disciple.fi
Kyrkhelg Syd 25-27.3.2022
Petrusmässa med vårfest 15.5.2022
Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom

Beslut:

Enligt förslag.

12. § Protokollet till påseende
Protokoll 2022-1 är framlagt till påseende i församlingens kansli i Petruskyrkan under
tiden 19.1–2.2.2022, samt på församlingens hemsida.

13. § Mötets avslutning
Mötet avslutades kl 18.53

14. § Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Paragrafer i protokollet: 6–7 §§
Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation:
Församlingsrådet i Petrus församling
Adress:
E-post:

Skogsbäcksvägen 15
00630 HELSINGFORS
petrus.fors@evl.fi

Rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet. Delgivningen anses ha
skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning
anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades. En församlingsmedlem anses
ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram till allmänt påseende.
Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt (fax eller e-post). Rättelseyrkandet
ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Ett elektroniskt meddelande
anses ha kommit in till en församling när det finns tillgängligt för församlingen i en mottagaranordning eller ett
datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.
Innehållet i rättelseyrkandet
Av rättelseyrkandet ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
– vilket beslut rättelseyrkandet gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.

Bilageförteckning
Bilaga 1, Ekonomirapport för jan-dec 2021
Bilaga 2, Ekonomirapport jan-dec 2021, inklusive tidigare besparingar
Bilaga 3, Liisa Ahlberg ansökan om ändrad anställningsprocent
Bilaga 4, Petrus församling uttalande om fastigheter 2023
Bilaga 5, [utkast] Petrus påverkansgrupp för unga 2022

Helsingfors 18.1.2022

__________________________
Daniel Björk
kyrkoherde

__________________________
Jona Granlund
protokolljusterare
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__________________________
Mikaela Fougstedt
protokolljusterare
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