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REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET I ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
1. Sammansättning
1§

Till gemensamma kyrkorådet hör den kyrkoherde i någon av den kyrkliga
samfällighetens församlingar som domkapitlet utsett till ordförande samt en vice
ordförande och 12 övriga medlemmar som utsetts av gemensamma kyrkofullmäktige.
10 kap. 10 § 1 mom. i kyrkoordningen

2§

Medlemmarna i gemensamma kyrkorådet väljs av gemensamma kyrkofullmäktige.
Först utses gemensamma kyrkorådets vice ordförande och därefter de övriga
medlemmarna. Om proportionellt valsätt tillämpas vid valet ska vice ordföranden och
medlemmarna väljas genom samma val, och vice ordföranden utses bland de valda
medlemmarna. Efter detta ska personliga suppleanter väljas för medlemmarna.
7 kap. 3 §, 7 kap. 4 § 3 mom. samt 10 kap. 2 § 2 mom. i kyrkolagen

3§

Utöver det som bestäms i 10 kap. 11 § i kyrkoordningen har de ledande
tjänsteinnehavare vid den kyrkliga samfällighetens ämbetsverk som fungerar som
föredragande rätt att närvara vid gemensamma kyrkorådets sammanträden, där de har
yttranderätt men inte rösträtt.
Gemensamma kyrkorådet kan kalla in sakkunniga att bli hörda vid sina sammanträden.

2. Behandling av ärenden
4§

Bestämmelser om gemensamma kyrkorådets sammanträden och om kallelse till dem
finns i kyrkoordningen. Bestämmelser om behandlingen av ärenden finns i kyrkolagen
och kyrkoordningen.
7 kap. 4–6 § i kyrkolagen, 7 kap. 3–5 § och 9 kap. 1–3 § i kyrkoordningen

5§

Ordföranden bestämmer i vilken ordning ärendena tas till behandling vid gemensamma
kyrkorådets sammanträden. Varje ärende föredras av den tjänsteinnehavare som enligt
instruktionen för den kyrkliga samfällighetens ämbetsverk eller med stöd av ett särskilt
förordnande svarar för föredragningen.
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Föredraganden ska utarbeta en skriftlig föredragning för ärendet och ett beslutsförslag
som ska sändas till gemensamma kyrkorådets medlemmar i god tid före sammanträdet.
Gemensamma kyrkorådet kan ta brådskande ärenden till behandling vid
sammanträdet.
25 kap. 9 § i kyrkolagen, 7 kap. 4 § i kyrkoordningen
6§

Gemensamma kyrkorådet ska bereda sådana framställningar och initiativ som
församlingsråden riktar till gemensamma kyrkofullmäktige. Om en framställning eller
ett initiativ berör också andra församlingar inom den kyrkliga samfälligheten ska
församlingsråden i dessa församlingar ges möjlighet att ge ett utlåtande om saken.
Om församlingsrådets initiativ eller framställning berör ett sådant ärende som
gemensamma kyrkorådet ska fatta beslut om, ska församlingsrådet informeras om
avgörandet eller åtgärden.
10 kap. 1 § 2 mom. i kyrkolagen, 10 kap. 14 § i kyrkoordningen

7§

Protokoll över sammanträdet ska föras av den sekreterare som gemensamma
kyrkorådet utsett för detta uppdrag. I protokollet antecknas alla förslag, omröstningar
och beslut samt övriga frågor gällande behandlingen som ordföranden bestämmer.
Protokollet ska justeras av två protokolljusterare som utses vid sammanträdet eller av
gemensamma kyrkorådet under sammanträdet.
7 kap. 6 § i kyrkoordningen

8§

De avtal som gemensamma kyrkorådet godkänner ska undertecknas av en sådan
ledande tjänsteinnehavare i den kyrkliga samfälligheten som nämns i 3 §. Expeditioner
ska undertecknas av ordföranden eller sekreteraren, om inte gemensamma kyrkorådet
beslutar något annat. Protokollsutdrag ska bestyrkas av ordföranden, sekreteraren eller
någon annan anställd inom den kyrkliga samfälligheten.
7 kap. 7 § i kyrkoordningen

9§

Utöver det som föreskrivs i 25 kap. 4 § i kyrkolagen har förvaltningsdirektören och
förvaltningschefen rätt att ta emot stämningar och andra tillkännagivanden som delges
den kyrkliga samfälligheten eller någon av dess församlingar.

3. Uppgifter
10 §

Gemensamma kyrkorådet har enligt kyrkolagen till uppgift att
1.

leda den kyrkliga samfällighetens förvaltning och skötseln av den kyrkliga
samfällighetens ekonomi och tillgångar,
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11 §

2.

leda och främja de uppgifter som enligt grundstadgan hör till enheten för
det gemensamma församlingsarbetet samt kommunikationen,

3.

granska lagligheten av de beslut som fattats av gemensamma
kyrkofullmäktige och svara för verkställigheten av besluten,

4.

bevaka den kyrkliga samfällighetens intressen, företräda den kyrkliga
samfälligheten, fatta beslut om rätten att teckna den kyrkliga
samfällighetens namn samt ingå avtal och företa övriga rättshandlingar på
den kyrkliga samfällighetens vägnar,

5.

bereda de ärenden som ska behandlas i gemensamma kyrkofullmäktige,
samt

6.

bevilja befrielse från kyrkoskatt.

Gemensamma kyrkorådet har till uppgift att med stöd av den beslutanderätt som
delegerats av gemensamma kyrkofullmäktige, om inte något annat har bestämts eller
befogenheterna i fråga delegerats till någon annan,
1.

svara för de uppgifter inom personalförvaltningen som enligt lagen eller
grundstadgan ska skötas av den kyrkliga samfälligheten,

2.

anställa och säga upp sådana tjänsteinnehavare och arbetstagare i
arbetsavtalsförhållanden inom den kyrkliga samfälligheten vars uppgifter
hänför sig till kravgrupp 602 eller högre och som innefattar ledarskap för
en verksamhetsgrupp,

3.

bevilja tjänsteinnehavare och arbetstagare inom den kyrkliga
samfälligheten tjänst- eller arbetsledighet, om inte något annat har
bestämts,

4.

utse den kyrkliga samfällighetens representanter och kandidater till
medlemmar i förvaltningsorganen i vissa sammanslutningar samt
kandidater till revisorer för dem,

5.

godkänna samfällighetens behovsutredningar och förslag till projektbeslut
rörande byggherre- och fastighetsutvecklingsprojekt, förutsatt att
projektets kostnadskalkyl inte överskrider samfällighetens interna gräns
för gemensamma kyrkorådets ekonomiska befogenheter, varvid beslutet
om saken ska fattas av gemensamma kyrkofullmäktige,
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6.

godkänna samfällighetens projektplaner och förslag till investeringsbeslut
rörande byggherre- och fastighetsutvecklingsprojekt samt fastställa en
maximikostnadskalkyl för varje projekt, förutsatt att projektets
kostnadskalkyl inte överskrider samfällighetens interna gräns för
gemensamma kyrkorådets ekonomiska befogenheter, varvid beslutet om
saken ska fattas av gemensamma kyrkofullmäktige,

7.

godkänna övriga planer som hänför sig till byggherre- och
fastighetsutvecklingsprojekten, ifall planerna verkar innebära att den
maximikostnadskalkyl som godkänts för projektet kommer att
överskridas, förutsatt att projektets kostnadskalkyl inte överskrider
samfällighetens interna gräns för gemensamma kyrkorådets ekonomiska
befogenheter, varvid beslutet om saken ska fattas av gemensamma
kyrkofullmäktige,

8.

fastställa det belopp (som avses i stadga C 13) upp till vilket de direktioner
och tjänsteinnehavare som nämns i reglementena och instruktionerna har
rätt att fatta beslut om anskaffningar och köp av tjänster,

9.

fatta beslut om anskaffningar och köp av tjänster som överskrider det
belopp som nämns i 8 punkten, förutsatt att anskaffningens eller tjänstens
kostnadskalkyl inte överskrider samfällighetens interna gräns för
gemensamma kyrkorådets ekonomiska befogenheter, varvid beslutet om
saken ska fattas av gemensamma kyrkofullmäktige,

10.

fastställa de avgifter som tillfaller den kyrkliga samfälligheten,

11.

fatta beslut om utarrendering av mark- och vattenområden och uthyrning
av byggnader och anläggningar samt lägenheter, om inte något annat har
bestämts,

12.

bevilja tjänsteinnehavare och arbetstagare inom den kyrkliga
samfälligheten och församlingarna befrielse eller lättnad från skyldigheten
att betala ersättning för en skada som de i sin verksamhet har orsakat den
kyrkliga samfälligheten,

13.

ge allmänna anvisningar om skötseln av försäkringsärenden i den kyrkliga
samfälligheten och församlingarna, samt

14.

bevilja tillstånd att bedriva yrkesmässig gravskötsel på den kyrkliga
samfällighetens begravningsplatser.
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12 §

Gemensamma kyrkorådet leder gravskötselfondens förvaltning samt skötseln av
gravskötselfondens ekonomi och tillgångar.
Gemensamma kyrkorådet svarar dessutom för de uppgifter som föreskrivs i
kyrkolagen, andra lagar och kyrkoordningen samt för de verkställighets- och
förvaltningsuppgifter som inte ålagts något annat organ eller som på grund av sin
natur ska skötas av gemensamma kyrkorådet.

4. Delegering av beslutanderätt
13 §

De befogenheter och uppgifter som har delegerats till direktionerna anges i
direktionernas instruktioner.
10 kap. 4 § i kyrkolagen

14 §

De ledande tjänsteinnehavarna vid den kyrkliga samfällighetens ämbetsverk har till
uppgift att avgöra följande ärenden rörande den personal som är underställd dem, om
inte befogenheterna i instruktionen för samfällighetens ämbetsverk har delegerats till
någon annan:
1.

anställa personer i tidsbestämda tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden
som varar högst ett år,

2.

anställa och säga upp sådana tjänsteinnehavare och arbetstagare i
arbetsavtalsförhållanden vars uppgifter hänför sig till kravgrupp 602 och
som inte innefattar ledarskap för en verksamhetsgrupp,

3.

anställa och säga upp sådana tjänsteinnehavare och arbetstagare i
arbetsavtalsförhållanden vars uppgifter hänför sig till kravgrupp 601 eller
lägre,

4.

bevilja oavlönad tjänst- eller arbetsledighet för högst ett år, om detta inte
orsakar tilläggsutgifter för samfälligheten,

5.

bevilja tjänst- eller arbetsledighet på grund av sjukdom samt övriga tjänsteller arbetsledigheter som grundar sig på lag eller på tjänste- och
arbetskollektivavtal,

6.

fastställa villkorliga beslut om val av tjänsteinnehavare, då villkoren är
uppfyllda,

7.

fatta beslut om tjänstgöringsplatser,
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8.

bevilja rätt att använda egen bil,

9.

bevilja semestrar och utse vikarier,

10.

godkänna utbildningsplaner, samt

11.

bevilja tillstånd till bisyssla.

Förvaltningsdirektören avgör ovan nämnda ärenden då ärendet berör en ledande
tjänsteinnehavare.
De ledande tjänsteinnehavarna vid samfällighetens ämbetsverk har dessutom till
uppgift att

15 §

16 §

a.

fatta beslut om anskaffningar och köp av tjänster inom sitt
verksamhetsområde samt ingå och underteckna avtal om dem, inom de
gränser som gemensamma kyrkorådet fastställt, samt

b.

ingå och underteckna sådana avtal inom sitt verksamhetsområde som inte
har direkta ekonomiska konsekvenser, med undantag för betydande avtal
som gäller hela den kyrkliga samfälligheten, vilka gemensamma
kyrkorådet ska fatta beslut om.

Förvaltningsdirektören har till uppgift att
1.

teckna den kyrkliga samfällighetens namn och utfärda fullmakter på den
kyrkliga samfällighetens vägnar, samt

2.

fatta beslut om öppnandet av bankkonton.

Förvaltningschefen har till uppgift att
1.

representera den kyrkliga samfälligheten vid domstolar och andra
myndigheter, om inte gemensamma kyrkorådet bestämmer något annat,

2.

teckna den kyrkliga samfällighetens namn och utfärda fullmakter på den
kyrkliga samfällighetens vägnar,

3.

fatta beslut om kravgrupper och grundlöner samt om ändring av dessa i
enlighet med givna principer,

6
Sääntö.
Tämän asiakirjan päivittäminen tai muokkaaminen vaatii
Yhteisen kirkkoneuvoston / Yhteisen kirkkovaltuuston / Tuomiokapitulin hyväksynnän.

17 §

4.

efter att ha hört församlingsrådet i den aktuella församlingen fatta beslut
om beteckningen och behörighetskraven för ett arbetsavtalsförhållande i
församlingen, i sådana fall där motsvarande frågor har avgjorts tidigare,

5.

lägga fram förslag till beteckningar och behörighetskrav för nya tjänster
och sådana arbetsavtalsförhållanden som sorterar under gemensamma
kyrkorådet, i sådana fall där motsvarande frågor har avgjorts tidigare,

6.

fastställa
kravgruppen
och
grundlönen
för
tidsbestämda
anställningsförhållanden som varar högst ett år, i sådana fall där
motsvarande frågor inte har avgjorts tidigare,

7.

fastställa den tjänstgöringstid som berättigar till en årsbunden lönedel och
fatta beslut om den årsbundna lönedelen,

8.

fatta beslut om utlämnandet av handlingar (25 kap. 8 § i kyrkolagen), samt

9.

fatta beslut om upplåtelse av gravrätt, fastställa vem som är
gravrättsinnehavare i det fall att avtal om saken inte nås, avgöra
meningsskiljaktigheter som gäller gravrätter, gravrättsinnehavare, vem
som kan gravsättas i en grav, gravrättsinnehavarens skyldigheter och
andra frågor som berör gravar och gravsättning, om inte något annat
bestäms i begravningslagen.

Fastighetsdirektören har till uppgift att
1.

godkänna de realiseringsplaner som hänför sig till den andra fasen av
byggherre- och fastighetsutvecklingsprojektens planering, förutsatt att
den maximikostnadskalkyl som godkänts för projektet inte överskrids,

2.

godkänna de planer och entreprenaddokument som hänför sig till den
tredje fasen av byggherre- och fastighetsutvecklingsprojektens planering,
förutsatt att den maximikostnadskalkyl som godkänts för projektet inte
överskrids,

3.

godkänna ändringar i de godkända planer som hänför sig till byggherreoch fastighetsutvecklingsprojektens planerings- och realiseringsfas, efter
att ha hört en representant för användaren, förutsatt att den
maximikostnadskalkyl som godkänts för projektet inte överskrids,

4.

godkänna entreprenader som hänför sig till byggherre- och
fastighetsutvecklingsprojektens byggherrefas, inom gränsen för de
ekonomiska befogenheter som gemensamma kyrkorådet fastställt,
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5.

godkänna tilläggs- och ändringsarbeten som hänför sig till byggherre- och
fastighetsutvecklingsprojekten, inom gränsen för de ekonomiska
befogenheter som gemensamma kyrkorådet fastställt, efter att ha hört en
representant för användaren, förutsatt att den maximikostnadskalkyl som
godkänts för projektet inte överskrids då även kostnaderna för tilläggsoch ändringsarbetena beaktas,

6.

två gånger per år delge gemensamma kyrkorådet en lägesöversikt över
hur projekten framskrider,

7.

fatta beslut om åtgärder och avtal som gäller skötseln, servicen, det årliga
underhållet och användningen av de byggnader, lägenheter, områden och
anläggningar som den kyrkliga samfälligheten förfogar över, inom gränsen
för de ekonomiska befogenheter som gemensamma kyrkorådet fastställt,

8.

fatta beslut om uthyrning av lägenheter som samfälligheten förfogar över
samt om hyra av lägenheter, inom de gränser som gemensamma
kyrkorådet fastställt, samt fatta beslut om eventuell avvikande praxis i
sådana situationer där det vid upprättandet av ett hyresavtal för en
bostad som hyrs ut till en utomstående konstateras att det för
hyresgästens del finns anmärkningar i kreditupplysningsregistret,

9.

fatta beslut om utarrendering och arrendering av markområden, inom de
gränser som gemensamma kyrkorådet fastställt,

10.

ta initiativ och ge utlåtanden i ärenden som hör till dess
verksamhetsområde,

11.

vid behov utföra inspektioner och syneförrättningar som hör till dess
verksamhetsområde och göra framställningar om sådana till
gemensamma kyrkorådet,

12.

fatta beslut om att gravrätten förklaras förverkad i sådana fall där skötseln
av en grav har försummats väsentligt och graven inte på uppmaning har
iståndsatts inom ett år (17 kap. 5 § 3–4 mom. i kyrkolagen),

13.

fatta beslut om försäljning av skog i enlighet med skogshushållningsplanen
och budgeten, samt

14.

fatta beslut om ärenden som berör gravvårdar och namnskyltar som
placeras i en minneslund,

15.

fatta beslut om avvikelse från avgifter som berör lägergårdar och
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kurscenter.
18 §

Ekonomichefen har till uppgift att
sköta placeringsverksamheten i enlighet med givna föreskrifter.

5. Särskilda bestämmelser
19 §

Gemensamma kyrkorådet ska årligen ge gemensamma kyrkofullmäktige en berättelse
över den kyrkliga samfällighetens och dess församlingars förvaltning, ekonomi och
verksamhet under det föregående året. Berättelsen ska behandlas i gemensamma
kyrkofullmäktige tillsammans med det föregående årets bokslut.
9 kap. 6 § i kyrkoordningen

20 §

En förteckning ska föras över de beslut som fattas av de ledande tjänsteinnehavarna vid
den kyrkliga samfällighetens ämbetsverk. Gemensamma kyrkorådets ordförande ska
tillställas ett utdrag ur beslutsförteckningen senast fem dagar efter att besluten fattats.
Besluten ska delges gemensamma kyrkorådet vid dess följande sammanträde.
Gemensamma kyrkorådets ordförande kan överföra ett ärende som en direktion
eller en ledande tjänsteinnehavare har fattat beslut om till gemensamma kyrkorådet
för behandling. Beslutet om överföringen ska fattas senast 14 dagar efter att beslutet
har delgetts gemensamma kyrkorådets ordförande.
Om gemensamma kyrkorådet eller dess ordförande överför ett beslut till gemensamma
kyrkorådet för behandling, ska den berörda tjänsteinnehavaren informeras om detta vid
det sammanträde där beslutet delges gemensamma kyrkorådet.
10 kap. 5 § i kyrkolagen, 9 kap. 5 § i kyrkoordningen

21 §

Gemensamma kyrkorådet kan tillsätta kommissioner för tillfälliga uppdrag samt
fastställa deras uppgifter och verksamhetstid. Ett ärende som behandlas i en
kommission kan, liksom kommissionens beslut, överföras till kyrkorådet för
avgörande. (9 kap. 4 § i kyrkoordningen)

22 §

Detta reglemente träder i kraft vid ingången av månaden efter den under vilken
domkapitlet i Esbo stift har fastställt det.

9
Sääntö.
Tämän asiakirjan päivittäminen tai muokkaaminen vaatii
Yhteisen kirkkoneuvoston / Yhteisen kirkkovaltuuston / Tuomiokapitulin hyväksynnän.

