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1 KAP.
FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE OCH BEHANDLING AV ÄRENDEN
1§

Församlingsrådet sammankallas av ordföranden eller i det fall att denna är förhindrad av vice ordföranden, som bestämmer tid och plats för sammanträdet.
Församlingsrådet kan också på förhand fastställa en tidsplan för sina sammanträden .
Församlingsrådet skall dessutom sammankallas då minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär det för att behandla ett angivet ärende.

2§

Möteskallelsen tillställs medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet. Till kallelsen skall fogas en förteckning över de ärenden som skall behandlas.
Om ett ärende är brådskande kan församlingsrådet fatta beslut om att det tas upp till
behandling även om det inte finns omnämnt i möteskallelsen.

3§

Om behandlingen av ärenden och val föreskrivs närmare i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan samt förvaltningslagen.
För att säkerställa att mötet förlöper smidigt har ordföranden rätt att i enskilda
ärenden begränsa längden på medlemmarnas inlägg så att ett inlägg får räcka högst
två minuter.

4§

Till församlingsrådets möte kan kallas sakkunniga för att höras.

5§

Församlingsrådets beslut fattas på skriftlig föredragning som tillställs medlemmarna i
samband med möteskallelsen.

Ärenden som gäller församlingens verksamhet och andliga liv föredras av kyrkoherden, såvida denne inte har förordnat att ett ärende skall föredras av någon annan
tjänsteinnehavare. Mindre viktiga ärenden kan dock föredras muntligt.

6§

Sammanträdesprotokollet förs av en sekreterare som församlingsrådet har valt för
denna uppgift. Sekreteraren kan vara en anställd i församlingen.
I protokollet noteras omröstningar som förrättats och beslut som fattats samt de övriga omständigheter i samband med behandlingen som ordföranden bestämmer.
Protokollet justeras av två av sammanträdet valda protokolljusterare eller, om sammanträdet så beslutar, av församlingsrådet vid sitt sammanträde.
Om protokolljusterarna och ordföranden inte är eniga om protokollets innehåll justerar församlingsrådet protokollet vid sitt nästa sammanträde.

2 KAP.
FÖRSAMLINGSRÅDETS UPPGIFTER
7§

Församlingsrådet sköter de uppgifter som det ålagts i kyrkolagen, andra lagar, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan samt de verkställighets- och förvaltningsuppgifter vilka inte har bestämts eller föreskrivits vara någon annan myndighets uppgift
eller som på grund av sakens natur ankommer på församlingsrådet.
Församlingsrådet beslutar dessutom i ärenden som har anförtrotts det i den kyrkliga
samfällighetens grundstadga eller i sådana ärenden i vilka gemensamma kyrkofullmäktige genom särskilt beslut överfört sin beslutanderätt till församlingsrådet.

3 KAP.
ÖVERFÖRANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
8§

Kyrkoherden fattar beslut i följande ärenden:
1. att anställa en tillfällig/visstidsanställd tjänsteinnehavare eller en visstidsanställd
arbetstagare för en period om högst ett år, då församlingen har prövningsrätt i
saken;
2. att fastställa villkorliga beslut om val av anställda, när villkoret har blivit uppfyllt;
3. att bevilja obetald tjänstledighet eller arbetsledighet för högst sex månader, om
församlingen har prövningsrätt i saken och ledigheten inte åsamkar församlingen
tilläggskostnader;

4. att bevilja semester;
5. att bevilja sjukledighet eller någon annan tjänst- eller arbetsledighet som baserar
sig på lag, då församlingen har prövningsrätt i saken;
6. att besluta om lediga dagar;
7. att besluta om kollektplanen;
8. att besluta om en anskaffning till ett eurovärde som församlingsrådet särskilt
fastställer;
9. att besluta om beviljande av befrielse från avgifter rörande församlingsverksamheten samt;
10. att besluta om beviljande av bidrag till ett eurovärde som församlingsrådet särskilt fastställer.

9§

Över ärenden avgjorda i enlighet med 8 § skall föras en beslutsförteckning.

10 §

Församlingsrådet eller dess ordförande kan överföra ett ärende som avgjorts av kyrkoherden eller av en direktion till församlingsrådet för behandling. Församlingsrådet
kan då upphäva eller ändra beslutet eller återremittera det för ny behandling.
Kyrkoherden skall se till att ett utdrag ur kyrkoherdens beslutsförteckning inom sju
dagar från avgörandet tillställs församlingsrådets viceordförande för kännedom. Församlingsrådet beslutar separat hur dessa beslut delges rådet.
Om församlingsrådet eller dess vice ordförande vill överföra avgörandet till rådet för
behandling, skall ett yrkande om detta meddelas den som har avgjort ärendet inom
sju dagar räknat från det att utdraget ur beslutsförteckningen eller något annat
meddelande om ärendet har delgetts församlingsrådets vice ordförande. Församlingsrådet kan på förhand meddela att det inte kommer att utnyttja sin överföringsrätt.

IKRAFTTRÄDELSE
Detta reglemente träder i kraft den första i den månad som följer på domkapitlets i
Borgå beslut om fastställelse.
Med detta reglemente upphävs det reglemente som godkänts av församlingsrådet
1.12.2009 och fastställts 20.1.2010.

