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Reglemente för gemensamma kyrkorådet

1 kap. – Allmänt
1§
I detta reglemente används följande begrepp:
1
2
3

Församling(en):
De församlingar som enligt 2 § i samfällighetens grundstadga bildar
Vanda kyrkliga samfällighet.
Servicecentralen:
De gemensamma tjänster och den gemensamma förvaltning som
avses i 4 § i samfällighetens grundstadga.
Vanda kyrkliga samfällighet:
Församlingarna och servicecentralen.

2 kap. – Sammansättning
2§
Till gemensamma kyrkorådet hör utöver dess ordförande och vice
ordförande 11 medlemmar. Det ska finnas minst en medlem från varje
församling i gemensamma kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådets
ordförande räknas inte in i denna kvot.
10 kap. 10 § 1 mom. i kyrkoordningen

3§
Valet av medlemmar i gemensamma kyrkorådet förrättas av
gemensamma kyrkofullmäktige, så att gemensamma kyrkorådets vice
ordförande väljs först och därefter de övriga medlemmarna.
11 kap. 11 § och 10 kap. 2 § 1–2 mom. i kyrkolagen

4§
Efter att det val som nämns i 3 § har förrättats ska personliga
suppleanter för medlemmarna utses genom ett särskilt val.

5§
Samfällighetens direktör, som är chef för servicecentralen, ska vara
närvarande vid gemensamma kyrkorådets sammanträden och har rätt
att delta i diskussionen men inte i beslutsfattandet. De ledande
tjänsteinnehavare som avses i instruktionen för servicecentralen har rätt
att vara närvarande vid sammanträdena och delta i diskussionen men
inte i beslutsfattandet. Då ett ärende som beretts av en ledande
tjänsteinnehavare behandlas vid sammanträdet är denne skyldig att
vara närvarande. Kyrkoherdarna i samfällighetens församlingar har rätt
att vara närvarande vid sammanträdena och delta i diskussionen men
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inte i beslutsfattandet. Gemensamma kyrkorådet kan kalla sakkunniga
till sina sammanträden.
10 kap. 11 § i kyrkoordningen

3 kap. – Ärendenas behandling
6§
Gemensamma kyrkorådet fattar beslut om tiden och platsen för sina
sammanträden.
Gemensamma kyrkorådet sammanträder också då ordföranden anser
att det behövs eller då minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen
begär det för behandling av ett angivet ärende.
Kallelsen och föredragningslistan ska sändas till gemensamma
kyrkorådets medlemmar och till gemensamma kyrkofullmäktiges
ordförande och vice ordförande minst tre dagar före sammanträdet.
Ett brådskande ärende kan genom ett enhälligt beslut vid sammanträdet
tas till avgörande genast.
I kyrkolagen och kyrkoordningen finns närmare bestämmelser om
gemensamma kyrkorådets sammanträden och om ärendenas
behandling vid sammanträdena.
7 kap. 4–6 § och 11 kap. 11 § i kyrkolagen, 7 kap. 3–5 § och 9 kap. 1–3 § i
kyrkoordningen

7§
Gemensamma kyrkorådet fattar på förslag av ordföranden beslut om
ärendenas behandlingsordning vid sammanträdet. Ordföranden kan
själv presentera och föredra ärenden antingen muntligen eller
skriftligen. Ärendena bereds av den tjänsteinnehavare som anvisats
uppgiften i en instruktion eller ett särskilt beslut eller genom ett skriftligt
förordnande av sin chef. Som föredragande fungerar samfällighetens
direktör, om inte gemensamma kyrkorådet beslutar något annat.
Gemensamma kyrkorådets medlemmar och föredraganden har rätt att
få sin avvikande åsikt antecknad i protokollet. Ifall den som anmält
avvikande åsikt önskar få sin motivering fogad till protokollet, ska han
eller hon meddela detta i samband med ärendets behandling och lämna
in sin skriftliga motivering till sekreteraren innan protokollet justeras.
7 kap. 2 § och 25 kap. 9 § i kyrkolagen

8§
Församlingsrådens framställningar och initiativ till gemensamma
kyrkofullmäktige ska beredas av gemensamma kyrkorådet och sändas
till fullmäktige för behandling. Om en framställning eller ett initiativ berör
också andra församlingar i samfälligheten, ska gemensamma
kyrkorådet inhämta utlåtanden av församlingsråden i de församlingar
som ärendet berör. Om ett församlingsråds initiativ eller framställning
berör ett ärende som ska avgöras av gemensamma kyrkorådet, ska
församlingsrådet underrättas om kyrkorådets avgörande eller åtgärd.
10 kap. 14 § i kyrkoordningen
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9§
Protokoll över sammanträdet ska föras av den sekreterare som
gemensamma kyrkorådet utsett för uppgiften. Sekreteraren kan vara en
tjänsteinnehavare vid samfälligheten eller i en av dess församlingar. I
protokollet antecknas omröstningarna och besluten samt övriga
omständigheter i anslutning till behandlingen, i enlighet med vad
ordföranden bestämmer. Protokollet justeras av två protokolljusterare
som utses vid sammanträdet eller, om så beslutas vid sammanträdet,
av gemensamma kyrkorådet vid sammanträdet.
Avtal och förbindelser som godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige
och gemensamma kyrkorådet undertecknas av de ledande
tjänsteinnehavare vid samfällighetens ämbetsverk som nämns i 5 § i
instruktionen för servicecentralen, i enlighet med deras
ansvarsområden. Expeditioner undertecknas av ordföranden eller
sekreteraren. Fullmakter undertecknas av ordföranden eller
samfällighetens direktör eller jurist. Protokollsutdrag bestyrks av
sekreteraren eller av den person som samfällighetens direktör förordnat
till uppgiften.

10 §
Utöver vad som bestäms i 25 kap. 4 § i kyrkolagen har samfällighetens
direktör och jurist rätt att ta emot stämningar och andra
tillkännagivanden som ska delges den kyrkliga samfälligheten eller
någon av dess församlingar.

4 kap. – Uppgifter
11 §
Gemensamma kyrkorådet ska i enlighet med kyrkolagen
1

svara för ledningen av de gemensamma tjänster som definieras i 4 § i
grundstadgan för Vanda kyrkliga samfällighet och för ledningen av den
gemensamma förvaltningen,

2

bereda de ärenden som ska behandlas av gemensamma
kyrkofullmäktige,

3

granska lagligheten av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut och se
till att besluten verkställs, samt

4

bevaka Vanda kyrkliga samfällighets intressen, företräda
samfälligheten och fatta beslut om dess namnteckningsrätt, samt på
samfällighetens vägnar ingå sådana avtal och företa sådana
rättshandlingar som hör till dess behörighet.

12 §
Gemensamma kyrkofullmäktige har inom ramen för sin
beslutanderätt gett gemensamma kyrkorådet i uppgift att
1

dra försorg om de uppgifter inom personalförvaltningen som enligt
kyrkolagen och samfällighetens grundstadga ska skötas gemensamt,
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om inte beslutanderätten har överförts till de tjänsteinnehavare som
avses i 4–5 § i instruktionen för servicecentralen,
2

godkänna stadgor som baserar sig på rekommendationsavtal mellan
kyrkans arbetsmarknadsverk och olika organisationer,

3

anställa och säga upp sådana tjänsteinnehavare och arbetstagare i
arbetsavtalsförhållanden vid servicecentralen vars tjänst eller syssla
hänför sig till kravgrupp 601 eller högre, medan gemensamma
kyrkofullmäktige fattar beslut om tillsättandet av och beviljandet av
avsked från tjänsten som direktör för samfälligheten, och alla andra
tjänsteinnehavare och arbetstagare i arbetsavtalsförhållanden vid
servicecentralen anställs av samfällighetens direktör, om inte något
annat följer av instruktionerna,

4

säga upp tjänsteinnehavare och arbetstagare vid servicecentralen
samt häva tjänsteförhållanden för tjänsteinnehavare och
arbetsavtalsförhållanden för arbetstagare vid servicecentralen,

5

under den tid prövotiden pågår vid behov avsluta tjänste- eller
arbetsavtalsförhållandena för sådana anställda vid servicecentralen
som avses ovan i 3 mom., dock inte tjänsteförhållandet för
samfällighetens direktör,

6

anställa och säga upp visstidsanställda tjänsteinnehavare och
arbetstagare vid servicecentralen, om inte beslutanderätten har
överförts till de tjänsteinnehavare som nämns i 4–5 § i instruktionen för
servicecentralen,

7

bevilja tjänsteinnehavare och arbetstagare vid servicecentralen
tjänstledighet och oavlönad arbetsledighet samt sjukledighet, om inte
beslutanderätten har överförts till de tjänsteinnehavare som nämns i
4–5 § i instruktionen för servicecentralen,

8

bevilja tjänsteinnehavare vid servicecentralen tillstånd till bisyssla,
förutom i de fall där tillståndet ska beviljas av domkapitlet,

9

godkänna anmälningar om bisyssla som lämnas in av
tjänsteinnehavare vid servicecentralen, om inte beslutanderätten har
överförts till de tjänsteinnehavare som nämns i 13 § i detta reglemente
eller i 4–5 § i instruktionen för servicecentralen,

10

godkänna byggritningarna för byggnader, om kostnadskalkylen inte
överskrider det belopp som gemensamma kyrkofullmäktige fastställt
och befogenheterna att godkänna ritningarna inte har överförts vidare
till fastighetsdirektionen,

11

göra smärre ändringar i sådana byggritningar som gemensamma
kyrkofullmäktige godkänt,

12

fastställa de högsta belopp för vilka direktionerna och
tjänsteinnehavarna har rätt att fatta beslut om upphandlingar, köp av
tjänster, försäljning av lös egendom och ingående av avtal,

13

fatta beslut om upphandlingar, köp av tjänster, försäljning av lös
egendom och ingående av avtal som överskrider det högsta belopp
som nämns i 12 punkten,
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14

fastställa de avgifter som Vanda kyrkliga samfällighet tar ut, frånsett
avgifterna för gravplatser,

15

sälja lös egendom som tillhör Vanda kyrkliga samfällighet, om inte
denna rätt har överförts till de tjänsteinnehavare som nämns i 12 och
14 § i instruktionen för servicecentralen,

16

fatta beslut om uthyrning av lokaler, om inte denna rätt har överförts till
de tjänsteinnehavare som nämns i 12 § i instruktionen för
servicecentralen,

17

fastställa de allmänna principerna för arrenden, hyror och ersättningar
som tas ut för användning av mark- och vattenområden, byggnader
och konstruktioner, lokaler, anläggningar och anordningar, samt de
allmänna principer som iakttas vid försäljning av lös egendom,

18

fatta beslut om beviljandet av bidrag, frånsett bidraget för det odelade
globala ansvaret och sådana bidrag beträffande vilka direktionen för
gemensamt församlingsarbete har beslutanderätt, samt

19

fatta beslut om arrendeavtal som berör fast egendom, om beslutet inte
ska underställas.

Gemensamma kyrkorådet svarar dessutom för ledningen av
gravvårdsfondens förvaltning samt skötseln av gravvårdsfondens
ekonomi och tillgångar. Gemensamma kyrkorådet svarar för de
uppgifter som räknas upp i punkterna 1–19 också för gravvårdsfondens
vidkommande.
Därutöver svarar gemensamma kyrkorådet för de uppgifter som
föreskrivs i kyrkolagen eller i någon annan lag eller i kyrkoordningen,
samt för de verkställighets- och förvaltningsuppgifter som inte
föreskrivits för eller förordnats någon annan myndighet eller som på
grund av sakens natur ska skötas av gemensamma kyrkorådet.
11 kap. 2 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 8 och 11 § i kyrkolagen

5 kap. – Överföring av befogenheter
13 §
Gemensamma kyrkorådets ordförande har till uppgift att
1

fatta beslut om semestrar för samfällighetens direktör, som är chef för
servicecentralen, och förordna en ställföreträdare för denne,

2

godkänna samfällighetens direktörs reseräkningar och andra liknande
räkningar,

3

bevilja sjukledighet för samfällighetens direktör och förordna en
ställföreträdare för denne, för högst 60 dygn per kalenderår,

4

fatta beslut om oavlönad tjänstledighet för samfällighetens direktör, för
högst tre månader per kalenderår, och förordna en ställföreträdare för
denna tid,

5

godkänna utbildningsplanen för samfällighetens direktör,

6

utfärda förordnanden om tjänsteresor för samfällighetens direktör,
samt
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7

godkänna samfällighetens direktörs anmälan om bisyssla.

14 §
En beslutsförteckning ska föras över de beslut som räknats upp i 13 §.
Gemensamma kyrkorådets ordförande ska tillställa vice ordföranden ett
utdrag över de beslut som fattats med stöd av 13 § senast den sjunde
dagen efter att besluten fattades.
De ovan nämnda besluten ska delges gemensamma kyrkorådet vid
dess första sammanträde som hålls efter att besluten fattades. Också
direktionernas beslut ska delges gemensamma kyrkorådet vid det första
sammanträde som hålls efter direktionens möte. Om gemensamma
kyrkorådet eller dess ordförande vill föra ett ovan avsett beslut till
gemensamma kyrkorådet för behandling, ska sekreteraren för den
direktion som fattat beslutet eller den tjänsteinnehavare som fattat
beslutet underrättas om denna begäran senast tre dagar efter att
utdraget ur beslutsförteckningen eller något annat meddelande om
beslutet delgetts gemensamma kyrkorådets ordförande och vice
ordförande eller gemensamma kyrkorådet.
Gemensamma kyrkorådets vice ordförande ger tillstånd till omedelbar
verkställighet av beslut som fattats med stöd av ett sådant förordnande
som avses i 13 §.
Gemensamma kyrkorådet ska underrättas om dessa beslut.
10 kap. 5 § i kyrkolagen, 9 kap. 5 § i kyrkoordningen

6 kap. – Berättelse om verksamheten
15 §
Gemensamma kyrkorådet ska varje år ge gemensamma
kyrkofullmäktige en berättelse om Vanda kyrkliga samfällighets
verksamhet under det föregående året. Berättelsen ska behandlas av
gemensamma kyrkofullmäktige samtidigt med bokslutet för det
föregående året. Verksamhetsberättelsen ska åtminstone innehålla
1

en redogörelse för sammansättningen av den kyrkliga samfällighetens
förvaltningsorgan och för deras verksamhet,

2

statistiska uppgifter och en analys av de förändringar som skett i
församlingarnas medlemsantal, samt församlingarnas statistik över
verksamheten,

3

en redogörelse för församlingarnas gemensamma verksamhetsformer,
jämte statistik, samt församlingarnas verksamhetsberättelser, som ska
vara jämförliga med varandra,

4

en redogörelse för betydande bygg- och renoveringsarbeten,

5

en redogörelse för skötseln av samfällighetens tillgångar och ekonomi
samt gemensamma kyrkorådets uppskattning av hur Vanda kyrkliga
samfällighets ekonomi kommer att utvecklas, jämte information om de
viktigaste planerna och de finansieringsbehov som planerna medför,
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6

uppgifter om samfällighetens försäkringar,

7

en redogörelse för verkställigheten av gemensamma kyrkofullmäktiges
viktigaste beslut, samt

8

en förteckning över de initiativ som församlingsmedlemmar och
förtroendevalda riktat till gemensamma kyrkofullmäktige och över de
åtgärder som vidtagits med anledning av initiativen.
9 kap. 6 § i kyrkoordningen

7 kap. – Ikraftträdande
Detta reglemente träder i kraft vid ingången av kalendermånaden efter
domkapitlets fastställelsebeslut. Genom detta reglemente upphävs det
reglemente för gemensamma kyrkorådet som godkänts av
gemensamma kyrkofullmäktige 28.9.2004 och fastställts av domkapitlet
24.11.2004 (inklusive de ändringar som domkapitlet fastställt 18.1.2006,
12.2.2009 och 12.6.2013).

