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§ 13

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Kyrkofullmäktiges ordförande öppnar sammanträdet. Därefter förrättas
namnupprop.
FÖRSLAG: Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
BESLUT: Beslut enligt förslag.
________

§ 14

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
När namnuppropet har förrättats skall fullmäktige konstatera om
sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
Kyrkofullmäktige är lagenligt sammankallat enligt kyrkoordningen 8:5 §
om kallelsen har varit uppsatt på anslagstavlan minst en vecka innan
sammanträdet och översänts till beslutande senast en vecka före
sammanträdet. Kyrkofullmäktige är beslutfört om över hälften av
medlemmarna är närvarande (kyrkolagen 7:4 §).
Kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med
den 10.06.2020.
FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och
beslutfört.

BESLUT: Beslut enligt förslag.
________

§ 15

VAL AV SEKRETERARE FÖR SAMMANTRÄDET
FÖRSLAG: Till sekreterare för sammanträdet föreslås Tuire Welander.

BESLUT: Beslut enligt förslag.
________
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§ 16

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Kyrkofullmäktige väljer två protokolljusterare som skall justera
sammanträdets protokoll. Fullmäktige kan särskilt besluta att protokollet
eller en del därav skall justeras omedelbart.
Om det efter protokolljusterarnas justering fortfarande råder oenighet om
protokollets innehåll, skall fullmäktige till denna del justera protokollet vid
följande sammanträde.
FÖRSLAG: Till protokolljusterare föreslås Ann-Kristin Håkans och Camilla
Johansson.
Justering sker direkt efter avslutat sammanträde.
BESLUT: Beslut enligt förslag.
________

§ 17

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Förslag: Föredragningslistan godkännes.
BESLUT: Beslut enligt förslag.
________

§ 18

FÖRSAMLINGENS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2019
Ekonomisektionen 8.4 2020, § 17
Bokslut 2019 samt drifthushållningsdelens utfallsrapport har per e-post skickats
ut till ekonomisektionens ledamöter.
Församlingens OFGR revisor Tove Lindström-Koli på BDO Audiator Ab, besöker
den 17.3.2019 ekonomikontoret för granskning av allt bokslutsmaterial.
Bokslutet noteras och biläggs protokollet som bilaga 1.1 och
drifthushållningsdelens utfallsrapport som bilaga 1.2.
Församlingen visar ett överskott på 139 072,18 euro för räkenskapsåret 2019 (år
2018 ett överskott på 30 778,07 euro).
Överskotten beror främst på högre skogsintäkter pga stormen Alfrida samt att
några av investeringarna inte blev av under året samt genom att samtliga
områden varit kostnadseffektiva och alla ansvariga har trots mycket verksamhet
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ändå varit sparsamma. Det senaste året har dock skatteintäkterna minskat något,
vilket är helt enligt prognosen.
Driftsintäkterna uppgår till 150 970,37 euro, mot budget 316 905,00 euro.
(Försäljning av Kantorsgården, budgeterat 245 000,00 euro, blev inte av 2019
därför intäkterna mindre.) Driftskostnaderna uppgår till 1 007 614,14 mot budget
1 251 296,00 euro.
Investeringarna har varit lägre än beräknat, 85 216,26 euro mot budgeterat
398 109,00.
Avgiften till kyrkans Centralfond har överskridits, 102 792,00 euro mot budget
99 083,00 euro. Avgiften baserar sig på 6,5% av den kalkylerade kyrkoskatten
föregående år.
Församlingens totala kyrkoskatt uppgick till 1 235 535,08 euro, budgeterat
1 321 542,00 euro. Beskattningskostnaderna uppgick till 14 423,56 euro,
budgeterat 16 000,00 euro. Specificering av skatteintäkter/kostnader finns i
balansboken, sid 42.
Församlingens intaxeringsprocent för kyrkskatter har varit 1,50%.
Avskrivningarna under 2019 uppgick till 124 895,04 euro.
Årsbidraget är positivt, 263 967,22 euro.
Personalkostnaderna inklusive lönebikostnader under året var 652 493,07 euro
(653 266,02 euro år 2018). Specificering över samtliga personalkostnader finns i
balansboken, sid 55.
Församlingens totala kassa- och banktillgodohavanden uppgick på
bokslutsdagen 31.12.2019 till 618 336,91 euro.
Gravvårdsfonden uppvisar en förlust på -1 086,98 euro (år 2018 en förlust på 3 175,78 euro).
Ingeborg Androsoff fond uppvisar en förlust på -4 303,11 euro (år 2018 en vinst
på -33 571,40 euro).
De särredovisade fondernas balans- och resultaträkningar finns i balansboken,
sidorna 58-61, bilaga A och B.

EKONOMENS FÖRSLAG: Att ekonomisektionen för sin del godkänner bokslutet
för räkenskapsåret 2019 enligt bilagorna 1.1 och 1.2, med ett överskott om 139
072,18 euro, och förelägger det till kyrkorådet för fortsatt behandling.
BESLUT: Beslut enligt förslag
Efter ekonomisektionens möte har ekonomen gjort några tekniska korrigeringar
till bokslutsboken, främst p.g.a felinmatade siffror. Revisorn fortsätter att revidera
bokslutet och behov för flera tekniska korrigeringar kan uppstå. De nämnda
tekniska korrigeringarna kommer inte att påverka resultatet.
Ledningens bekräftelsebrev för räkenskapsåret 2019 har mailats till revisorn
1.4.2020.
Kyrkorådets godkännande av bokslutet för räkenskapsåret 2019 samt
kyrkorådets underskrifter i bokslutsboken skickas till revisorn så fort som
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bokslutsboken är underskriven, varefter församlingen erhåller
revisionsberättelsen.
Bokslutsboken 2019 samt drifthushållningsdelens sifferdel har i samband med
kallelsen till kyrkorådet bifogats och noteras i protokollet som bilaga 1 och bilaga
2. Ifall revisorn kommer med flera tekniska korrigeringar före kyrkorådets möte får
ledamöterna den korrigerade bokslutsboken senast på mötet.
EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG: Att kyrkorådet för sin del godkänner
församlingens bokslut för räkenskapsåret 2019 med ett överskott om 139.072,18
euro enligt bokslutsboken bilaga 1 och undertecknar därmed sid 62 i
bokslutsboken samt överlämnar densamma till revisorn och kyrkofullmäktige för
fastställande. Drifthushållningens sifferdel noteras som bilaga 2.
BESLUT: Enligt beslut

Församlingens bokslutsboken för räkenskapsåret 2019 har bifogats
kallelsen och noteras i protokollet som bilaga 1.
KYRKORÅDETS BESLUTSFÖRSLAG: Att kyrkofullmäktige beslutar att
fastställa bokslutet och verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret 2019
enligt bilaga 1.
BESLUT: Beslut enligt förslag.
________

§ 19

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 har bifogats kallelsen som
bilaga 2.
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: Revisionsberättelsen för räkenskapsåret
2019 antecknas till kännedom enligt bilaga 2.
BESLUT: Beslut enligt förslag.
________

§ 20

BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: Att kyrkofullmäktige beviljar alla
redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
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BESLUT: Beslut enligt förslag.
________

§21

INSTRUKTION FÖR EKONOMTJÄNSTEN
Kyrkorådet 23.1.2020, §10
Innan ekonomtjänsten i församlingen ledigförklaras behöver instruktionen för
tjänsten godkännas av kyrkofullmäktige. En instruktion uppgjordes 2015, men har
inte framlagts för godkännande av kyrkofullmäktige och har därmed inte vunnit
laga kraft. Det är därför motiverat att diskutera om tjänsteinstruktionen behöver
uppdateras innan den nu går till fullmäktige för godkännande.
Ordförande har varit i kontakt med andra församlingars kyrkoherdar angående
behörighetskraven för ekonomtjänsten. Dessa varierar en del mellan
församlingarna i prosteriet. I Mariehamns församling förutsätts högre
högskoleexamen för tjänsten som ekonomichef, medan flertalet församlingar har
merkonomexamen inom redovisning som formellt behörighetskrav.
I Lemland-Lumparlands församling har man gått in för en lösning där både
högskoleexamen och merkonomexamen nämns som behörighetskrav för
tjänsten. Riktningen bland övriga församlingar verkar även vara att något höja på
behörighetskraven för ekonomtjänsterna.
I och med att Jomala församling är den näst största församlingen på Åland finns
det fog att diskutera behörighetskraven för ekonomtjänsten. Församlingens
storlek motiverar att överväga om lägre högskoleexamen skulle vara ett lämpligt
behörighetskrav, samtidigt som det kan vara skäl att inte göra det omöjligt för den
som med arbetslivserfarenhet uppnått motsvarande kunnande att söka tjänsten.
Behörighetskravet kunde därför t.ex. formuleras enligt följande:
” Ekonomen skall ha avlagt lämplig examen på högskolenivå (lägre
högskoleexamen) alternativt merkonomexamen med inriktning på redovisning
och inneha inom området jämförbar erfarenhet av ekonomiska och administrativa
uppgifter, personalfrågor, bokföring och informationsteknisk kompetens.”
Till kallelsen bifogas den nuvarande instruktionen från 2015 och instruktionen för
tjänsten som ekonomichef i Mariehamns församling som referens (bilagor 4 och
5)
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Att kyrkorådet ser över den nuvarande instruktionen från 2015 och framlägger
den för kyrkofullmäktige för godkännande.
BESLUT: Kyrkorådet skickar ärendet till ekonomisektionen för beredning.
Ekonomisektionen 13.2.2020, §9
BESLUT: Ekonomisektionen föreslår att instruktionen uppdateras med följande
ändring i behörighetsvillkoren:
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”Ekonomen skall ha avlagt lämplig examen på kandidatnivå (189 sp) alternativt
merkonomexamen med inriktning på redovisning och inneha inom området
jämförbar erfarenhet av ekonomiska och administrativa uppgifter, personalfrågor,
bokföring och IT-kompetens.”
Och följande ändring gällande arbetstiden:
”Arbetstiden fastställs enligt kollektivavtalet.”
Kyrkorådet 28.4.2020, §32
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:
Att kyrkorådet godkänner ekonomisektionens förslag med en ytterligare ändring
att lönesättningen definieras enligt följande: Lönen fastställs enligt den i
kollektivavtalet angivna lönesättningsgruppen. Den uppdaterade instruktionen
bifogas protokollet som bilaga 3 och sänds till kyrkofullmäktige för fastställande.
BESLUT: Enligt förslag

KYRKORÅDETS BESLUTSFÖRSLAG:
Den uppdaterade instruktionen sänds till kyrkofullmäktige för fastställande
enligt bilaga 3.
BESLUT: Beslut enligt förslag.
________

§ 22

ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden fanns att behandla.
________

§ 23

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
1. Carina Aaltonen informerade om läget för nybygget Gregersö
lägergård.
2. Fullmäktige riktar ett tack till de anställda för det arbete som har gjorts i
samband med Corona-krisen med bland annat webb-sändningar och
webb-gudstjänster.
________

§ 24

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Sammanträdet avslutades kl. 19.45.
________

§ 25

BESVÄRSANVISNING

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende 11.6.2020-13.7.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Jomala församling

PROTOKOLL 2/2020

Kyrkofullmäktige
Nr 2/2020

Kallelsedatum

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Olofsgården, stora salen

10.6.2020

2.6.2020
Klockslag

19.00-19.45

_______________________________________________________________________________

Besvärsanvisning biläggs protokollet.
________

==============================
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