SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

PROTOKOLL II / 2020

Sammanträde för gemensamma kyrkofullmäktige i Sibbo kyrkliga samfällighet i Sibbo kyrka
onsdagen 7.10.2020 kl. 18.30 – 19.15.
18
ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET SAMT INLEDNINGSANDAKT
Ordförande Magnus Engblom öppnade sammanträdet och kyrkoherde Juha Ilonen höll
en inledningsandakt.
19
KONSTITUERING
Namnupprop, lagenlighet och beslutsförhet, protokolljusterare, godkännande av föredragningslista
Förslag: Till protokolljusterare väljs Harri Lehtonen och Vidar Lindqvist.
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Varsinainen jäsen - ordinarie medlem
AALTONEN Leila
ALATERÄ Tuomas
ANDELIN Senja
HAAPANIEMI Rauno
KAHRI Lilli
KUNTSI Kaarlo
LEHTONEN Harri
MALINIEMI Hannu
MATTILA Marketta
NISSINEN Riitta
NYSTEN Svante
OJALA Tarmo
PIRCKLEN Anne
SAHLBOM Maija-Liisa
SINKKONEN Tiina
SIVULA Jari-Antero
VAUHKONEN Aki
VIRTANEN Kauko
WEDERHORN Helena
Viranhaltijat
ILONEN, Juha
EKHOLM, Camilla
YRJÖNEN, Timo
RASK-BACKMAN, Jenna
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Varsinainen jäsen - ordinarie medlem
BACKSTRÖM Anders
ENGBLOM Magnus
GUSTAFSSON Ann-Britt
JUSELIUS Carola
LAMPENIUS Hans
LINDHOLM Ingela
LINDQVIST Vidar
LYDMAN Caj-Gustav
LÖNNROTH Paula
WICKHOLM Ingeborg
WICKHOLM Tom
ÅSTRÖM Sven Gustav

Varajäsenet - Suppleanter
PÖLLÖNEN Sirpa
WESTERBACK Senja
HELIN Martina
LINDQVIST Barbro
ÅSTRÖM Carola

Beslut: Efter namnupprop konstaterades sammanträdet lagenligt sammankallat och
beslutfört. Av kyrkofullmäktiges 31 ledamöter var 22 ordinarie medlemmar närvarande. Till protokolljusterare valdes Hannu Maliniemi och Vidar Lindqvist. Den med
kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning
med följande tillägg: Till punkt 22 Övriga ärenden tillades en punkt fullmäktigeiniativ
på initiativ av Gemensamma kyrkofullmäktigeledamot Maija-Liisa Sahlbom. Kallelsen och föredragningslistan finns som bilagor till protokollet.
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20
ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Budgetram för år 2021. Bifogat, bilaga 1 /20 §, den av gemensamma kyrkorådet
godkända budgetramen för år 2021, vilken fungerar som grund för uppgörandet av
budgeten.
2. Skatteintäkterna 1–9/2020, bilaga 2 /20 §
3. Resultaträkningen för Sibbo kyrkliga samfällighet 1–8/2020, bilaga 3 /20 §
4. Konkurrensutsättning av kapitalförvaltningen under våren 2020 – ett diskretionärt
kapitalförvaltningsavtal har ingåtts med Evli
Förslag: Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar ärendena för kännedom.
Beslut: Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade ärendena för kännedom.
21
KYRKOSKATTESATSEN ÅR 2021
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Kyrkoskattesatsen för Sibbo kyrkliga samfällighet höjdes år 2010 till 1,35 %. Efter
detta har kyrkoskattesatsen inte höjts.
Under de senaste åren har Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomi visat överskott, även
om budgetarna har visat ett rejält underskott sedan år 2018. Bland annat har engångsposter och kostnadsbesparingar samt förra årets ökning av skatteintäkterna, förklarat
överskotten i boksluten. Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomi visar ett underskott på
265 t€ i budgeten för i år. Kyrkliga samfälligheten väntas fortsätta visa underskott
även under de kommande åren.
Sibbo kyrkliga samfällighet bör de kommande åren försöka uppnå kostnadsinbesparingar samt hålla investeringarna på en rimlig nivå. Förvaltningsavdelningen och församlingarna bör vara återhållsamma med att öka personalutgifterna. Den globala coronaviruspandemin kommer att påverka kyrkoskatteintäkterna samt verksamhetsintäkter
och -kostnader. För tillfället är det dock omöjligt att uppskatta hur stor inverkan kommer att bli. Storleken på inverkan beror på hur länge coronaviruspandemin fortsätter
och hur den hanteras både i Finland och i andra länder.
För tillfället bereder den finska staten en vård- och landskapsreform, vilken även kan
inverka på kyrkans finansieringsunderlag. Det kan vara att beskattningens tyngdpunkt
flyttas från kommunerna till staten, vilket även skulle påverka kyrkoskatteintäkterna.
Fastän den kyrkliga samfällighetens ekonomiplan indikerar att skatteprocenten bör höjas, föreslås ändå att skatteprocenten inte höjs år 2021. Vård- och landskapsreformen
kan föra med sig förändringar i beskattningsunderlaget de inkommande åren och för
tillfället är Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomi ännu stabil. Det är bra att följa med
utvecklingen av kostnaderna ännu några år och därefter göra en bedömning om en
möjlig förändring i skatteprocenten.
Gemensamma kyrkorådets beslut 3.9.2020:
Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att kyrkoskattesatsen år 2021 är 1,35.
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Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar på alla församlingsmedlemmar, även barn och unga.
Gemensamma kyrkorådet: Gemensamma kyrkofullmäktige besluter att bibehålla
kyrkoskattesatsen år 2021 vid 1,35 %.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
22
ÖVRIGA ÄRENDEN
32.1 Fullmäktigeinitiativ
Gemensamma kyrkofullmäktiges medlem Maija-Liisa Sahlbom inlämnade följande
fullmäktigeinitiativ: ”Jag föreslår att man vid gemensamma kyrkofullmäktiges följande sammanträde presenterar hur den interna kontrollen är organiserad i Sibbo kyrkliga samfällighet”.
Bilaga 1 /22 §, skriftligt fullmäktigeinitiativ.
Beslut: Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att skicka initiativet till gemensamma
kyrkorådet för beredning.
23
BESVÄRSANVISNING
Bilaga 1 /23 §.
24
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förslag: Det justerade protokollet på finska och svenska framläggs till påseende på
vardera församlingens pastorsexpedition under tiden 14.10 – 11.11.2020.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.15.
Tid och plats som ovan

Magnus Engblom
ordförande
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Jenna Rask-Backman
sekreterare
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Protokollet granskat och godkänt

Hannu Maliniemi

Vidar Lindqvist

Intygas, att det justerade protokollet på finska och svenska anslagits till påseende på
vardera församlingarnas pastorskanslier under tiden 14.10 – 11.11.2020.

Sibbo
Kristina Holm
byråsekreterare
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