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§ 16

Uppgifter om mötet

Öppnande av mötet
Ordföranden inleder mötet med bibelläsning och bön,
varefter han öppnar mötet.
Mötets lagenlighet och beslutförhet
Kallelse och föredragningslistan skickas till ledamöterna enligt
församlingsrådets beslut § 108/24.10.2012.
Kungörelsen om församlingsrådets möte har funnits på församlingens
anslagstavla och hemsida http://www.vandasvenskaforsamling.fi/delta-ochpaverka 5 dagar före mötet.
Förslag

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Enligt förslag.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Förslag

Församlingsrådet utser Annika Halmén och Maximilian Mannola till
protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

Enligt förslag.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 20.3.2018 kl.12 på
församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 21.3 – 20.4.2018.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Föredragningslistan godkändes med ett extra ärende §31 Utlåtande om första
utkastet till plan för Dickursby kyrka.
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§ 17

Justering av ärendet 6.2.2018 § 10 Verkställandet av Harald Bäckströms testamente

Diarienummer

DVAN/43/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Eftersom den ena protokolljusteraren Tiina Nurmi-Kokko inte justerade § 10 i
församlingsrådets protokoll från 6.2.2018 med motiveringen att
församlingsrådet beslöt anlita advokat Harriet Rydberg att kontakta Varjosaari
angående Harald Bäckströms dödsbos slutredovisning, så justerar
församlingsrådet ärendet på mötet 13.3.2018.

Enligt ordförande och den andra protokolljusteraren 6.2.2018 beslöt
Församlingsrådet i § 10 följande:
Församlingsrådet beslöt att
1. Fondera Harald Bäckströms testamentsmedel i enlighet med
församlingens praxis.
2. Kalla fonden för Harald Bäckströms fond.
3. Placera Harald Bäckströms fondmedel i enlighet med församlingens
praxis som håller kristen-etisk granskning.
4. Anlita advokat Rydberg för att kontakta juristen Olli Varjosaari för att
kräva skriftlig slutredovisning över Harald Bäckströms testamente
och testamentsförvaltning senast 28.2.2018.
-----------------------13.3.2018 § 17

Föredragande föreslår att församlingsrådet justerar sitt beslut i ärendet
6.2.2018 § 10 Verkställandet av Harald Bäckströms testamente
omedelbart.
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Fondera Harald Bäckströms testamentsmedel i enlighet med
församlingens praxis.
2. Kalla fonden för Harald Bäckströms fond
3. Placera Harald Bäckströms fondmedel i enlighet med
församlingens praxis som håller kristen-etisk granskning.
4. Anlita advokat Rydberg för att kontakta juristen Olli Varjosaari för
att kräva skriftlig slutredovisning över Harald Bäckströms
testamente och testamentsförvaltning senast 28.2.2018.
5. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Fondera Harald Bäckströms testamentsmedel i enlighet med
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församlingens praxis.
2. Kalla fonden för Harald Bäckströms fond.
3. Placera Harald Bäckströms fondmedel i enlighet med församlingens
praxis som håller kristen-etisk granskning.
4. Anlita advokat Rydberg för att kontakta juristen Olli Varjosaari för att
kräva skriftlig slutredovisning över Harald Bäckströms dödsbos
förvaltning och ekonomi senast.28.2.2018.
5. Justera paragrafen omedelbart.
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§ 18

Uppdaterandet av lokalplanen för skriftskolarbetet 2018-2020

Diarienummer

DVAN/92/00.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet uppdaterar lokalplanen för skriftskolarbetet för åren 20182020 som Reglemente för skriftskolan I Vanda svenska församling (RS)
förutsätter.
Lokalplanen är uppgjord i enlighet med de riktlinjer som fastställts i den av
biskopsmötet godkända ramplanen för arbetet med konfirmander inom
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i Ett stort under - plan för
konfirmandarbetet 2017.
Församlingsrådet godkänner lokalplanen för en treårsperiod samt en årlig
verksamhetsplan för arbetet med konfirmander.
Den årliga verksamhetsplanen för arbetet med konfirmander finns i Vanda
svenska församlings verksamhets- och ekonomiplan 2018.
Lokalplanen fungerar som ett arbetsredskap för de tjänsteinnehavare som
förverkligar skriftskolan i Vanda svenska församling. Planen innehåller det
som överenskommits ifråga om skriftskolans funktioner och innehåll i Vanda
svenska församling.
Barnkonsekvensanalys: Eftersom skriftskolarbetets målgrupp är personer
som inte fyllt 18 år måste en barnkonsekvensanalys göras (Kyrkoordningen,
23 kap. 3 §).
Konfirmanderna delas in i skriftskolgrupper vars storlek är max. 25 personer,
men kan vid vägande skäl temporärt tillåtas överskrida denna gräns ifall att
församlingsrådet så beslutar. Övriga indelningar av undervisningsgrupperna i
mindre grupper kan vid behov framställas och tillämpas.
Planen förutsätter att församlingen har tillräckligt med personal på
skriftskollägret. Enligt rekommendationerna i Skriftskolplanen bör det finnas
minst 1 vuxen per 10 lägerdeltagare. Personalen fördelar sinsemellan
uppgifter och ansvar. Alla tjänsteinnehavare som arbetar på lägret är hela
tiden närvarande. För varje läger anställs en extra teolog, till vars uppgifter
hör att bl.a. hålla arbetspass, andakter och dylikt. Utöver detta anställs också
en annan vuxen person som har både undervisnings- och säkerhetsuppgifter.
Utöver dessa kan vid behov även andra personer komma på fråga att ta in på
läger. Församlingen skall också sträva efter att engagera ett tillräckligt stort
antal hjälpledare som är lämpade att leda ungdomar.
Lokalplanen tar upp centrala aspekter som bidrar till analysen i kap. 3.11
Lägersäkerhet och ansvar. Detta innebär att församlingsrådet utser en
program- och säkerhetsansvarig, som är ansvarig för lägrets säkerhet och
program, så att dessa kan genomföras på ett säkert sätt. Den säkerhets- och
programansvarige får inte avlägsna sig från lägerområdet under lägret.
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Dessutom har den säkerhets- och programansvarige i uppdrag att före lägret
uppgöra ett säkerhetsdokument där alla nödvändig data för lägret framgår.
Som en allmän säkerhetsregel gäller att alla lägerledare i tjänsteställning bör
ha genomgått förstahjälp kurs. Ifall dessa inte har genomgången och godkänd
förstahjälp kurs skall arbetet kunna ordnas på sådant sätt att deltagande i en
förstahjälp kurs möjliggörs innan lägrets början. Med på läger finns en
förstahjälps väska. Vanda svenska församling har nolltolerans mot mobbning.
Sexuella trakasserier tillåts inte i någon form.
Bilaga 1: Lokalplan för skriftskolarbetet 2018-2020
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna den treåriga lokalplanen 2018-2020 för skriftskolarbetet
2. Justera paragrafen omedelbart

Beslut

Enligt förslag.
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§ 19

Avskrivning av kreditförluster 2017

Diarienummer

DVAN/93/02.08.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska församling har av ekonomiförvaltningen erhållit en lista på
kreditförluster gällande avgifter från år 2017 till ett sammanlagt värde på
124,00 €.
Kreditförlusterna är mycket små vilket beror på att betalningspåminnelser har
sänts av för-samlingssekreteraren.

Bilaga 2: Kreditförluster. VSF
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Avskriva kreditförlusterna från år 2017.
2. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 20

Bokslut över fondmedel

Diarienummer

DVAN/95/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Ekonomikontoret vid Vanda kyrkliga samfällighet har tillställt en rapport över
fondmedel.

Bilaga 3: Rapport över fondmedel
Förslag

Församlingsrådet besluter anteckna rapporten för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 21

Redovisning för användning av fondmedel för födelsedagsfest och kretsar 2017

Diarienummer

DVAN/38/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade 18.10.2016 § 078 Diakoniarbetarna Annakatri Aho
och Heidi Salminen 3520,50 € ur Dagny Bäckströms fond för två
födelsedagsfester och för traktering i kretsarna år 2017.
Av de beviljade medlen 3520,50 € användes 1096,67 € enligt bifogad
redovisning. Budgeten underskreds med 2 423,83 €. Orsaken till att
budgeten underskreds beror på att endast en fest hölls året 2017 samt att
denna inte hölls på Prostgården, som har hög hyra, utan i Myrbacka kyrka
som kunde användas gratis.

Bilaga 4: Redovisning för användning av fondmedel 2017. Födelsedagsfest och kretsar

Förslag

Församlingsrådet besluter att:
1. Godkänna redovisningen.
2. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 22

Redovisning för användning av fondmedel för pensionärsläger

Diarienummer

DVAN/542/02.03.00/2017

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade diakonissan Annakatri Aho 3465 € 9.5.2017/§ 065
ur Dagny Bäckströms fond för pensionärsläger på Päiväkumpu badhotell
15.9 -17.9.2017.
I lägret deltog 10 pensionärer, vilka betalade en egenandel på 50 €. Inkomster
från bussresan var 500 € av vilka 460 € betalades med budgetmedel. För
lägret användes fondmedel för 12 pers. inkl. helpension. Sammanlagt kostade
lägret 3760,00 €.
Budgeten överskreds med 255 €, eftersom det fanns 8 personer som ville ha
enkelrum. Det innebar en extra utgift på 544 €.

Bilaga 5: Redovisning för användning av fondmedel 2017 Pensionärsläger
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1.Godkänna redovisningen.
2.Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 23

Redovisning för användning av fondmedel för informationsverksamheten 2016

Diarienummer

DVAN/37/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet bevilja Förvaltningssekreterare Solveig Halonen 10.000 € ur
Dagny Bäckströms fond för informationsverksamheten 17.11.2015 § 122.
Huvudbokföraren vid samfällighetens ekonomikontor har på begäran tillställt
en redovisning för användning av fondmedel för informationsverksamheten år
2016.
Medlen har använts för annonsering i Hufvudstadsbladet, för de veckovisa
annonserna i ”Söndag -kyrkdag” sammanlagt 6037,30 €, och för
annonseringssatsningen i Hbl under rubriken ”Bikupan” 1179,11 €. De
använda medlen har underskridit de ansökta medlen med 2783,59 €.

Bilaga 6: Redovisning för användning av fondmedel, informationsverksamheten
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1.Godkänna redovisningen
2.Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 24

Ansökan om fondmedel för informationsverksamheten 2018

Diarienummer

DVAN/544/02.03.06/2017

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingssekreteraren Marlene Antell ansöker 10.000 € ur fondmedel för
informations-verksamheten för år 2018. I ansökan ingår en budget.
Utgifterna för informationen ökar ständigt. De budgeterade medlen för år 2017
räckte inte till med ett underskott på 9079 € så som bokslutet visar. Den mest
kostsamma information utgörs av annonseringen i Hufvudstadsbladet, som
riktar sig genom Söndag-Kyrkdag speciellt till familjer, men som även läses av
församlingens seniorer. I denna annonsering får församlingen också synlighet
tillsammans med huvudstadsregionens övriga församlingar. Det har visat sig
vara en god satsning.
En annan särskild annonseringssatsning i Hufvudstadsbladet har gått under
rubriken ”Bikupan”. Det är en annonsering som gäller enbart Vanda.
Motsvarande annonsering har också Helsingfors och Esbo församlingar.
Annonseringen återkommer ”Bikupan” endast några gånger per år. I denna
får församlingen synlighet tillsammans med övriga Vandaorganisationer. I
”Bikupan” har församlingen annonserat om musikverksamheten och
konserter. Alla dessa evenemang riktar sig till seniorerna, som läser Hbl.
En mindre del av evenemangsannonser omfattar konsertannonser.

Bilaga 7: Ansökan om fondmedel. Informationsverksamheten
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 10000 € för informationsverksamheten för år 2018.
2. Bevilja medlen ur Dagny Bäckströms fond.
3. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 25

Val av valnämnd för Vanda svenska församling

Diarienummer

DVAN/96/00.00.01/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland väljer
förtroendemän till
församlingsråd/kyrkofullmäktige samt till gemensamma kyrkofullmäktige för
fyraårsperioden 2019-2022. Den egentliga valdagen är 18.11.2018 och
förhandvalet är 6-11.10.2018.
Valnämnden skall tillsättas senast 31.5.2018 (VOK 2:4,1). I Församlingarna i
Vanda tillsätts valnämnden under mars månad.
Församlingsrådet skall vidta följande åtgärder för församlingsvalet:
1. Församlingsrådet väljer medlemmar och suppleanter till valnämnden samt
utser en ordförande (KL 23:19 och VOK 2:4,1).
2. Församlingsrådet kan besluta att församlingen delas in i röstningsområden
(KL 23:19 och VOK 2:4,1).
3. Gemensamma kyrkorådet kan tillsätta en centralvalnämnd (KL 23:20).
4. Val av tidning/annan publikation där vissa kungörelser och meddelanden i
anslutning till valet samt sammanställningen av kandidatlistorna publiceras
(KO 23:2,2–3). Detta besluter gemensamma kyrkorådet.
5. Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer platsfördelningen för
medlemmarna av ge-mensamma kyrkofullmäktige på basis av folkmängden i
den kyrkliga samfällighetens församlingar 1.1.2018 (KL 11:7 och KO 10:9).
Uppgifter om detta kommer inom vårens lopp.
Till församlingsrådet i Vanda svenska församling väljs 12 medlemmar.
Församlingsrådet skall utse
1. Minst fyra medlemmar i valnämnden
2. Minst fyra suppleanter i valnämnden
3. En ordförande för valnämnden
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Vanda svenska församling är så liten till medlemsantalet att församlingen
utgör ett enda valdistrikt. Vanda svenska församlings valdistrikt är så
omfattande att en större valnämnd än minimiantalet borde utses, förslagsvis
sex medlemmar och sex suppleanter i valnämnden jämte en ordförande.
Gemensamma kyrkorådet har tillsatt en centralvalnämnd som skall bl.a.
1. Uppgöra valkungörelser
2. Uppgöra en vallängd för valet
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3. Försäkra sig om förhandsröstningsplatser i de största köpcentra i Vanda
tillsammans med församlingarna
4. Försäkra sig om kontakten till läroanstalter och skolor tillsammans med
församlingarna
Om valnämndens tidtabell och uppgifter för valet 2018 stipuleras i
Kyrkolagen, Kyrkoordningen och Valordningen för kyrkan. Kyrkostyrelsen har
uppgjort en detaljerad valtidtabell som är bifogad föredragningen.
Viktiga datum och klockslag för valet är:
1. Senast 17.9 kl. 16 avslutas kandidatuppställningen.
2. Senast 2.11. kl. 16 ska anmälan om önskan att rösta hemma ska lämnas
in.
3. Tis. 6.11 kl. 9 Förhandsröstningen inleds på de platser som valnämnden
bestämt.
4. Tis. 6.11 kl. 9 Förrättningen av hemmaröstningen inleds.
5. Lör. 10.11 kl. 16 Hemmaröstningen avslutas.
6. Lör. 10.11 kl. 18 Förhandsröstningen avslutas.
7. Sö 18.11 kl. 11 är den egentliga valdagen då valförrättningen inleds.
8. Sö 18.11.2018 kl. 20 avslutas valförrättningen på den egentliga valdagen.
Kyrkomötet har beslutit om jävsgrunderna, vilka har blivit strängare. Enligt
kyrkomötets beslut kan en kandidat eller en kandidats make eller maka, barn,
syskon eller föräldrar inte vara medlem eller ersättare i valnämnden. Med
make eller maka avses äkta makar samt personer som lever under
äktenskapsliknande förhållanden eller i registrerat partnerskap med kandidaten. Det lönar sig därför att till valnämnden utse fler medlemmar än vad
lagen förutsätter och tillräckligt med ersättare. Om en medlem i valnämnden
förlorar sin behörighet för upp-giften är valnämndens sammansättning då
fortsättningsvis lagenlig och en tidigare utsedd ersättare kan träda till i stället
för en jävig medlem.
Kyrkoherden ska vara församlingsmedlem för att kunna vara medlem i
valnämnden
Valnämnden består enligt de nya bestämmelserna av en ordförande och
minst fyra andra medlemmar samt minst lika många ersättare. Formuleringen
innebär att kyrkoherden inte längre på grund av sin tjänsteställning är medlem
i valnämnden. Det här betyder å sin sida att en kyrkoherde som väljs till
valnämnden ska uppfylla förutsättningarna för uppdraget, också vad gäller
medlemskap i församlingen.
Kyrkomötets lagutskott har påpekat att kyrkoherden och församlingens
tjänsteinnehavare behöver ha ett nära samarbete med valnämnden. En
kyrkoherde som inte är medlem i församlingen kan delta som sakkunnig i
valnämndens arbete.
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Bilaga 8: Valtidtabell 2018
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Välja Ulf Lundström, Patrik Karlsson, Monica Jansson-Olenius, Melker
Olenius, Anita Karlsson och Barbro Dilén till medlemmar i valnämnden.
2. Valnämnden kompletteras med sex suppleanter till följande möte.
3. Välja Harriet Forsman-Ryhänen till ordförande för valnämnden.
4. Kyrkoherden deltar som sakkunnig i valnämndens arbete.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att bordlägga ärendet.
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§ 26

Samtalstjänsten

Diarienummer

DVAN/98/04.06.01/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Biskop Björn Vikström och direktor Sixten Ekstrand har skrivit ett brev till
kyrkoherdarna med följande innehåll:
”Vid höstens kyrkoherdekonferens på Lärkkulla fördes en diskussion om hur
Kyrkans samtalstjänst kan utvecklas i Borgå stift. I dagsläget är verksamheten
något splittrad. Samtalstjänsten i södra Finland administreras av Helsingfors
kyrkliga samfällighet och finansieras genom bidrag från församlingarna enligt
ett överenskommet system. I de österbottniska prosterierna har ansvaret för
verksamheten handhafts antingen av frivilliga eller av en tjänsteinnehavare i
någon församling.
Utmaningen har bestått i att det inte funnits någon som har haft ett
helhetsansvar för verksamheten på finlandssvenskt håll gällande frågor som
berör koordinering, utveckling av verksamheten och utbildning av
jourhavande. Under senare år har den klassiska samtalstjänsten per telefon
dessutom utökats med chattjour, nätjour och brevjour.
För att kunna utveckla och koordinera den svenska verksamheten vore det
viktigt att skapa en klar och tydlig struktur för arbetet och tillföra behövliga
resurser till detsamma.
De diskussioner som fördes på kyrkoherdekonferensen gick också i den här
riktningen. Det optimala vore att ha två halvtidsanställda verksamhetsledare,
en i södra Finland och en i Österbotten. Dessa skulle ansvara för
verksamheten inom det egna området, men även hålla kontakt till
Kyrkostyrelsens avdelning för diakoni och själavård som ansvarar för den
finska verksamheten.
Kostnaderna för två verksamhetsledare på halvtid rör sig om sammanlagt ca
55 000 € per år. Eftersom varken domkapitlet eller KCSA har medel för detta
ligger ansvaret på församlingarna. Fördelas denna kostnad på alla
församlingsmedlemmar i Borgå stift blir kostnaden ungefär 0,22 cent per
medlem/år.
Vi är medvetna om att den ekonomiska situationen är ansträngd i
församlingarna, men vill ändå rikta en förfrågan till församlingarna i Borgå stift
huruvida de är villiga att delta i finansieringen av den här verksamheten enligt
ovanstående premisser. Årskostnaden skulle bli 220 € för en församling med
1000 medlemmar och 1100 € för en församling med 5000 medlemmar o.s.v.
Tanken är att pröva den ovan beskrivna modellen under en treårsperiod 20192021 och sedan utvärdera den.
Vi hoppas att ni kan diskutera frågan i er församling med anställda och
förtroendevalda och meddela er ståndpunkt till Sixten Ekstrand senast den
31.3 2018. Meddela också om Ni inte kan delta i finansieringen av
samtalstjänsten.
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Om tillräckligt många kan delta i finansieringen av samtalstjänsten kan vi köra
igång den nya modellen från och med 1.1.2019. Ifall det inte finns ett
tillräckligt understöd för modellen återstår väl ingenting annat än att fortsätta
på samma sätt som förut.
Om ni har frågor går det bra att kontakta Sixten Ekstrand per mail
sixten.ekstrand(at)evl.fi eller per telefon 040-1426674.
Borgå och Helsingfors den 9 januari 2018
Med vänlig hälsning
Björn Vikström
Biskop

Sixten Ekstrand
Direktor”

Behandling av ärendet
Vanda svenska församling är med i samtalstjänsten. För denna verksamhet
erlägger församlingen medel, som baserar sig på församlingens
medlemsantal och uppgår till ca 1700 €/år.
Några av Vanda svenska församlings medlemmar deltar i verksamheten.
Den plan som framläggs av biskop Björn Vikström och direktor Sixten
Ekstrand, skapar en ny struktur för samtalstjänsten. Enligt denna modell
skulle verksamheten ha en ansvarig koordinerare både i Österbotten och
södra Finland.
Helsingfors kyrkliga samfällighets har hittills administrerat verksamheten i
södra Finland och förverkligat den väl med tanke på den summa som
församlingen betalar. En halvtidstjänst skulle inte tillföra så mycket till denna
verksamhet, som redan fungerar väl. Planen som framläggs omfattar inte
någon rekryteringsverksamhet vilken skulle vara viktigare med tanke på
verksamheten.
Summan som församlingen skulle stå för med denna plan uppgår till ca 1000
€. Församlingen har stått för andra kostnader för sina frivilliga som deltar i
verksamheten.
Föredragande föreslår att församlingsrådet besluter att inte i detta skede delta
i kostnaderna för förslaget.
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Vanda svenska församling inte i detta skede deltar i kostnaderna för den
nya planen för Samtalstjänsten.
2.Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att remittera ärendet till ny beredning.
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§ 27

Verkställande av Harald Bäckströms testamente

Diarienummer

DVAN/43/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt 6.2.2018 § 10 Församlingsrådet beslöt bl.a. att anlita
advokat Harriet Rydberg för att kontakta juristen Olli Varjosaari för att kräva
skriftlig slutredovisning över Harald Bäckströms testamente och
testamentsförvaltning senast 28.2.2018.
Advokat Rydberg har inkommit med sin rapport. Advokat Rydberg säger att
när en jurist blir testamentsexekutor ges en skriftlig redogörelse över
förvaltningen med kontoutdragen och verifikaten som bilagor för att styrka
redogörelsen, vilket inte har skett, men att bilagorna belyser en del av
frågeställningarna.
Advokat Rydberg säger att Varjosaari är villig att tillsammans med henne
diskutera om hur föreliggande problem kan lösas, vilket han även meddelat
dig per epost. Advokat Rydberg frågar om hon har mandat till detta, samt att
hon gärna ställer upp på en förhandling med honom, men behöver bekräftelse
av församlingsrådet att hon har mandat till detta. Självklart skulle jag inte fatta
några beslut i församlingens sak, enbart i så fall förhandla/sondera.
Advokat Rydberg tillägger att tiden är dock knapp till 13.3. Advokat Rydberg
har gått flyktigt igenom kontotransaktionerna i de bifogade kontoutdragen och
lika flyktigt igenom de bifogade verifikaten. Det kvarstår en mängd öppna
frågor. Advokat Rydberg borde ytterligare kontakta Varjosaari för att få svar på
de öppna frågorna som ännu återstår.
Föredragande har fått svar på frågan om vad advokat Rydberg tycker hur
församlingsrådet kunde gå vidare och om advokat Rydberg tycker att
församlingsrådet skall advokat en fullmakt att utreda de öppna frågor som
berör Varjosaari och diskutera med honom om arrendeavtalet. Advokat
Rydberg gav sitt samtycke.
Ifall församlingsrådet fortsätter advokat Rydbergs mandat i ärendet bör
advokat Rydberg ges tillräckligt med tid för att utföra uppdraget, åtminstone till
församlingsrådets sista vårmöte 15.5.2018.

Bilaga 9: Advokat Rydbergs rapport över samtal med juristen Varjosaari
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1 Befullmäktiga advokat Rydberg att utreda de öppna frågor som finns i
bilaga 9 och som berör Varjosaari och Annakatri Aho.
2 Befullmäktiga advokat Rydberg att utreda möjligheten att frigöra
Varjosaari från arrendeavtalet.
3 Advokat Rydbergs fullmakt gäller fram till 1.10.2018.
4 Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 28

Stadgar för Harald Bäckströms fond

Diarienummer

DVAN/43/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt 6.2.2018 § 11 att godkänna stadgarna för Harald
Bäckströms fond, samt att översända stadgarna till advokat Rydberg för
genomgång till nästa möte 13.3.2018.
Föredragande har erhållit advokat Harriet Rydbergs synpunkter på stadgarna
måndag 5.3.2018 vilka är följande:
1. Stadgarna till fonderna är mycket knapphändiga. I stadgarna sägs inget
om hur medlen skall förvaltas, riskprofil och allokeringsslag mm. Hur ofta
uppföljs placeringarna upp av förvaltningsrådet kunde vara viktigt att
anteckna i stadgan och hur ofta får/ber medlemmarna rapporter?
2. I modellstadgarna nämns inget om hur församlingen betalar ut/fördelar
avkastningen. Skall verksamheten primärt ske i församlingens eget regi,
kan bidrag utbetalas till organisationer/övriga sökanden. Har
församlingsrådet utarbetat några jävsprinciper. Hur uppföljs användningen
av fondmedlen?
3. Vad jag kan läsa av Haralds testamente är det primärt fastigheten eller
dess kapital som Harald stipulerat att skall användas för åldringarnas
rekreation. Till övriga delar torde församlingen friare kunna disponera för
tillgångarna för församlingens allmännyttiga ändamål, dock utan att
ringakta rekreationsbiten
4. Mitt förslag är att om möjligt sammanslå de olika fonderna till en större
fond för att placeringsmässigt vinna synergier och att stadgarna görs mera
noggranna. Församlingsrådet kan också ha en separat årsklocka och
arbetsordning för sin fondförvaltning. Konstaterar att tillgångarna som
avstatts för rekreationsändamål kan beräknas procentuellt av hela
placeringsegendomen och sålunda kan även avkastningen härledas i en
sammanslagen portfölj.

Behandling av ärendet
Punkt 1 i advokat Rydbergs synpunkter: Församlingsrådet har beslutit
17.12.2014 / § 145 hur fondmedlen förvaltas i dokument ”Styrdokumentet för
församlingens fondmedel i § 2”.
Punkt 2: 3 § i styrdokumentet stipulerar hur församlingsrådet betalar ut eller
fördelar avkastningen. Styrdokumentet säger också att Testamentsmedel
används för att stöda församlingsverksamheten.
Punkt 3: Advokat Rydberg säger att ”är det primärt fastigheten eller dess
kapital som Harald stipulerat att skall användas för åldringarnas rekreation.”
Testamentet säger ”Testamentin toimeenpanijalla on oikeus harkintansa
mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla ja ehdoin muuttaa pesän omaisuus
rahaksi ja rahastoida vanhusten virkistystarkoituksiin käytettävät varat.”
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Testamentet specificerar inte egendomen för något annat ändamål än
seniorers rekreationsverksamhet.
Punkt 4: Advokat Rydberg föreslår att om möjligt sammanslå de olika
fonderna till en större fond för att placeringsmässigt vinna synergier och att
stadgarna görs mera noggranna. Medlen förvaltas som en helhet av Aktia
Bank.
Advokat Rydbergs synpunkter kräver inte några omedelbara åtgärder för
fondförvaltningen eller speciellt för Harald Bäckströms fondstadgar.
Församlingsrådet har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för fondförvaltningen.
Det som advokat Rydberg kommenterar gällande Bäckströms fondstadgar
finns medtaget i ”Styrdokumentet för församlingens fondmedel”.
Bilaga 10: Advokat Rydbergs synpunkter på stadgarna för Harald Bäckströms fond
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Fondförvaltningen kräver inga omedelbara åtgärder.
2. Fastställa fondstadgarna för Harald Bäckströms fond.
3. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att remittera ärendet för ny beredning.
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§ 29

Kyrkoherdens beslutsprotokoll 2018

Diarienummer

DVAN/52/00.02.08/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden har inga tjänstemannabeslut att redogöra för.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 30

Anmälningsärenden 2018

Diarienummer

DVAN/53/00.02.08/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1. Församlingsförbundet arrangerar förtroendeforum för församlingens
förtroendevalda lördag 5.5.2018. Församlingen står för sina egna
förtroendevaldas kostnader.

Bilaga 11: Förtroendeforum Program och tidtabell
2. Missionsdirektionen höll möte 5.3.2018 och beslöt att utse Håkan Sandell
och Kaj Andersson till församlingens röstberättigade delegater för FMS
årsmöte.
3. Församlingsrådet håller möte tisdag 10.4.2018 kl. 18.00 i Gemensamma
kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån, eftersom endast en
timme reserverats för mötet 15.5.2018 p.g.a. den stora
medarbetarkonferensen.
Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 31

Utlåtande om första utkastet till plan för Dickursby kyrka

Diarienummer

121/03.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda kyrkliga samfällighet har begärt utlåtande av församlingsråden i
Tikkurilan seurakunta och Vanda svenska församling samt av
planeringskommittén om första utkastet till plan för Dickursby kyrka. Utlåtande
sänds till det gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet.
Planeringen av Dickursby kyrka har framskridit till det första utkastskedet (L1
-planen). I denna presenteras planeringsobjektets placering på tomten, hur de
olika utrymmena placerar sig i byggnaden, de allmänna tekniska lösningarna,
kyrkans fasad samt en preliminär kostnadskalkyl. Planerna preciseras i
utkastskede 2 (L2) i april - maj 2018.
Den plan som arkitekten uppgjorde för offertskedet har utvecklats
funktionalitetsnivån och i detta avseende har man ordnat 5 workshops
tillsammans med anställda vilka har kunnat utvärdera arkitektens
utrymmeslösningar med tanke på verksamhetskraven.
I januari och februari har projektet presenterats för gemensamma
kyrkofullmäktige, för kyrkoprojektgruppen, samt för församlingsråden i
Tikkurilan seurakunta och Vanda svenska församling, för direktionen för de
gemensamma tjänsterna och för fastighetsdirektionen.
Responsen har alliansgruppen gått igenom och på basen av denna har
arkitekterna utvecklat planeringsutkasten.
Kyrkoprojektet har planerats på basen av följande målsättningar och
utgångspunkter:
Projektets huvudmålsättning är
• Investeringsbudgeten hålls inom 20 000 000 € (+ mvs)
• Funktionellt en utmärkt lösning
• En representativ byggnad kyrkligt och i stadsbilden
• Ur synvinkeln för dess livsbåge är den flexibel och hållbar
• Klar i advent 2020
Kyrkans vision för tjänande är ”Möten på människors villkor, vilka ger
utrymme för en djupare relation.”
Kyrkans funktionella målsättning
1. En smidig betjäning
2. Ökade möten med medlemmar
3. Ökat samarbete mellan församlingen och andra inrättningar
4. Tryggad arbetsro åt församlingens personal
5. Ökad växelverkan inom församlingen
6. Användning av utrymmena är mångsidigt
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I kyrkans första våning finns förutom aulafunktionerna och
kundbetjäningspunkten även kyrko- och församlingssalen samt caféet och
platsen för de minsta. I den andra våningen finns klubbutrymmen,
kundmottagningen, samt personalens utrymmen för kortvariga arbeten. I den
tredje och fjärde våningen finns olika slags arbets- och
förhandlingsutrymmen.
Arbetsutrymmena går att omändras. Arbetspunkterna och de fasta
arbetspunkterna är reserverade enbart för dem som behöver sådana.
Ledningen har gjort en linjedragning enligt vilken det inte finns några enskilda
arbetsrum. Det finns olika slags utrymmen i de olika våningarna för ostört
arbete, som t.ex. telefonsamtal o. dyl. Ostördhet kan man också trygga med
en ommöblering i de övriga arbetsutrymmena.
Formen för kyrkans fasad har i detta planeringsskede fått sin slutliga gestalt
på basen av det som stadsbilden kräver. Dock blir fasadens färgsättning och
symbolik fastställt i det slutliga utkastet. Man ordnar en workshop för
förtroendevalda där man får skapa idéer för olika fasadlösningar.
Man har aktivt följt med kostnaderna för projektet. Kostnadskalkylen för
projektet är 20 M€ enligt det ursprungliga utrymmesprogrammet. I den
ursprungliga kalkylen fanns ett fel på 0,5 M€ vilket berodde på
kostnadskalkylprogrammet hos Haahtela.
Investeringsbudgeten är utmanande p.g.a. byggnadsplatsens krävande
botten-konstruktioner. Under utkastskedet har omfattningen av projektet
minskats med 100 brm2.
Med vilket man nått en kostnadskalkyl på 20,3 M€, vilket överskrider
investeringsbudgeten.
Ledningsgruppen för alliansen behandlade L1 planen på senaste möte och
beslöt att ge arkitekten i uppdrag att specificera planen så att man kan
bibehålla budgeten vid uppsatt mål. Arkitekternas utkast finns i bilagorna,
vilka visar att man kunnat minska omfånget av projektet med ytterligare 120
brm2. Det har man kunnat göra genom att dra gaveln på Missnestigen inåt
och genom att förkorta byggnadens spets.
Förutom att man minskat kyrksalen så har man också ändrat på
läktarområdet och klubbutrymmet i andra våningen samt kyrksalens IV
maskinrum som flyttats från tredje till andra våningen. Ändringarna påverkar
funktionaliteten mycket litet och påverkar i huvudsak bara altarets
omformning. Genom dessa åtgärder har man nått investeringsbudgetens mål
på 20 M€.
En noggrannare funktionalitetsgranskning görs i början av det andra
utkastskedet (L2). Efter detta börjar den egentliga allmänplaneringen
tillsammans med specialplanerarna. Utgångspunkten i den fortsatta
planeringen är bevarandet av det funktionella kravet i utrymmena och
kostnadskalkylen på 20 M€ efter att L2 planen har blivit färdig.
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Projektet fortsätter med L2 planen. Under detta skede ordnas workshops för
användarna. L2 planen tas upp för beslut i slutet av våren sålunda att
gemensamma kyrkofullmäktige godkänner L2 planen på sitt junimöte och gör
ett byggnadsbeslut. Enligt 14:2 § i Kyrkolagen måste kyrkofullmäktiges beslut
underställas kyrkostyrelsen för fastställelse.
Församlingsråden i Tikkurilan seurakunta och Vanda svenska församling samt
planeringskommittén behandlar L1 planen före gemensamma kyrkorådet.
Församlingsrådens och planeringskommitténs eventuella observationer tas i
betraktande i den fortsatta planeringen.
Bilaga 12: L1 -planen för Dickursby kyrka och bilaga 1, Byggnadsmassans komprimerade version
9.3.2018
Bilaga 13: Styrning av kostnaderna för kyrkoprojektet i planeringsskedet
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Vanda svenska församling antecknar Dickursby kyrkas L 1 plan för
kännedom.
2. Församlingsrådet ger följande utlåtande om L 1 planen:
a) Kyrkoprojektet har en stram ekonomisk ram. Planeringsresultatet som är
bifogat har dock kunnat ta i betraktande, inom de ekonomiska ramarna,
kyrkans mångsidiga användning och funktionalitet.
b) Under det fortsatta planeringsarbetet har man flera gånger blivit tvungen
av komprimera utrymmesprogrammet. Planeringen av det andra
utkastskedet kan fortsätta på basen av bilagan ”Byggnadsmassans
komprimerade version 9.3.2018” som ingår i Dickursby kyrkas L1 plan.
Denna komprimerade plan är den sista gräns som inte kan överskridas
utan att kyrkans funktionalitet väsentligt tar skada.
3. Detta beslut har konsekvenser för barn. Genom förverkligandet av L1
planen som finns bifogad förbättras möjligheter till möten för barn och
familjer i Vanda svenska församling.

Beslut

Enligt förslag
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§ 32

Avslutande av mötet
Ordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 21.35.

Martin Fagerudd
ordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 20.3.2018

Annika Halmén
protokolljusterare

Maximilian Mannola
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på
pastorsexpeditionens anslagstavla och hemsida 21.3 – 20.4.2018
Vanda 21.4.2018

Solveig Halonen
sekreterare
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Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
Förbud mot att söka ändring och grunderna för förbudet
Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet
Över följande beslut är det enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen inte möjligt att anföra kyrkobesvär
och enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär,
eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Besvär enligt lagen om offentlig
upphandling får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet endast
gäller beredning av upphandlingsförfarandet.
Paragrafer i protokollet

17,20,25,26,27,28,29,30,31

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande
Följande beslut får inte överklagas genom besvär eftersom det enligt 24 kap. 3 § 1 mom. i
kyrkolagen är möjligt att framställa skriftligt rättelseyrkande över beslutet:
Paragrafer i protokollet

18, 19,21,22,23,24

Förbud mot att söka ändring i underställningsärende
Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen är det inte möjligt att yrka rättelse i ett beslut som
underställs domkapitlet eller Kyrkostyrelsen för fastställelse.
Paragrafer i protokollet
Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring
Enligt
1. kyrkolagen 24 kap. 14 § 2 mom.
2. förvaltningsprocesslagen 5 § 2 mom.
3. lagen om kyrkans tjänstekollektivavtal 19 § eller
4. kyrkolagen 6. kap 72.§ 3 mom.
5. någon annan lagstiftning får följande beslut inte överklagas genom besvär:
Paragrafer i protokollet och
grunderna för besvärsförbudet:
Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden
Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande
eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet.
Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det
tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. De nationella tröskelvärdena är 60000 €
för varor och tjänster, 500.000 € för licensavtal/tjänster, 400.000 € för hälsovårds- och
socialtjänster, 300.000 € för andra specifika tjänster, 150.000 € för byggnads-entrepenader,
500.000 € för licensentrepenader och 60.000 € för planeringstävlingar.
Paragrafer i protokollet

Anvisning om rättelseyrkande
Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande:
Myndighet som rättelseyrkandet riktas till
Församlingsrådet i Vanda svenska församling
Besöksadress
Vallmovägen 5 A
Postadress
PB 69, 01301 Vanda
E-postadress
vandasvenska@evl.fi
Paragrafer i protokollet

18-19, 21-24

Yrkande ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet.
Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att
den har skett senare. En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har
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lagts fram till allmänt påseende. Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom
bud eller elektroniskt (fax eller e-post). Rättelseyrkandet ska vara framme senast den sista
dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.
Innehållet i rättelseyrkandet
Av rättelseyrkandet ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för
behandlingen av ärendet
– vilket beslut rättelseyrkandet gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.

Upphandlingsrättelse
Inlämning av upphandlings-rättelse
En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i
upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande
enheten (80–83 § i upphandlingslagen).
Upphandlingsrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten.
Upphandlande enheten
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress
Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del
av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet.
Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.
Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att
den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den
dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på
ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en
sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet
har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast
den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.
Upphandlings-rättelsens innehåll
Av upphandlingsrättelsen ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för
behandlingen av ärendet
– vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.
Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande
enheten redan har dessa till sitt förfogande.

Besvärsanvisning
Besvärsmyndighet och besvärstid
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärstid är 30 dagar.
Besvärsmyndighet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol
Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi
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Kyrkobesvär,
paragrafer i protokollet:
Förvaltningsbesvär,
paragrafer i protokollet:
Kyrkobesvär i ett underställningsärende
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärstid är 30 dagar.
Besvärsmyndighet

Borgå domkapitel

Paragrafer i protokollet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Gymnasiegränd 2, 06100 Borgå
PB 30, 06101 Borgå
019 585 705
borga.domkapitel@evl.fi

Besvärsmyndighet

Kyrkostyrelsen

Paragrafer i protokollet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
09 180 2350
kyrkostyrelsen @evl.fi

Besvärsmyndighet

Undervisnings- och kulturministeriet

Paragrafer i protokollet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Sjötullsgatan 10, Helsingfors
PB 29, 00023 Statsrådet
09 135 9335, registratorsbyrån
kirjaamo@minedu.fi

Besvär hos marknadsdomstolen
Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från den dag då den anbudssökande eller
anbudsgivaren skriftligen har fått del av de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om
anbudsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en skriftlig anvisning om
hur ärendet kan föras till marknadsdomstolen (besvärsanvisning). Delgivningen anses ha skett
den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid
elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den dag det elektroniska
meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att
meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tidpunkt, om
det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren
vid en senare tidpunkt.
Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligen underrätta den
upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande
enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om
upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens
kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.
Besvärsmyndighet
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress

Marknadsdomstolen
Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
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Beräkning av tiden för ändringssökande
Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från den dag vederbörande har fått del av
beslutet, denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju
dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som
antecknats på ett separat intyg över delfående.
Besvärsskrift
I besvärsskriften ska anges:
– vem som anför besvär, namn och hemort
– postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas
till den som anfört besvären
– vilket beslut man söker ändring i
– på vilka punkter man söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas
– på vilka grunder ändring söks.
Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett
ombud. Om talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats
av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften.
Till besvärsskriften ska fogas:
– det beslut man söker ändring i, i original eller kopia
– ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när
besvärstiden börjat
– handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till
myndigheten.
Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska också bifoga en fullmakt till
besvärsskriften.
Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens beslut eller ett annat
avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens
ställning överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen
kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten
som enbart gäller beredning av ett upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras till
marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i
upphandlingslagen.
Inlämning av besvär
Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i
beslutet. På eget ansvar kan besvärsskrifterna skickas per post, genom bud eller elektroniskt.
Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan kansliet stänger den sista dagen
av besvärstiden.
Rättegångsavgift
Med stöd av 2 § i lagen om domstolsavgifter (1445/2015) uttas rättegångsavgifter enligt
följande, om inte något annat följer av 6 eller 7 § i lagen.
Förvaltningsdomstolarna
250 €
Ingen rättegångsavgift tas ut då förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till
förmån för den som sökt ändring.
Marknadsdomstolen
Offentlig upphandling vars värde underskrider 1 000 000 €
Offentlig upphandling vars värde är 1 000 000–10 000 000 €
Offentlig upphandling vars värde är minst 10 000 000 €
Avgiften för en privatperson
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.

2 000 €
4 000 €
6 000 €
500 €

