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§ 19

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Elisabet Sundman uppvaktas på födelsedagen med ros och annorlunda gåva.
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Kyrkoherde Jan-Erik Karlström
inleder med andakt.

§ 20

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Konstateras att kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och
med den 18 april 2017 och samma dag tillställts samtliga kyrkofullmäktiges
medlemmar. Föredragningslista jämte bilagor har tillställts samtliga
kyrkofullmäktiges medlemmar den 18 april 2017.
Av kyrkofullmäktiges 23 ledamöter är 17 ordinarie och tre suppleanter närvarande.
Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 21

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FÖRSLAG:
Att justera dagens protokoll torde utses Nina Lindfors och Ester Miiros.
Protokolljustering sker torsdagen den 27 april 2017 kl. 12.00 i pastorskansliet.
________

Kfmge 26.04.2017, § 21
BESLUT:
Att justera dagens protokoll utses Leena Raitanen och Eva Törnroos.
Protokolljustering sker torsdagen den 27 april 2017 kl. 12.00 i pastorskansliet.
________
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§ 22

MOTION – FRÅGESTÄLLNINGAR OM VIGSEL AV
SAMKÖNADE PAR

Kr 04.04.2017, § 61

Bilaga
1/§61/17

Bilaga
2/§62/17

Bilaga
3/§61/17

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 4 april 2017 inlämnade ledamöterna Julia
Birney och Donny Isaksson en motion: Hemställningskläm, Motion: Begäran om
brådskande behandling av fråga i Mariehamns församlings kyrkofullmäktige,
vilken finns som bilaga och nedan i kursivform med punkter 1-5, styckevis, för att i
beredningen tydliggöra motionens frågeställningar och bereda dem:
Mariehamns församling har behandlat en fråga om vigsel av samkönade äktenskap
i församlingens kyrkoråd. Undertecknad anser att ärendet är av en bredare
karaktär och än att endast behandlas som en operativ fråga.
Kyrkorådet har inte den 7 mars 2017 behandlat en fråga om vigsel av samkönade
äktenskap i allmänhet, utan upptog till behandling ärendet: Användande av
församlingens kyrkorum i samband med presumtiva samkönade vigslar, vilken
fråga hör till kyrkorådets och kyrkoherdes behörighetsområde enligt
kyrkoordningen (KO). Förutom de lagrum som finns med i kyrkorådets bilagda
utdrag av ärendet, nämnes även KO 14:2: ”En ny kyrka skall invigas till ett åt Gud
helgat rum. När en kyrka är invigd får den användas endast för sådana ändamål som
är förenlig med dess helgd. Om användningen av en kyrka beslutar kyrkoherden
och kyrkorådet eller församlingsrådet gemensamt. Kyrkoherden övervakar
användningen av kyrkan. ...” och KO 9:7: ”Är kyrkoherden och kyrkorådet av olika
mening rörande en fråga som gäller gudstjänsten, kyrkliga förrättningar,
användningen av en kyrka, ett jordfästningskapell eller ett kapell eller sådana
kollekter över vilka församlingen kan besluta, skall ärendet överstyras till
domkapitlet för avgörande.” Eftersom präst i Finlands evangelisk-lutherska kyrka
inte har vigselrätt av samkönade par, visar kyrkorådet i sitt beslut på en möjlighet
att lösa detta, att samkönat par skulle i församlingens kyrkorum, erhålla vigsel som
är juridiskt giltig, när den juridiska delen som ingår i vigsel, utförs av person med
vigselrätt.
Kyrkofullmäktige har den 5 november 2013 i Reglemente för kyrkorådet överfört
beslutanderätt till kyrkorådet vari bl.a. framgår att ”Kyrkorådet sköter de uppgifter
som ålagts i kyrkolagen, andra lagar, kyrkoordningen, valordningen för kyrkan...”
ävensom att kyrkofullmäktige den 6 november 2007 antagit en Arbetsordning för
kyrkofullmäktige. Både reglementet och arbetsordningen har tillställts
kyrkofullmäktige när mandatperioden inleddes.
Undertecknade anser att ärendet är av bredare karaktär, än att endast behandlas som
operativ fråga. Frågeställningen om vigsel av samkönade par hör till kyrkomötets
behörighetsområde. I bilagan framgår vem som har initiativrätt och vilka frågor
kyrkomötet tar ställning till. Frågan om samkönade pars vigsel i Finlands
evangelisk-lutherska kyrka hör utan tvivel till kyrkomötet. Församlingsmedlemmar
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påverkar kyrkomötet genom att kyrkofullmäktige vart fjärde år väljer ett
kyrkomötesombud. Dessutom finns möjlighet att till stiftsmötet inlämna motion i
frågor.
1. Ärendet är berett av kyrkorådet och bör av den principiella karaktären därför
föras till beslut i kyrkofullmäktige. Frågan medför ett stort allmänt intresse
bland församlingens medlemmar och i allmänhet. Frågan har varit av så stor
och omfattande karaktär att den resulterat i lagändringar i rikets lag.
Finlands riksdag har genom beslut ändrat Äktenskapslagen så att samkönade par
kan ingå äktenskap genom borgerlig vigsel fr.o.m. den 1 mars 2017. Hur Finlands
evangelisk-lutherska kyrka hanterar frågan om samkönade pars vigsel, beslutar
kyrkan inom sig, d.v.s. i kyrkomötet (som är ”kyrkans riksdag” i förvaltningen).
Således har varken kyrkorådet eller kyrkofullmäktige beslutanderätt i frågan. Som
framgår av beredningen till punkt 1, har kyrkorådet inte berett frågan i den mening
som det framgår i motionen: om stort intresse bland församlingens medlemmar och
i allmänhet, eftersom ärendet ifråga om prästs vigselrätt är ett fråga som hör till
kyrkomötets avgörande och för närvarande är under behandling bl.a. genom en
arbetsgrupp som skall utreda vigselrätten, vars arbete skall vara slutfört i december
2017.
2. En begäran om behandling i samma fråga har sänts till kyrkofullmäktiges
ordförande med begäran om en inledande diskussion och utmynnande av beslut
den 5 mars 2017. Ärendet har beretts och behandlats av kyrkorådet men inte
tillställts församlingens fullmäktige.
Kyrkoherden, tillika kyrkorådets ordförande känner inte till vilket beslut som
åsyftas i motionen om ett beslut av den 5 mars 2017, eller vilken begäran som har
sänts till kyrkofullmäktiges ordförande. En inledande diskussion och information
har dock hållits informellt i kyrkofullmäktige efter avslutat sammanträde den 4 april
2017. Kyrkorådets samtliga beslut delges åländska tidningar och Ålands Radio. Den
ena tidningen hade dock inte en uttömmande information om det ärende som
kyrkorådet behandlade som ansluter sig till motionen. Vid information för samtliga
nyvalda förtroendevalda informerades om att kyrkorådets och kyrkofullmäktiges
protokoll finns uppsatta på församlingens hemsida http/:mariehamn.evl.ax Ifall
kyrkofullmäktigeledamöterna önskar kyrkorådets protokoll tillställt per e-post skall
ett sådant önskemål framföras, att kyrkorådet kan besluta om det.
3. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och bör ta
ställning till ärenden av principiell karaktär och beslut som i framtiden har en
vägledande betydelse för församlingens övergripande verksamhet. Beslutet bör
ges som vägledning och officiellt ställningstagande från Mariehamns
församlings representant i kyrkomötet.
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Bilaga
4/§61/17

Kyrkofullmäktige har genom sluten omröstning valt ledamot till ombud i
kyrkomötet att representera Ålands prosteris samtliga församlingar(som också är
ledamot i Mariehamns kyrkofullmäktige). I detta fall blir det således frågan om en
enskild församlings viljeyttring, åsikt eller vägkost till det åländska ombudet,
eftersom det inte finns något lagrum för kyrkofullmäktige att agera såsom det
framgår i motionen. När en församling önskar påverka/komma med förslag/initiativ
till kyrkomötet, kan detta låta sig göras genom 1) stiftsfullmäktige av kyrkoråd eller
2) minst tio församlingsmedlemmar som är röstberättigade i församlingsval i en
församling som hör till stiftet (medlemsinitiativ). Ett kyrkomötes ombud kan lyssna
på reaktioner inom det åländska prosteriet. Kyrkomötets ärendelista, där motionens
frågeställning eventuellt tas upp är i skrivande stund obekant för föredragande, i
mån av möjlighet bifogas en sådan till protokoll i kyrkorådet/kyrkofullmäktige. Här
bifogas Några paragrafer från arbetsordningen för kyrkomötet, kapitel Plenum.
Därmed finns inte de ärenden tillgängliga som skall behandlas i kyrkomötet 2 – 5
maj 2017.
4. Med hänvisande till ovanstående föreslås:
Att kyrkorådet brådskande kallar till ett extra fullmäktigemöte, med anledning
av kyrkomötet i maj, där den beredda frågan om kyrklig vigsel för samkönade
par, från kyrkorådet tas upp för beslut och där beslutet anses vara ett officiellt
ställningstagande och en utan tvivel rådande vägkost till kyrkomötets
representant om en framtida viljeyttring i Mariehamns församling.
Kyrkorådet har ett inplanerat sammanträdesdatum den 18 april, då motionen upptas
till behandling. KO 8:3: ”Kyrkofullmäktige sammanträder då detta är nödvändigt
för de ärenden som enligt stadgandena skall handläggas inom viss tid eller då
fullmäktiges ordförande annars anser det påkallat. Fullmäktige skall sammankallas,
om kyrkostyrelsen, biskopen, domkapitlet eller kyrkorådet påyrkar detta eller om
minst en fjärdedel av fullmäktiges medlemmar skriftligen härom för
handläggningen av något uppgivet ärende.” Hänvisas till punkt 1 och 4 samt till
www.sacrista.evl.fi – Församlingarnas sammanträdespraxis, Publikationer från
Ev.Luth. kyrkan i Finland 14.
***
Som ovan framgår kan föredragande inte bereda fråga om ”vigsel av samkönade
par” i den omfattning som jag uppfattar i motionens slutsats, eftersom ett ärende om
samkönade pars kyrkliga vigsel hänför sig till kyrkostyrelsens och biskopsmötets
beredning till kyrkomötet, med hjälp av utskott och arbetsgrupper. För närvarande
finns en arbetsgrupp som tillsatts av biskopsmötet den 25-26 januari 2017 i
samarbete med kyrkostyrelsen utgående från ett ombudsinitiativ i kyrkomötet om
att utreda: om det finns anledning för kyrkan att avstå från vigsel till äktenskap,
d.v.s. vigselrätten. Utredningen skall vara klar senast den 31 oktober 2017. Målet är
att kyrkomötet skall kunna behandla biskopsmötets slutliga utredning i maj 2018.
Till kyrkomötet finns även inlämnade ombudsinitiativ, vilket ett nått offentligheten.
Det initiativet innehåller förslag om att Finlands evangelisk-lutherska kyrka skulle
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godkänna kyrklig vigsel av samkönade par, men att präster som inte ”kan” utföra en
samkönad, skulle få rätt att inte ställa sig till förfogande för vigsel av samkönat par.
T.F. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige beslutar:
Kyrkofullmäktige framhåller som Mariehamns församlings åsikt att samkönade par
från och med den 1 mars 2017 även borde ha fått rätt till kyrklig vigsel.
________
BESLUT:
Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige beslutar:
Kyrkofullmäktige framhåller som Mariehamns församlings åsikt att samkönade par
från och med den 1 mars 2017 även borde ha fått rätt till kyrklig vigsel.
________
Kfmge 26.04.2017, § 22

Bilaga
1/§22/17

Ove Andersson inlämnar ett klämförslag att fogas till kyrkofullmäktiges beslut.
Julia Birney understöder förslaget.
Stig Donning föreslår att tillägget förkastas.
Nina Lindfors och Ulla Andersson understöder förslaget.
Röstning genom handuppräckning sker.
Ove Anderssons förslag erhåller fyra röster och Stig Donnings förslag erhåller 16
röster, varvid klämförslaget förkastas.
BESLUT:
Kyrkofullmäktige besluter att framhålla som Mariehamns församlings åsikt att
samkönade par från och med den 1 mars 2017 även borde ha fått rätt till kyrklig
vigsel.
________
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§ 23

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Kfmge 26.04.2017, § 23
•
•
•

Församlingssekreteraren informerar om att skattekorten bör inlämnas
Kyrkoherden informerar om inträdda och utträdda under årets första tre
månader: in: två kvinnor och åtta män, ut: 13 kvinnor och 11 män
Kyrkoherden informerar om att andra oktober gästar Mark Levengood
församlingen

BESLUT:
Kyrkofullmäktige antecknar ärendena för kännedom.
________
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§ 24

BESVÄRSANVISNING
Besvärsanvisning meddelas.

§ 25

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet kl 19.50.
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