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§ 6
Ändring av förvaltningsstadgan och instruktionen för 
stadsstyrelsen

HEL 2012-017162 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
införa ett nytt 3 mom. med den nedanstående lydelsen under rubriken 
Stadsstyrelsen i 6 § i förvaltningsstadgan.

 Stadsstyrelsens ordförande har närvaro- 
och yttranderätt vid stadsstyrelsens sektioners 
sammanträden.

Stadsfullmäktige beslutade vidare ändra nuvarande 3 mom., som blir 
4 mom., så att momentet får den nedanstående lydelsen.

 Stadsanställda som en sektion inom stadsstyrelsen 
förordnat ska vara närvarande vid sektionens 
sammanträden.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom ändra 2 a § i instruktionen för 
stadsstyrelsen så att paragrafen får den nedanstående lydelsen.

 Stadsfullmäktige tillsätter en koncernsektion för 
stadsstyrelsens mandattid. Sektionen har nio 
ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Ledamöterna och ersättarna väljs bland ledamöterna 
och ersättarna i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige väljer 
en ledamot i sektionen till ordförande i denna och en 
ledamot i sektionen till vice ordförande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Voimassa oleva hallintosääntö
2 Voimassa oleva kaupunginhallituksen johtosääntö
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Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar införa ett nytt 3 mom. med den nedanstående 
lydelsen under rubriken Stadsstyrelsen i 6 § i förvaltningsstadgan.

 Stadsstyrelsens ordförande har närvaro- 
och yttranderätt vid stadsstyrelsens sektioners 
sammanträden.

Stadsfullmäktige beslutar vidare ändra nuvarande 3 mom., som blir 
4 mom., så att momentet får den nedanstående lydelsen.

 Stadsanställda som en sektion inom stadsstyrelsen 
förordnat ska vara närvarande vid sektionens 
sammanträden.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom ändra 2 a § i instruktionen för 
stadsstyrelsen så att paragrafen får den nedanstående lydelsen.

 Stadsfullmäktige tillsätter en koncernsektion för 
stadsstyrelsens mandattid. Sektionen har nio 
ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Ledamöterna och ersättarna väljs bland ledamöterna 
och ersättarna i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige väljer 
en ledamot i sektionen till ordförande i denna och en 
ledamot i sektionen till vice ordförande.

Föredraganden

Stadsstyrelsens koncernsektion tillsätts vid stadsfullmäktiges 
sammanträde 30.1.2013. För att antalet ledamöter ska kunna öka med 
två måste instruktionen för stadsstyrelsen ändras. 

Stadsstyrelsens ordförande har hittills varit ordförande också i 
koncernsektionen. Om någon annan är ordförande i en sektion inom 
stadsstyrelsen måste stadsstyrelsens ordförande ha närvaro- och 
yttranderätt vid sektionens sammanträden. Detta beror på att 
stadsstyrelsens ordförande har rätt att ta upp sektionsbeslut till 
behandling. Ändringar måste följaktligen göras under rubriken 
Stadsstyrelsen i 6 § i förvaltningsstadgan. Den preciserande förleden i 
"koncernsektion" stryks dessutom i avsnittet i fråga, i nuvarande 
3 mom., som blir 4 mom. En språklig justering krävs i den svenska 
versionen med anledning av strykningen.
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Stadgekommittén har behandlat ändringarna i förvaltningsstadgan och 
instruktionen för stadsstyrelsen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Voimassa oleva hallintosääntö
2 Voimassa oleva kaupunginhallituksen johtosääntö

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2013 § 5

HEL 2012-017162 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee lisätä hallintosäännön 6 §:n uudeksi 3 
momentiksi:

 Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja 
puheoikeus kaupunginhallituksen jaostossa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa 6 § 4 momentin 
kuulumaan seuraavasti:

 Kaupunginhallituksen jaoston määräämien kaupungin 
palveluksessa olevien henkilöiden on oltava saapuvilla 
kaupunginhallituksen jaoston kokouksissa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen 
johtosäännön 2a §:n kuulumaan seuraavasti:

 Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen 
toimikaudeksi konsernijaoston. Jaostossa on yhdeksän 
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jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan 
kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. 
Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi ja 
varapuheenjohtajaksi jaoston jäsenen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi


