Övergångsbestämmelser
Övergångsbestämmelser till SvKB 1999:1
1.

Kyrkoordningen träder i kraft den 1 januari år 2000 med undantag för bestämmelserna i 47 kap. 9
§, 48 kap., 49 kap. 8 §, 50 kap. Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari år 2001.
För församlingar, samfälligheter och stift skall under år 2000 följande bestämmelser i
kyrkolagen (1992:300) i lydelsen den 31 december 1999 tillämpas: 19 kap. 11–16 §§ och 20 kap.

2.

Den som den 31 december 1999 tillhör Svenska kyrkan kvarstår som tillhörig när kyrkoordningen
träder i kraft.

3.

Den som före utgången av år 1999 har utsetts till ledamot eller ersättare i
– kyrkofullmäktige i församling eller samfällighet
– direktvalt kyrkoråd
– stiftsfullmäktige
– Kyrkomötet
kvarstår i sitt uppdrag till dess ny mandatperiod inträder enligt kyrkoordningen.
Om en ledamot lämnar Svenska kyrkan eller enligt de regler som gällde vid 1999 års utgång till
följd av flyttning inte längre är valbar till uppdraget ifråga eller själv anmäler sin avgång skall
stiftsstyrelsen utse en ny ledamot enligt de regler som gällde vid 1999 års utgång. Detta skall även
gälla i fråga om ersättare i kyrkofullmäktige och direktvalt kyrkoråd.

4.

Den som före utgången av år 1999 har utsetts till ledamot eller ersättare i
– församlingsdelegerade
– kyrkoråd i församlingar och samfälligheter med undantag för gemensamt kyrkoråd enligt 17
kap. 1 § andra stycket kyrkolagen och direktvalt kyrkoråd
– nämnd i församlingar och samfälligheter enligt 17 kap. 36 § kyrkolagen
– stiftsstyrelsen och övriga av stiftsfullmäktige inrättade nämnder enligt 25 kap. 8 § jämfört med
17 kap. 36 § kyrkolagen
– Svenska kyrkans centralstyrelse
– Nämnden för Svenska kyrkans mission
– Svenska kyrkans nämnd för internationell diakoni/Lutherhjälpen
– Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet
kvarstår i sitt uppdrag till dess ny mandatperiod inträder enligt kyrkoordningen.
Om en ledamot lämnar Svenska kyrkan eller enligt de regler som gällde vid 1999 års utgång till
följd av flyttning inte längre är valbar till uppdraget ifråga eller själv anmäler sin avgång skall
fyllnadsval förrättas av det organ och enligt de regler som gällde vid 1999 års utgång. Om
ersättare för ledamoten har utsetts vid proportionellt val skall dock i ledamotens ställe inträda en
ersättare för återstoden av tjänstgöringstiden, enligt den ordning mellan ersättarna som har
bestämts vid valet.

5.

Den som före utgången av år 1999 har valts till revisor eller revisorsersättare av kyrkofullmäktige,
församlingsdelegerade eller stiftsfullmäktige kvarstår i sitt uppdrag för granskning av
verksamheten under år 2000.

6.

Den som enligt punkt 3, 4 och 5 kvarstår i sitt uppdrag skall från den 1 januari år 2000 fullgöra sitt
uppdrag i det organ som enligt kyrkoordningen har samma beteckning som i kyrkolagen eller som
motsvaras av ett organ i kyrkoordningen enligt följande:
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– kyrkofullmäktige i en kyrklig samfällighet motsvaras av samfällda kyrkofullmäktige,
– församlingsdelegerade motsvaras av samfällda kyrkofullmäktige,
– kyrkorådet i en kyrklig samfällighet motsvaras av kyrkonämnden,
– Svenska kyrkans centralstyrelse motsvaras av Kyrkostyrelsen,
– Svenska kyrkans nämnd för internationell diakoni/Lutherhjälpen motsvaras av Nämnden för
internationell diakoni/Lutherhjälpen.
7.

De i punkterna 3 och 4 angivna organen får redan före den 1 januari år 2000 fatta beslut som avser
tiden efter den 31 december 1999. Detsamma gäller tillsättningsnämnder, Svenska kyrkans
församlingsnämnd och Svenska kyrkans utbildningsnämnd.

8.

Följande val skall förrättas senast den 31 december 1999 och avse tiden från den 1 januari år 2000
till dess ny mandatperiod inträder enligt kyrkoordningen.
a) ledamöter och ersättare i pastoratsnämnden enligt 4 kap. 34 § kyrkoordningen,
b) revisorer för den nationella nivån.
c) Nämnden för kyrkolivets utveckling och Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar.
d) ledamöter och ersättare i Domkyrkorådet i Lund enligt 40 kap. 6 § kyrkoordningen.
Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar får redan före den 1 januari 2000 företa prövning
enligt 8 kap. 8 § kyrkoordningen.

9.

Följande val skall förrättas senast den 31 december 1999.
a) ledamöter och ersättare i domkapitlet enligt 9 kap. kyrkoordningen,
b) ledamöter och ersättare i Kyrkofondens styrelse enligt 12 kap. kyrkoordningen,
c) ledamöter och ersättare i Svenska kyrkans valprövningsnämnd och Svenska kyrkans
överklagandenämnd.
Valen gäller från det ett justerat protokoll finns och avser tiden till dess ny mandatperiod
inträder enligt kyrkoordningen.
De i första stycket a) och b) angivna organen får redan före den 1 januari år 2000 fatta beslut
som avser tiden efter den 31 december 1999. De i första stycket c) angivna organen får redan före
den 1 januari år 2000 pröva överklaganden i fråga om beslut som har fattats med stöd av
bestämmelser i kyrkoordningen och som inte kan överklagas i annan ordning.

10.

När församlingar, samfälligheter, stift och Svenska kyrkans nationella nivå under 1999 upprättar
budget för år 2000 skall detta ske enligt bestämmelserna i kyrkoordningen.
Bestämmelsen i 42 kap. 2 § kyrkoordningen skall tillämpas vid fastställandet av avgiftssatsen
för år 2000.
Med oförändrad avgiftssats för år 2000 avses 1999 års skattesats för församlingsskatt. För en
samfällighet som år 1999 är partiell och som inte skall bestå som samfällighet år 2000 skall
avgiftssatsen anses utgöra samfällighetens skattesats ökad med de ingående församlingarnas
genomsnittliga skattesats.

11.

Ett ärende som överlämnas till Svenska kyrkan för handläggning enligt 5 § lagen (1998:1592) om
införande av lagen (1999:1591) om Svenska kyrkan skall handläggas av det kyrkliga organ som
handlägger ett motsvarande ärende enligt kyrkoordningen.

12.

En flerpastoratssamfällighet som inte är total enligt 11 kap. 8 § andra stycket kyrkolagen får bestå
till utgången av år 2001 för de angelägenheter som den skall sköta enligt gällande beslut om
samfällighetsbildningen.
Samfälligheten Gotlands kyrkor får bestå enligt bestämmelserna i 2 kap. 12 § kyrkoordningen.

136

13.

Följande bestämmelser i kyrkoordningen skall tillämpas först från och med den mandatperiod som
börjar år 2002:
4 kap. 10 § om antalet valda ledamöter och ersättare i kyrkorådet
4 kap. 16 § om vem som får vara ordförande i kyrkoråd och kyrkonämnd
4 kap. 24 § om minsta antal kyrkvärdar som skall utses ur kyrkorådet
7 kap. 13 § om antalet valda ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen. (SvKB 2000:5)

14.

Åren 2000 och 2001 skall Kyrkomötets sammanträden äga rum i maj och september. Istället för de
i 51 kap. 6 § angivna tiderna för budgetprocessen på den nationella nivån skall då gälla följande.
Kyrkofondens styrelse skall senast den 15 april lämna sitt förslag till budget till Kyrkostyrelsen.
Kyrkostyrelsen skall upprätta ett förslag till budget senast den 15 april.

15.

Följande vid utgången av år 1999 gällande gudstjänstböcker skall fortsätta att vara Svenska
kyrkans gudstjänstböcker till dess Kyrkomötet fattar beslut om en ändring:
Den svenska kyrkohandboken I och II
Den svenska psalmboken
Den svenska evangelieboken
En liten bönbok.

16.

Bestämmelserna i kyrkliga kungörelsen (SKFS 1993:4) om användning av Svenska kyrkans
gudstjänstböcker på andra språk än svenska skall gälla till dess beslut fattas om nya
översättningar.

17.

Den till kyrkliga kungörelsen (SKFS 1998:5) om alternativ till Herrens bön som bilaga fogade
översättningen av Herrens bön får användas vid Svenska kyrkans gudstjänster.

18.

De vid 1999 års utgång inrättade prästtjänsterna i ett pastorat skall gälla som miniminivå för
prästorganisationen (34 kap. 1 § kyrkoordningen) till dess en ändring av organisationen beslutas
med stöd av 37 kap. 26 § kyrkoordningen.

19.

Den som innehar eller har innehaft uppdrag som förtroendevald inom Svenska kyrkan är valbar till
sådant uppdrag även om han eller hon inte är döpt.

20.

Den som vid utgången av år 1991 hade varit anställd som präst i Svenska kyrkan i minst ett år är
trots bestämmelserna i 34 kap. 10 § första stycket 1 behörig att anställas som komminister,
kontraktsadjunkt eller stiftsadjunkt.

21.

Den som vid utgången av 1999 är kyrkotillhörig och medlem i en icke-territoriell församling får
fortsätta att tillhöra den församlingen så länge han eller hon är folkbokförd inom församlingens
geografiska upptagningsområde.

22.

En församling som inte uppfyller kriterierna för församling i 37 kap. 2 § kyrkoordningen får, utan
beslut om undantag från indelningsändring, ändå bestå till utgången av år 2005.

23.

Bestämmelserna i 38 kap. om direkta kyrkliga val skall första gången tillämpas år 2001.

24.

Bestämmelserna om kollektredovisning i 43 kap. 9–10 §§ kyrkoordningen skall tillämpas för de
kollekter som upptagits under år 1999.
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25.

De delar av tjänstgöringsföreskrifter för präster i ett pastorat som gäller vid 1999 års utgång och
som utgör regler som enligt 57 kap. 5 § 1 kyrkoordningen skall ingå i en församlingsinstruktion,
skall fortsätta att gälla såsom församlingsinstruktion för en församling som ingår i pastoratet till
dess en ny församlingsinstruktion har utfärdats enligt bestämmelserna i 57 kap. 6–7 §§
kyrkoordningen.

26.

När stiftsstyrelsen under 1999 beslutar om ändringar i pastoratsindelningen som avser tiden
fr.o.m. år 2000 skall detta ske enligt bestämmelserna i 37 kap. 18–39 §§ kyrkoordningen. Avser
beslutet en ändring i pastoratsindelningen inom en total ekonomisk flerpastoratssamfällighet får
stiftsstyrelsen trots bestämmelserna i 37 kap. 28 § och 37 § besluta att ändringen skall träda i kraft
den 1 januari 2000.

27.

När en befattning som biskop skall återbesättas med tillträde efter den 1 januari 2000 skall
bestämmelserna i 8 kap. 7–39 §§ kyrkoordningen om hur biskopar utses tillämpas även för
åtgärder som vidtas under 1999.
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