Bilaga
Ändringar i modellreglementena för kyrkorådet och gemensamma kyrkorådet

MODELLREGLEMENTE FÖR KYRKORÅDET
Kyrkorådets uppgifter
12 §
Kyrkorådet sköter de uppgifter som det ålagts i kyrkolagen, andra lagar, kyrkoordningen,
valordningen för kyrkan och i övrigt, samt de verkställighets- och förvaltningsuppgifter som inte har
bestämts eller föreskrivits vara någon annan myndighets uppgift eller som på grund av ärendets natur
ankommer på kyrkorådet.
Kyrkorådet beslutar dessutom i följande ärenden som annars hör till kyrkofullmäktige:
1) upphandling, om dess värde inte överstiger ett belopp som fastställts separat av
kyrkofullmäktige och såvida inte kyrkofullmäktige har förbehållit sig rätten till upphandling av en
bestämd typ av varor eller tjänster;
2) godkännande av byggnadsritningar, om kostnadskalkylen inte överstiger ett belopp som
fastställts separat av kyrkofullmäktige och såvida inte kyrkofullmäktige har förbehållit sig rätten att
godkänna ritningar för en bestämd byggnad eller typ av byggnad;
3) obetydlig ändring av byggnadsritningar som godkänts av kyrkofullmäktige;
4) försäljning och donation av lös egendom, om dess värde inte överstiger ett belopp som
fastställts separat av kyrkofullmäktige;
5) försäljning av skog, jordämnen och torv;
6) hyresavtal som gäller fast egendom, såvida det inte skall underställas, samt övrigt hyres- och
bruksavtal;
7) ………………………….
8) ………………………….
9) ………………………….
10) ………………………….
11) ………………………….
”Kyrkorådet anställer en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare om inget annat följer av
kyrkolagen, kyrkoordningen, en instruktion eller av 15 eller 16 § i detta reglemente och om inte
kyrkofullmäktige vid inrättandet av tjänsten förbehållit sig rätten att besätta tjänsten.”

(KL 10:1, jfr 9:1)

MODELLREGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET
3 kap.
Uppgifter
9§

Enligt kyrkolagen har gemensamma kyrkorådet i uppgift att:
1) leda den kyrkliga samfällighetens förvaltning samt skötseln av den kyrkliga samfällighetens
ekonomi och egendom,
2) leda de uppgifter och arbetsformer som hänför sig till församlingsverksamheten som i
grundstadgan intagits som församlingarnas gemensamma;
3) sköta verkställigheten av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut,
4) bevaka den kyrkliga samfällighetens intresse, företräda den kyrkliga samfälligheten samt ingå
avtal och företa andra rättshandlingar för den kyrkliga samfällighetens räkning; samt
5) bereda ärenden som behandlas i gemensamma kyrkofullmäktige.
Gemensamma kyrkofullmäktige har delegerat följande uppgifter till gemensamma kyrkorådet:
1) godkänna byggnadsritningar för den kyrkliga samfällighetens byggnader, om
kostnadskalkylen inte överstiger ett belopp som fastställts av gemensamma kyrkofullmäktige och
såvida inte gemensamma kyrkofullmäktige har förbehållit sig rätten att godkänna ritningar för en
bestämd byggnad eller byggnadsgrupp;
2) göra obetydliga ändringar av ritningar som godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige;
3) sälja den kyrkliga samfällighetens och församlingens lösa egendom, om dess värde inte
överstiger ett belopp som fastställts av gemensamma kyrkofullmäktige;
4) fastställa andra avgifter som den kyrkliga samfälligheten ska erhålla förutom gravplatsavgifter;
5) - - 6) - - ”Gemensamma kyrkorådet anställer en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare om inget annat
följer av kyrkolagen, kyrkoordningen, en instruktion eller av 10 eller 11 § i detta reglemente och om
inte gemensamma kyrkofullmäktige vid inrättandet av tjänsten förbehållit sig rätten att besätta tjänsten.”
Gemensamma kyrkorådet sköter dessutom de uppgifter som det ålagts i kyrkolagen, andra lagar
eller kyrkoordningen, samt de verkställighets- och förvaltningsuppgifter som inte har bestämts eller
föreskrivits vara någon annan myndighets uppgift eller som på grund av ärendets natur ankommer på
gemensamma kyrkorådet.

KL 11:2; 10:1; 11:8; 11:11

