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Sammanfattning

påverkasfriare förhållande tillkyrkan fårSvenskaNär statenett
offentliga regleringenpersonalen.anställningsförhållandena för Den
lagregler allmäntfölja deanställningarna kommerupphör och att som

anställningsskydds-arbetsmarknaden. Hit hörsvenskagäller på den
jämställdhetslagen.medbestämmandelagen ochlagen,

kommervad förändringengrundlig genomgångharJag gjort aven
åtgärdervilkaharpersonalen. Vidare jaginnebära rörande övervägtatt

led-därav.med anledning Enbör vidtaoch kyrkokommunemastaten
mellanlikställigheteftersträvatänkande har varitstjäma i mitt att

andra arbets-Svenska kyrkan ochtrossamfundetarbetsgivare inom
Övervägandena lagändringar,lett till förslaghargivare. över-omom

och Svenskamellanavtalsämnengångsbestämmelser och statenom
till slutsatsenöverväganden letthar minakyrkan. många gångerMen

hel del frågorframtiden.lagstiftning behövs i Ensärskild inteatt
kyrkomötetViktiga beslut måsteSvenska kyrkan.inom tasavgörs av

på våren 1999.
ställerDärförskyddsvärdallmäntArbetstagare grupp.vara enanses

till-kyrkans delSvenskaarbetsgivare.särskilda krav på alla Förstaten
verksamhetrikstäckandesärskilda anspråk påkommer attstatens en

framtida beman-utformaSvenska kyrkan måste sinskall upprätthållas.
ibär arbetsgivaransvaretframgårdetningsorganisation så, att vem som

Vidare bör organisationenarbetstagare.förhållande till varje ettge
enligt lagliknande detpersonalinflytande,formellt förutrymme som

arbetsgivare.andra privataskall förekomma hos stora
har gjortjagden utförliga redovisningförhoppningMin är att som

för sinplaneraroch arbetstagarekommer till arbetsgivarenärnytta
Svenska kyrkan.framtid inomgemensamma

kyrkokommunala villkorAnställda med

anställdaarbetstagarekyrkan finns cirka 21 000Inom Svenska ärsom
vid utgångenanställda såkyrkokommunala villkor.med De är avsom

relationsändringen.självabehålla anställningarår 1999 får sina över
Utredningenföreslår liksomdetta skall stå klart jag,För tros-att om
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samfundens rättsliga reglering, övergångsbestämmelse. denAven
framgår alla de civila rättigheter och skyldigheter kyrko-att som en
kommun har år 1999 slutar, skall gälla förnär motsvarande del av
Svenska kyrkan år börjar.2000 betyderDetta ocksånär deatt
kollektivavtal Pastoratsförbundet och arbetstagarorganisationemasom
har slutit kommer bestå.att

dagI Pastoratsförbundet enligt den s.k. kommunalaär delegations-
lagen arbetsgivarorganisation för kyrkokommunema. föreslårJag att
den lagregleringen upphävs. Staten bör längreinte reglera hur arbetsgi-

inom Svenska kyrkan organiserar sig. framtidaDen personal-varna
och arbetsgivarstrukturen bestäms inom Svenska kyrkan. Frågan bör
behandlas kyrkomötet på våren 1999.av

Hur kollektivavtalen skall till Svenska kyrkans verk-anpassas nya
samhetsformer får bestämmas förhandlingari mellan arbetsgivamas
och arbetstagarnas organisationer.

Varje anställd har till information vad relationsändringenrätt om
innebär för den anställningen. Kyrkokommunema för attegna svarar
sådan information i god tid.ges

På vissa områden har jag föreslagit, lagstift-inteövervägt, men
ningsåtgärder. gäller behörighetskravenDet för kyrkomusiker, myn-
dighetsutövningen och konflikträtten.

Vad skall gälla rörande kyrkomusikers behörighet bör, enligtsom
min mening, bestämmas inom Svenska kyrkan.

Viss myndighetsutövning kommer kvarstå bland de anställdasatt
uppgifter efter utgången år funnit1999. Jag har detta inte motive-attav

särskilda lagregler för den kyrkliga personalen. offentliga sek-Denrar
begränsade vidta stridsåtgärder i arbetskonflikter kommertorns rätt att

inte längre gälla Svenskainom kyrkan. kanFrågan regleras iatt
kollektivavtal.

Präster och biskopar

De cirka 3 000 och de biskopama14 får inte medprästerna sägas upp
direkt anledning relationsändringen. Alla omfattas detprästerav av
förstärkta anställningsskydd gäller vid verksamhetsövergång. Allasom
biskopar har fullmaktsanställningar. Fullmakterna innebär anställ-att
ningama inte kan avslutas uppsägning.genom

rättigheterDe och skyldigheter arbetsgivare i dag har,prästenssom
på grund anställningsavtalen eller anställningsförhållandena, binderav

den arbetsgivare kommeräven ha efter relationsänd-prästen attsom
ringen. Den arbetsgivaren träder automatiskt den tidigarein inya
arbetsgivarens ställe.
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I dag gäller regler kyrkolagen, förordningar, kungörelseri och
tjänstgöringsföreslcrifter för anställningsförhållanden. Inne-prästemas
hållet dessa kommer fortsättai regler gälla, de statliga för-ävenatt om
fattningarna upphävs. arbetsgivaren kan sedan ändra villkorenDen nya
på dagens arbetsgivare kan det i dag.sätt görasamma som

inom Svenska kyrkan skall ha arbetsgivaransvaret förVem som
och biskoparna efter utgången år kommer bestäm-1999prästerna attav

kyrkomötet på våren nämnda år.mas av
föreslårJag domkapitlen informerar varje vad relations-prästatt om

ändringen för anställningen.innebär den Arbetsgivarverket böregna
uppdrag det gäller biskopama.närges samma

Prästen kan enligt anställningsskyddslagen sig övergång tillmotsätta
den arbetsgivaren. så bör domkapitletEn präst gör säganya som upp,
förutsatt har fullmakt.inteprästenatt

räknar med de cirka fullmaktshavama går tillJag 900 överatt
ÄvenSvenska kyrkan dess gestalt. anställning Svenskai i inomnya

kyrkan förslag,behåller sådan enligt mitt det uppsägnings-präst,en
skydd fullmakten innebär.som

Skulle fullmaktshavare övergång föreslår jagsigmotsätta atten
hans statligt reglerade anställning flyttas till Kammarkollegiet. En
sådan kommer, förslag, arbetsskyldig detenligt mitt inompräst att vara
stift Svenska Kammarkollegiet kommeri kyrkan dit han hörde. att
långtidsuthyra arbetskraften till arbetsgivare Svenska kyrkan.inom

för skall avvecklasstatliga kollektivavtalsregleringenDen prästerna
i samband med relationsändringama. kollektivavtal bör slutas.Nya Jag
föreslår kyrkans arbets-de statliga avtalen så Svenskasägsatt attupp,
givare bundna dem efter åroch arbetstagare inte blir utgången avav

Svenska1999. På våren bör kyrkomötet besluta för1999 om vem som
kyrkans avtalräkning får förhandla kollektivavtal. Till dess att nyaom
har kunnatecknats bör anställningsvillkoren i de gamla statliga avtalen
tillämpas.

och kon-Rörande behörighetskrav för myndighetsutövningpräster,
flikträtt har för framtiden.jag behovet lagstiftningsåtgärderövervägt av

har fårJag valt inte föreslå lagregleiing. Behörighetskravenatt
bestämmas fårinom Svenska kyrkan. och biskoparnaPrästema samma
lagstadgade arbetsmarkna-konflikträtt arbetstagare på den privatasom
den. Begränsningar kan kollektivavtal.igöras

föreslår förändringar nuvarande beskattningsreglerJag inga av
rörande och biskopars änstebostäder.prästers
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Övrig personal

Utöver anställda med kyrkokommunala villkor, och biskoparpräster
finns ytterligare några personalgrupper inom Svenska kyrkan. Vissa av
dem, ärkebiskopsämbetets personal förvaltaroch de kyrko-som som
fonden, har statliga anställningar. Andra har privata. gällerDetta exem-
pelvis personalen vid det rikskyrkliga kyrkokansliet.

De statligt anställda övergår automatiskt till anställning inom
Svenska kyrkan, på liknande anställdaDe privat kansätt prästerna.som
föras dit avtal mellan nuvarande arbetsgivare och Svenska kyr-genom
kan.

Pensioner

De och har varit anställda Svenska kyrkan har anspråkinom påärsom
avtalspensionsförmåner har tjänats in under utfört arbete. Arbets-som
givama alltsåstår i skuld till arbetstagare och före detta arbetstagare.

beskattningsrätten bortfallerNär och kyrkolagen upphävs krävs en
fonn säkerställande pensionsåtagandena. föreslårJag attannan av av en

del kyrkofondens kapital används för bilda Svenska kyrkansattav en
pensionsförening. bör ske redan före relationsändringen.Detta När
arbetsgivarna har anslutit kommer försig pensionsåtagandenaansvaret

bäras föreningen. Arbetsgivarnas blir överföra medelatt attav ansvar
för de åtaganden har före relationsändringen sedangjorts och attsom
betala löpande avgifter för fonderingar till säkerhet för åtaganden.nya
Grundkapitalet räknas arbetsgivarna till godo förhållande tilli vad som
betalas in. Genom möjligt till föreningenså ansluta sigatt snart som
undgår arbetsgivaren pensionsskulden hos honom.växeratt

försäkringsföreningsI styrelse arbetsgivamas och arbetstagar-ären
organisationer representerade.nas

För pensionsåtagandena till kommer det vid utgångenprästerna av
år 1999 finnas erforderligt kapital kyrkofonden.i Detatt avsatt avsatta
kapitalet bör, enligt redan förasmin mening, tidigare till denöver pen-
sionsförening bildas.som

För pensionsåtagandena till de anställda med kyrkokommunala vill-
kor finns erforderligt kapital hos många kyrkokommuner,avsatt men
inte hos alla. Skuldema måste inför relationsändringen beräknas på ett
enhetligt räknar med del sedanJag arbetsgivarnasätt. att storen av
väljer fondera medel gjordaavseende åtaganden,att genast attgenom
ansluta sig till pensionsföreningen. Till dess sådant säkerställandeatt ett
har skett bör arbetsgivarna lämpligen kreditförsäkra skulder.sina För
åtaganden sådant slag inte kan kreditförsäkras, föreslår jag attav som
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avgift ställer åtaganden varken hargaranti. Kvarstårstaten mot som
eller kunnat kreditförsäkras skall Svenska kyrkan, enligtgaranterats

mitt förslag, bära solidariskt förslag bygger påDetta attett ansvar.
Svenska kyrkan kommer disponera kyrkofonden, utgöratt som
tillräcklig säkerhet.

år efter relationsändringen bör alla arbetsgivare ha kunnatTio göra
fanns vidhela den pensionsskuldavsättningar motsvararsom som

skyl-relationsändringen. föreslår därför arbetsgivarna åläggsJag att
åtaganden.dighet efter relationsändringen fondera sinatio åratt senast

dettaMitt förslag det sker den nämnda pensionsföreningen.i Närär att
skett behövs säkerhet.ingen annan
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Författningsförslag

a Förslag till
bestämmelser i lagen l998:xxx införandeom av

lagen Svenska kyrkanl998:xxx om

andraFörslagen till bestämmelser denna lag läggsövriga i stat-av
kyrkautredningar. förslag bygger UtredningenpåDetta tros-att om
samfundens reglering föreslår bestämmelser deträttsliga tre unge-av
färliga nedan underinnehåll anteclcnats 3-5 §§.som

3 §

Utformas trossamfundens rättsliga reglering.Utredningenav om

och skyldig-Bestämmelsen kyrkokommunernas rättigheterklargör att
Svenskaheter vid övergår till motsvarande delarrelationsändringen av

kyrkan.

4 §

rättsliga reglering.Utformas trossamfundensUtredningen omav

ärenden hos statligaBestämmelsen klargör hur oavgjorda kyrkliga
relationsändringen.myndigheter skall handläggas vid

5 §

reglering.Utformas trossamfundens rättsligaUtredningenav om

får besluta för framtiden.Bestämmelsen klargör kyrkomötet 1999att
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12§

En anställd med fullmakt inom Svenska kyrkan får intepräst ärsom
från den anställningen. Så länge anställningen består gällersägas upp

i övrigt de rättigheter och skyldigheter fullmakten medför.även som

13§

För kyrkomusiker anställd med konstitutorial inomären som
Svenska kyrkan gäller lagen 1992:301 införande14§ kyrko-om av
lagen 1992:300 efter utgången år 1999.även av

14§

Kammarkollegiet har arbetsgivaransvaret för arbetstagareen vars
statliga eller statligt reglerade anställning inom Svenska kyrkan består
den l januari 2000.

15§

För eller biskop i 14 gäller kap. och§ 34 1-2 9-prästen som avses
18 kap. kyrkolagen 1992:300.35 Kammarkollegiet utför desamt
uppgifter enligt dessa bestämmelser ankommer på någotsom organ
inom Svenska kyrkan. eller biskopen skyldig utföra alltPrästen är att
prästerligt arbete det stiftinom där han vid utgången år hade1999av
sin anställning.

16§

En arbetsgivare inom Svenska kyrkan skall vid utgångensenast av
år säkerställa2009 åtagandensina avseende pensionsrättigheter ärsom
intjänade före den l januari 2000. skall ske pensionsför-Detta genom
säkring eller på något de lagenanvisas i 1967:531sättav som om
tryggande pensionsutfåstelseav m.m.

17§

Svenska kyrkan solidariskt med arbetsgivarna inom Svenskasvarar
kyrkan för sådana åtaganden avseende pensionsrättigheter intjä-ärsom
nade före den och1 januari 2000 varken har säkerställts enligtsom

eller16 § garanterats staten.av
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b Förslag till

ändring i lagenl998:xxx 1954: 130Lag omom

uppdragafor kommun beslutanderätten irätt att

vissa frågor sammanslutning kommunertill av

for kommunHärigenom föreskrivs det lagen 1954:130 rättatt om
frågor till sammanslutninguppdraga beslutanderätten i vissaatt av

kommuner skall ha följande lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

kommuner med uppgifttillhör sammanslutningKommun, avsom
arbetsgivaretillvarataga medlemmarnas intresse såsomatt

sammanslutningen medarbetsgivarorganisation, uppdraga åtäger att
kollektivavtal eller annorledesbindande verkan för kommunen genom

kom-enhetligt anställningsvillkoren for sådana arbetstagare ireglera
myndigheticke ankommer på statligtjänst, vilkas villkor detmunens

fastställa.att
första stycket fårbestämma uppdrag enligtKommunen äger att

föranställningsvillkorlämnas nämnd, handlägger frågor omav som
arbetstagare i kommunens tjänst.

jämställsMed kommun iMed kommun jämställas i
lag landsting ochdenna lag församling, muni- denna .annan

kommunal forvaltningsenhet.cynalsamhälle och lands-
tingsk0mmun ävensom annan,
borgerlig eller kyrklig, kommu-
nal förvaltningsenhet.

lag träder kraft den januari 2000.Denna i 1
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c Förslag till

l998:xxxLag ändring lagen 1994:260om av

offentlig anställningom

föreskrivsHärigenom det lagenl-3 6 1994:260att samt om
offentlig anställning skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

dennaI lag finns särskilda föreskrifter arbetstagare hosom

riksdagen och dess l.riksdagen och dessmyn- myn-
digheter, digheter,

myndigheterna under myndigheterna underrege- rege-
ringen, ringen,

kyrkomötet och dess de allmänna försälcrings-myn-
digheter, kassoma.

de allmänna försäkrings-
kassoma.

Särskilda föreskrifter arbetstagare i forsta stycket 2om som avses
finns också lageni 1994:261 fullmaktsanställning.om

2§

Följande föreskrifter lagen Följande föreskrifteri i lagen
gäller också arbetstagare hos gäller också arbetstagare hos
kommuner, landsting, kommu- kommuner, landsting och kom-
nalförbund, församlingar och munalförbund, nämligen
kyrkliga samfälligheter, nämli-

gen

23-29 arbetskonflikter,om
42§ första stycket vissa undantag från lagen 1976:580om om

medbestämmande i arbetslivet.
Föreskrifterna i 30§ periodiska hälsoundersökningar gällerom

också arbetstagare hos kommuner och landsting.



SOU 1997:44 Författningsförslag 23

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Lagen gäller inte gäller inteLagen
statsråden, statsråden,
riksdagens ombudsmän, riksdagens ombudsmän,
biskopar eller arbetstagare lokal-präster ärsom som

kyrkolagen 1992:300, anställda svenskai statenavses av
arbetstagare4. lokal- utomlands och inteär ärsom som

anställda svenska svenska medborgare,statenav
utomlands och arbetstagareinte har anvi-ärsom som
svenska medborgare, beredskapsarbete eller skyd-sats

arbetstagare har anvi- dat arbete.som
beredskapsarbete eller skyd-sats

dat arbete.

För justitiekanslern, justitieråden och regeringsrâden gäller bara 4 §
bedömningsgrunder vid anställning, § bisysslor och7 23-29om om
arbetskonflikter.om

6§

Regeringen får föreskriva eller för särskilda fall besluta baraatt
svenska medborgare får ha

anställning inom regeringskansliet eller utrikesförvaltningen,
statlig anställning kan förenad med myndighetsutövningsom vara

eller handläggning frågor förhållandet till andra ellerrör staterav som
till mellanfolkliga organisationer,

statlig anställning kan medföra kännedom förhållandensom om
betydelse för landets säkerhet eller för viktiga, all-andraärsom av

eller enskilda ekonomiska intressen.männa
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

befogenheter befogenheterDe De som rege-som rege-
har enligt första stycketringen har enligt första stycket 2 ringen 2

fråga arbetsta-och fråga arbetsta- och i3 i 3 utövasutövas omom
eller dess hos riksdagen eller desshos riksdagengare gare

myndigheter riksdagen ellermyndigheter riksdagen eller avav
den myndighet riksdagenden myndighet riksdagen somsom

bestämmer fråga bestämmer.och i om
arbetstagare hos kyrkomötet
eller dess myndigheter kyr-av
komötet eller myndighetden som
kyrkomötet bestämmer.

kraftlag träder den januari 2000.Denna i 1
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Inledning1

Uppdragetl l
.

l.l.l Bakgrund

Riksdagen fattade december principbeslut ändradeden 8 1995 ett om
l995/96:80, bet.relationer mellan och Svenska kyrkan prop.staten

kyrkan1995/96:KUl2, rskr. 1995/96:84. Beslutet innebär Svenskaatt
skall få förhållande till fr.o.m. den 2000.friare l januariett staten

delfrågorprincipbeslutet konstaterades radI samband med att en
därför denmåste utredas inför förändringen. beslutade 21Regeringen

särskilda utred-december direktiv för fyra utredningar och två1995 om
finns bilagadir. Direktiven helhet lningsuppdrag 1995:162. i sin som

till detta betänkande.
Kyrkoberedningens utrednings-Principbeslutet föregicks den s.k.av

arbete, betänkandet och trossamfundenslutredovisades i Statensom
SOU 1994:42.

bakgrundsmaterial dessförinnan fram den s.k.Betydelsefullt togs av
ochBRK-utredningen, slutbetänkandet Ekonomi i1992 rättsom avgav

kyrkan SOU 1992:9.
till det betänkandeutförligare historisk redogörelse hänvisasFör en

statligaöverlämnas de nämndasamtidigt med dettasom av en annan av
trossamfundens rättsliga regleutredningarna, nämligen Utredningen om

ring.

personalfrågor1.1.2 Mitt uppdrag rörande

Personalfrågoma utredningsuppdrag. detta betänkandedel mitt Iär en av
redovisas överväganden rörande den saken. Mina övriga utred-mina
ningsuppdrag, statsstöd, skatter och finansiering, redovisar jag irörsom
betänkandet Stöd, och finansiering.skatter
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Enligt direktiven skall föreslåjag vilka åtgärder behöver vidtassom
beträffande den kyrkliga personalen i samband med relationsändringen.
Direktiven pekar särskilt på jag skall beakta de lagregler finnsatt som om
skydd för arbetstagares rättigheter vid övergång verksamhet. Vidareav

fullmaktshavamas särskilda ställning behöver analyseras ochsägs att att
frågan relationsändringens inverkan på gjorda pensionsutfästelserom
måste Utgångspunkten skall enligt direktiven deövervägas. attvara
gjorda utfästelsema får försvagas eller fönninskas.inte

den föregickI proposition riktlinjebeslutet förklarar regeringensom
personalfrågoma kräver uppmärksamhet det fortsatta utrediatt stor

ningsarbetet. Området enligt regeringen förbisett och måste analysevar
ingående.ras

Övriga1.1.3 utredningar

Mitt utredningsuppdrag har samband med övriga fem statliga utrednära
ningsuppdrag rörande relationsändringen.

Utredningen trossamfundens rättsliga reglering har haft i uppdragom
utforma förslag till grundlagsbestämmelse föreskrifter rörandeatt om

trossamfund, förslag till lag trossamfund, förslag till lag Svenskaom om
kyrkan och förslag till erforderliga Övergångsbestämmelser. Särskilt så-

gällervitt Övergångsbestämmelser har uppdrag rörande personalfrå-mitt
haft stark anknytning till denna utrednings arbete. särskiltEtt ut-gorna

redningsuppdrag har till Riksskatteverket.lämnats Uppdraget har varit att
utreda formerna för och lägga förslag till statligaregleringar denav upp
bördshjälp enligt riktlinjebeslutet Svenska kyrkan skall ha tillrättsom
och andra trossamfund kunna beviljas. Begravningsverksamhets-För
kommittén har uppgiften analysera begravningsverk-varit huratt
samheten bör ordnas och utforma förslag till lagstiftning därom.att
Kammarkollegiet har haft särskilt denutredningsuppdrag rörandeett
kyrkliga egendomen. Huvuduppgiften för Kammarkollegiet har varit att
föreslå hur den kyrkliga egendomen, inklusive kyrkofonden, skall tillstå
Svenska kyrkans förfogande enligt olika modeller irikt-nämntssom
linjebeslutet. Kommittén angående det kyrkliga kulturarvet huvud-har i
sak haft två uppdrag. det första har kommittén haft lägga förslagFör att
rörande den statliga för kulturminnesvård riktlinjebeslutetersättning som
förutsätter Svenska kyrkan skall få. det kommittén haftFör andra haratt

föreslå vilka åtgärder bör vidtas rörande de kyrkliga arkiven.att som
Parallellt med de statliga utredningarna har utredningsarbete pågåttett

inom Svenska kyrkan. Direktiv för det kyrkliga utredningsarbetet fast-
ställdes Svenska kyrkans centralstyrelse den 14 december 1995.av
Beslutet innebar centralstyrelsen tillsatte ledningsgrupp, fyraatt en
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särskilda utredningsgrupper och teologisk Det inom-expertgrupp.en
kyrkliga utredningsarbetet pågår Planen det skall avslutasännu. iär att

1998.mars
kyrkligaDen ledningsgmppens uppgift för ledningen ochär att svara

samordningen det samlade kyrkliga utredningsarbetet och för-attav ge
slag rörande vissa frågor grundläggande och övergripande Utred-art.av
ningsgruppen arbetet på olika kyrkliga nivåer utreder ansvarsfördel-om
ningen mellan olika kyrkliga nivåer frågor tillsättning biskosamt om av

och domprostar. Uppgiften frågorutreda kyrkliga val, kyrko-attpar om
bokföring och kyrkliga arkiv tillkommer Utredningsgruppen kyrkligaom
val- och indelningsfrågor Med Utredningsgruppen kyrklig eko-m.m. om
nomi och egendom har jag haft beröringspunkter,vissa främst frågai om
gjorda pensionsåtaganden. Denna utredningsgrupp har till uppgift att
belysa ekonomin på alla nivåer och förslag rörande kyrkoavgift ochatt ge
utjärnningssystem, kyrkofonden, den kyrkliga egendomen i övrigt,
begravningsverksamheten och de kulturhistoriska värdena. Den utred
ningsgmpp jag haft med Utredningsgruppenmest gemensamt är om
kyrkans personal, tillsyn ämbetsbärare och kyrkan.överprövning iöver
Bland dess uppgifter kan främst frågan hur arbetsgivarskapetnämnas om
skall för och biskopar, frågan hur tillsyn ämbets-ut präster överse om
bärama skall ske frågan hur inomkyrkligt överprövnings-samt ettom

kan ordnas. Den teologiskasystem står till utredningsexpertgruppen
förfogande och följer dess arbete teologiskt perspektiv.ettgruppemas ur

För underlätta insyn i och samordning mellan utredningarna haratt i
enlighet med riktlinjebeslutet och de statliga utredningsdirektiven särett
skilt beredningsorgan, Stat-kyrkadelegationen, inrättats. Stat-kyrkadele
gationen arbetar inom Kulturdepartementet och har mycket breden
sammansättning. leds statsrådetDen och departementschefen. Dessav
vice ordförande ärkebiskopen. Såväl de statligaär utredningarna detsom
kyrkliga utredningsarbetet har under arbetets gång regelbundet rapporte-

till Stat-kyrkadelegationen. arbeteDess beräknasrat avslutat den 30vara
juni 1998.

l Utredningsarbetet

Fr.o.m. den januaril förordnades1996 jag särskild utredare. Mittsom
arbete påbörjades i 1996 sedan sakkunniga, och sekreterareexpertermars
hade förordnats.

disponeradeJag mitt arbete så jag koncentrerade mig på personal-att
frågorna under ochvåren 1996 och de frågorpå redovisassommaren som
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underStöd, skatter och finansiering hösteni mitt andra betänkande - -
1996 och vintern 1997.

sakkun-haft sammanträden med utredningensSammanlagt har jag tio
sak-sammanträdena har haft intematforrn.och Två Deniga experter. av

sakkunskapunder arbetets gång bidragit medkunniga och harexperterna
sammanträdena ochområden, både vid påoch erfarenheter från skilda

sätt.annat
utifrån. Till-öppenhet för synpunkterArbetet har bedrivits under stor

haftoch har jagmed sekretariatet några experterna uppro-avsammans
kyrkliga utredutredningar, med denpade kontakter med statligaövriga

och med den kyrkliga utredningsrpersonalfrågorningsgruppen om m.m.
personalfrågor har jagegendom. Rörandeekonomi ochgruppen om

Akademikerförbundet Arbetsgivarver-dessutom haft kontakt med SSR,
kyrkofondensDO,Diskrimineringsombudsmannenket, biskoparna,

Riksgäldskontoret,PAO,kansli, avvecklingsorganisationPostens
kommunförbundet,Svenskastiftsjurister,tjänstebostadsnämnd,Statens

kyrkans försam-och Svenskapersonalförbund SKPFSvenska kyrkans
studiebesök harPastoratsförbundet.lings- pastoratsförbund Ettoch

forhandlingsorganisation.gjorts hos Kooperationens
deltagit aktivt.Stat-kyrkadelegationens arbete har jagI

utgångshaft riktlinjebeslutetenlighet med direktiven har jagI som
för överväganden.punkt mina

uppläggningBetänkandets1.3

Svenska kyrkansbeskrivningnästföljande finns översiktligkapitelI aven
ochden dagsådan ibeskriver organisationenJag utorganisation. ser

innehållerKapitletden för framtiden.sådan riktlinjebeslutet beskriver
sammanfattandekyrkofonden ochvidare kort beskrivning ettaven

har dag.personal Svenska kyrkan ivilkenavsnitt om
personalgrupper.handlar olikaDärefter följer kapiteltre som om

villkorkyrkokommunalaAnställda medfått rubrikenKapitel 3 har
stift, inteochför dem arbetar ibehandlar situationen ärpastorat mensom

redovisarDärefter jagförhållanden.beskriver jag dagensFörstpräster.
sådan. minrelationsändringen Jagöverväganden rörandemina gersom

vidkollektivavtalenanställningama ochvad händer medpåsyn som
pensionsåtagandenförslag rörande derelationsändringen. Vidare jagger
redovisar jag minatredje avsnitttid före ändringen. kapitletsIsom avser

berörspersonalgrupp. Häröverväganden rörande framtiden för denna
konflikträtt.bl.a. frågor behörighetskrav ochom
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ÄvenKapitel handlar4 och biskopar.präster detta kapitel ärom upp-
ställt så dagens förhållanden behandlasatt först, relationsändringen sedan
och framtiden sist. Kapitlet och biskopar detpräster omfat-är mestom
tande betänkandet.i Det beror på det för denna personalgruppatt är som
relationsändringen innebär förändring.störst Avsnittet relationsänd-om
ringen innehåller analys de arbetsrättsliga skyddsreglema fören av
arbetstagare vid verksamhetsövergång. redovisarJag den bakgrun-mot
den min på vad relationsändringen innebär för gällande anställningarsyn
och kollektivavtal. Vidare förslagjag till lösning för det fall någonger
fullmaktsanställd skulle sig övergå frånmotsätta statligt regleradatt
anställning till anställning inom Svenska kyrkan sådan hon efterutser
relationsändringen. Slutligen jag förslag rörande de pensionsutfästel-ger

har gjorts för tid före relationsändringen. I avsnittet framtidenser som om
finns mina överväganden rörande behörighetskrav. Vidare innehåller
avsnittet analys hur framtidens anställningsvillkor kommeren av att
gestalta sig för fullmaktsanställda inom Svenska kyrkan. Jag har övervägt
tjänstebostadsfrågan och redovisar mina slutsatser dettai avsnitt. Slutli

finns här överväganden rörande konflikträtt.prästersgen
Övrig personal behandlas i kapitel Här redovisas mina övervägan-

den Ärkebiskopsämbetetrörande personalen vid kyrkokansliet, och kyr-
komötet. Vidare finns här överväganden rörande utlandspersonal och
rörande sådan personal inom statsförvaltningen, sysselsatt medärsom
kyrkliga frågor.

Kapitel har6 fått rubriken rossamfundetT Svenska kyrkan som
arbetsgivare. behandlasHär sådana övergripande frågor har göraattsom
med samhällets förväntningar på Svenska kyrkans arbetsgivare efter
relationsändringen.

kapitelI har7 jag samlat övervägandena rörande följderövriga av
förslagen. Varje statlig utredare måste analysera vilka följder förslagen
får för regionalpolitik och jämställdhet. harDet jag gjort i detta kapitel.
Den prövning offentliga åtaganden också obligatorisk har jagärav som
valt redovisa i mitt andra betänkande,att Stöd, skatter och finansiering,

bland behandlar finansieringsfrågor.annatsom
I kapitel finns8 korta specialmotiveringar till de författningsförslag

jag har redovisat i betänkandet.
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2 Svenska kyrkans organisation

2.1 Dagens struktur

Församlingen den grundläggandeär enheten inom Svenska kyrkan. I
regel församlingenmotsvarar geografiskt område.ett Några få icke-
territoriella församlingar finns dock. Församlingen ocksåär en gemen-
skap. Vidare den juridiskär i form kyrklig kommun.en person av en
En församling får själv eller i samverkan med andra församlingar sköta
sina angelägenheter. Vad församlingsangelägenheterär finnssom pre-
ciserat i kyrkolagen. Där blandnämns främjande kyrkansannat av
gudstjänstliv, undervisning, diakoni och evangelisation. Vidare nämns
avlöningsförrnåner för arbetstagare hos församlingen.

Församlingens högsta beslutande antingenutgörs demokra-organ av
tiskt valda kyrkofullmäktige eller i små församlingar kyrkostämav- -direkt demolqati. I vissa fallman genom beslutanderättenutövas dock i
stället direktvalt kyrkoråd.ett Oavsett hur det högstaav beslutande orga-

skall detnet i varje församlingut finnas kyrkoråd.ser Detett alltidutses
på demokratisk grund och församlingensutgör styrelse.

Kyrkokommunerna har beskattningsrätt. Skattesatsen bestäms kyr-av
kokommunens beslutande F örsamlingsskatten tillsammansorgan. tas upp
med inkomstskatten. Den inte tillhör Svenska kyrkan har lindradsom
skattskyldighet.

Kyrkliga samfálligheter finns olika slag. bildasDe församlingav av
för vården ekonomiska Ävenarna angelägenheter.av gemensamma de

kyrkliga samfällighetema kyrkliga kommunerutgör och har styrelser.
Pastoratet bildar bas för den lokala personalorganisationen. Ett pasto

tjänstgöringsområderat är för kyrkoherde. domkyrkopastoratenIen
benämns kyrkoherden domprost. Pastoratet kan bestå eller fleraav en
församlingar. Uppgiften betala lön till arbetstagarnaatt skall församling

i flerförsamlingspastoratett alltidarna lösa gemensamt.
Kontraktet uppdragsområdeär för kontraktsprost. Ett kontrakten

består flera inom stift.pastoratav ett
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tjänstgöringsenhet. Detregionala utgörkyrkansSvenskaStiftet är
stift kallasUppsalastift.finns 13kyrkanSvenskabiskopen. Iförområde

oftabeskrivsrollärkebiskop. Dennesbiskopoch dess ärärkestiftetockså
dessutomärkestiftet finnsIbland likar".främste en"denatt varasom

samfäl-kyrkligstift utgörinomFörsamlingama ettbiskop.biträdande en
demofinnsstiftssamfállighetenstiftssamfállighet. I enkallaslighet som

anställda.harStiftssamfällighetenstiñsstyrelse.valdkratiskt
domprosten,biskopen,bestårdomkapitel. Detstift finnsvarjeI ett av

Domkapitlet ärlekmän.stiftets envald samt treprästerärpräst avsomen
anställda.finns ingadomkapitletmyndighet. Hosstatlig

själv-någonkyrkanSvenskahelheteller ärriksnivåpåVarken som
kyrkanSvenskainnebärStatskyrkosystemet attjuridiskständig person.

olikapå sätt.företrädsnationellt plan statenpå av
251bestårochkyrkanSvenskahelaför avKyrkomötet gemensamtär

elektovalindirektavidledamöter utses genomDessaledamöter.valda
skerkyrkomötet varttillValvaldistrilct.lokala numeraiutsettssomrer,

framgårvissaföreskrifter i ämnenmeddelafårKyrkomötet somfjärde år.
kyrkolagen. Detochregeringsforrnentillövergångsbestämmelse avav en

liknande.ochlärakyrkansSvenskafrågorrör om
kyrkomötetundermyndighetcentralstyrelse ärkyrkansSvenska en

ordfö-dessÄrkebiskopen alltiddockskalldetsamma. varaoch utses av
rande.

nämligenkyrkomötet,undermyndighetytterligarefinnsDet en
hand-nämndför denna är attuppgiftbesvärsnämnd. EnKyrkomötets

obehörigskallbeslutdomkapitels prästattöverklaganden varalägga av
ämbete.sittutövaatt

anställda.ingafinnsmyndigheterdessochkyrkomötetHos
privaträttsfinnsriksnivåpåverksamhetenstatligamed denParallellt

kyrkan. DessaSvenskatillhöra organockså måste sägasliga somorgan
harinteangelägenhetersådana somskötaförfinns gemensammaatt

stiftelse,bildatsändamålet hardetgrundlag. Föroch eni lagpekats ut
verksamhet.rikskyrkligförstiftelsekyrkansSvenskakallassom
tillsammansparallellorganisationdennabildar iledamöterKyrkomötets
kyrkomötet.tillanslutningisammanträderombudsmötet,s.k.det som

verksamhet harrikskyrkligförstiftelsekyrkansSvenskaförStyrelsen
kyrkansSvenskacentralstyrelse.kyrkansSvenskaledamöter somsamma

anställda.verksamhet harrikskyrkligförstiftelse
närståendebolagoch ärföreningarstiftelser,andraflerafinns somDet

delarbetraktasoch kankyrkanSvenskareglerade somoffentligtdentill
personal.iblandfinnsÄven juridiskadessahosdensamma. personerav

arbets-fungerarbl.a.Pastoratsförbundet, somdessa ärEtt somorganav
kyrkokommunema.förgivarorganisation
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Kyrkofonden2.2

ñnansförvalming. bil-kyrkans DenKyrkofonden ryggraden i Svenskaär
lönesammanslagning prästerskapetsdades 1910-taletpå en avgenom

skogsfond.ecklesiastika boställenasregleringsfond och
kostnaderna förursprungligen utjämnaKyrkofondens uppgift attvar

kom tillKyrkofondens inkomsterlöner mellanprästemas pastoraten.
löneboställena. Vidarede ecklesiastikadelen från avkastningen påstörre

tillfrån för prästerskapetsfick kyrkofonden ersättning statenstaten
fastställt årligt belopp.tionde med riksdagenindragna ett av

för lönekostnademakyrkofondensamband medI övertog ansvaretatt
kyrkofon-tillfördesefterför och familjepensionernabiskoparna präster

medelbiskopslöneregleringsfonden och år 1942medel frånden år 1937
och pupillkassa.från prästerskapets änke-

omfattarkyrkofondenkyrkliga utjämningssystemetDet genom
betalarKyrkofondenekonomi.delar kyrkokommunemasstora avnumera

kyrkokommunema, kostnaderkostnader förockså vissa gemensamma
och pensionerbiskoparna vissaför rikskyrkliga ändamål, löner präster,

ledamötertill domkapitlensbiskopar och ersättningaråt präster, m.m.
lagreglerad.bildades har dess verksamhet varitAlltsedan kyrkofonden

gäller kyrkofonds-kyrkolagen. Vidaregäller kap.Nu reglerna i 42
kyrkofonden först 1983.förordningen styrelse ñck1230.1996: Egen

bestårmyndighet. kansliKyrkofondens statlig Dessstyrelse anses vara en
anställda Kammarkollegiet.tjänstemän ärav som av

ord-ledamöter. RegeringenKyrkofondens styrelse består sju utserav
föranden och ledamöter. Kyrkomötet utser tre.tre

föreskrifterkyrkofondens budget och meddelarfastställerRegeringen
Kyrkofondens styrelse disponerarhur utgiftsposterna får disponeras.om

omfördelningaroch får ocksåutgiftsposter budgetenflertalet i göraöver
ocksåeller Kulturdepartementet kan i vissdessa. Regeringenmellan

löpande bud-Kyrkofondens medel underutsträckning disponera över
getår.

Kyrkofon-kyrkofonden främst värdepapper.Tillgångar-na i utgörs av
frånövervägande del kyrkoavgifterdens intäkter består till pastoraten.av

Sedan budgetåretdet kapitalet.Till det kommer avkastningen egnaav
statliga medel.1991/92 har kyrkofonden tillförts någrainte

År bokförda kapitalet uppgick tillmiljarder kr.1995 1,3 Detomsattes
kr för intjänademiljarder kr. miljoner1,7 Härav 770 prästersavsattavar

beräk-vid utgång harFondens marknadsvärde 1996 årspensionsrätter.
till drygt miljarder kr.3nats

2-17-0375
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2.3 Personalen

Hos Svenska kyrkan finns ungefär 24 000 anställda. heltDet övervägan-
de antalet har kyrkokommunala anställningsvillkor. harPrästema dock
statligt reglerade anställningsvillkor och biskopama statligt anställda.är
De anställningar har antingen pastoratstjänster ellerprästerna ärsom
stiftstjänster och gäller i regel tills vidare. betydandeEn andel präster-av

och samtliga biskopar anställda med fullmakt, vilket kort uttrycktärna
innebär deras anställningar kaninte Pensioner betalas föratt sägas upp.

och biskopar kyrkofondenpräster och för övriga anställda respek-ur av
tive arbetsgivare. Samtliga och biskopar innehar till följdpräster vig-av
ning det kyrkliga ämbetet, vilket dem behörighet predika ochatt attger
förvalta sakramenten.

Lagen l982:80 anställningsskydd anställningsskyddslagenom
gäller i princip för Svenska kyrkans personal. kyrkolagen finnsI regler
avseende biskopar, och kyrkomusiker. I den mån kyrkolagenpräster

Ävenavviker från anställningsskyddslagen gäller kyrkolagen. lagen
1976:580 medbestämmande i arbetslivet medbestämmandelagenom

tillämplig förhållandenapåär inom Svenska kyrkan. Vad gäller den
personal anställd med kyrkokommunala villkor finns härutöverärsom
vissa tillämpliga regler rörande stridsåtgärder i lagen 1994:260 om
offentlig anställning LOA.

Anställningsskyddslagen delari dispositiv, vilket betyderär stora att
den i dessa delar kan frångås avvikande bestämmelser kollektiv-igenom
avtal. Sådana avvikande bestämmelser har också intagits kollektivavtali

gäller den kyrkliga personalen. Dessutom finns kompletterandesom
bestämmelser sådanai avtal.

Till detta kommer för och biskoparnas del komplettaprästernas att
rande bestämmelser rörande finnstjänsterna i olika författningar harsom
meddelats regeringen eller kyrkomötet.av

2.4 Framtidens struktur

Riktlinjebeslutet preliminär bild hur Svenska kyrkans framtidager en av
struktur kommer Utredningensig. trossamfundens rättsligaatt te om
reglering har lämna kompletterande förslag. utförligareFör redoatt en
görelse hänvisas därför till dess betänkande.

Även framtideni kommer församlingen Svenska kyrkansatt vara
grundläggande enhet. Territorialprincipen kommer bestå. Försam-att
lingen kommer fortsättningsvis juridiskäven Komatt vara en person.

upphör.munstatusen
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Stiftet kommer finnas kvar Svenska kyrkans regionala enhetatt som
Ävenoch för biskopen.tjänstgöringsområde stiftet kommer attsom vara

självständig juridisk person.
Svenska kyrkanHela kommer få rättskapacitet i egenskapatt tros-av

samfund. för svensk associationsforrn införs nämligenSom rätten ny
"registrerat trossamfimd". Församlingar och stift s.k. trossamfunds-utgör
delar.

Kyrkomötet kommer företräda Svenska kyrkan helhet. Dessatt som
beslut binda församlingar stift.kan och

Sannolikt kommer den rikskyrkliga verksamhet drivs stifisom nu
telse- och bolagsform inlemmas Svenska kyrkan.iatt

Kyrkolagen får kortfattadupphävs. Vi ramlag trossamfund.en ny om
Vidare får vi kortfattad ramlag Svenska kyrkan, förregleren om som ger

Över-säkerställa förväntningarsärskilda på Svenska kyrkan.att statens
gångsregler i lag införande lagen Svenska kyrkan, denges en om av om

införandelagen.s.k. betänkande förslagdetta jag till vissa sådanaI ger
regler, rörande anställningsförhållanden för kyrkomusiker m.fl.präster,

rörande avtalspensioner för tid före år 2000.samt
Alla tillhör Svenska kyrkan blir enligt lag skyldiga betalaattsom en

kyrkoavgift, storlek fastställs lokalt och regionalt Svenskainomvars
kyrkan. Avgiften kostnadsfritt för Svenska kyrkan tillsammanstas upp
med inkomstskatten. Riksskatteverket skall föreslå de formernanärmare
för denna uppbördshjälp.

Hur den kyrkliga bemanningsorganisationen fårkommer att utse
beslutas inomkyrkligt. kommer med all sannolikhet skeDetta att genom
bestämmelser i den kyrkoordning för framtiden bliväntas antagensom av
kyrkomötet i då det klart vilken eller vilka kyrkligamaj 1999. Först står
nivåer skall bära arbetsgivaransvaret.som

kyrkliga egendomen, inklusive kyrkofonden, kommer ställasDen att
till Svenska kyrkans förfogande vid relationsändringen. Kammarkolle-
giet skall lägga förslag till hur detta kan genomföras.
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3 Anställda kyrkokommunalamed
villkor

3.1 förhållandenDagens

3.1.1 Yrkesgrupper och facklig tillhörighet

finnsDet ungefär anställda med kyrkokommunala villkor21000 i
Svenska kyrkan. och biskopar har andra villkor. EnligtPräster Statis-
tiska centralbyrån uppgick antalet tjänstgörande arbetstagare med
kyrkokommunala villkor till den november dessa21 126 l 1995. Av

7934 och kvinnor. Bland fanns13192 2255män männenvar
deltidsarbetande och bland kvinnorna fanns Sysselsätt-8 690.
ningsgraden kvinnorna deltids-i genomsnitt 74 %. Av 66 %var var
arbetande med genomsnittlig sysselsättningsgrad på 67 %. Aven

deltidsarbetande med genomsnittlig sysselsätt-28 %männen envar
ningsgrad på 85 %.

antal yrkesgrupper finns representerade bland de anställdaEtt stort
med kyrkokommunala villkor. Pastoratsförbundet har utarbetat ett
befattningssystem ESF tillämpas Enligt BSF ärparterna.avsom

församlingsverksamhet,tjänsterna uppdelade på de områdena marktre
och fastighet administration.samt

forsamlingsverksamhet finns befattningsslagen for-områdetInom
samlingssekreterare, informationssekreterare, stiftskonsulent, diakon,
familjerådgivare, Sjukhuskyrkan, kantor, kyr-assistent i organist, annan
komusiker, diakoniassistent, församlingsassistent, förskollärare, fritids
ledare och barntimmeledare/barnskötare.

Till området mark och fastighet hör kyrkvaktmästare/kyrko
gårdsvaktmästare, kyrkogårdsarbetare, församlingsvärdar/värdinnor,
städare, lqematoriepersonal, lqematoriemästare skogvaktare.och

Under administration kanslichef, kyrkokarnrer, kyrkogårds-sorterar
chef/kyrkogårdsföreståndare, stiftsjägmästare, stiftsjurist, karnrer-
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/ekonom, personalselqeterare/personalkonsulent, assistent, kans
förvaltningsassistent.list/kanslislcnvare/kontorist, kamrersassistent och

rad olika arbetsanställda kyrkokommunala villkor hör tillDe med en
bland andra följande.tagarorganisationer,

KommunalSvenska Kommunalarbetareförbundet organiserar nu
kyrkogårdsarbetare, försam-kyrkvaktmästare, kyrkogårdsvaktmästare,

fritids-lingsvärdar/värdinnor, krematoriepersonal, barnskötare,städare,
ledare, kockar/kokerskor.bamtimmeledare och

Kommunaltjänstemarmaförbund förSKTF organiserarSveriges
kanslister, kyrkopersonal,närvarande all slags administrativ t.ex.som

utredningssekreterare,skrivare, löneförättare, personal- ochassistenter,
kanslicheferkyrkogårdsföreståndare, ochkamrerer, kyrkogårdschefer,

diakoniassistenter, församlingsassistenter,kyrkokamrerer, diakoner,samt
informationssekreterare och familj erådgivare.församlingssekreterare,

bland andraSvenska Personalförbund SKPF organiserarKyrkans
församlingsselçrete-diakoner, diakoniassistenter, församlingsassistenter,

informationssekretera-stiftskonsulenter,i Sjukhuskyrkan,assistenterrare,
familjerådgivare förskollärare.ochre,

kyrkokamrerer,kanslichefer,Akademikerförbundet SSR organiserar
kamrerer diakoner mil.och

kanslichefer.stiftsjurister ochJU SEK organiserar
och församlingsassisten-Vårdförbundet organiserar diakonerSHSTF

ter.
kyrkomusiker, förskollärareLärarförbundet organiserar organister,

och församlingsassistenter m.fl.
from. den juli Skogs- ochSvenska skogsarbetareförbundet l 1998

skogsarbetare.träarbetareförbundet organiserar

Anställningsbeslut1

Behörighet för kyrkomusiker

kyrkokommunala villkor finns lagflertalet anställningar med ingaFör
reglerade behörighetskrav.

statligt regleradeKyrkomusikertjänsterna undantag. Deutgör ett var
villkor.fram följer kyrkokommunala 37till 1990. Tjänsterna Inumera

regler behörighet för kyrkomusiker.kap. kyrkolagen finns särskilda om
enligt kap. kyrkoskall anställas organist måste, 37 9 §Den som som

lagen, eller motsvarande något EES-land.ha avlagt organistexamen i
finns behörighetskraven för anställning på kan-lO kapitelI § samma

sökanden organistbehörighet ellertorstj krävs antingen harDetänst. attatt
han har avlagt kantorsexamen.
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Det domkapitlet behörighetenär hos denprövar söker kyr-som som
komusikeitjänst. Domkapitlet kan medge undantag från behörighetskra-
ven.

Varken för kyrkomusikertjänster eller för andra anställningar med
kyrkokommunala villkor finns lagreglerade lcrav på svenskt medborgar-
skap, på skall bekänna Svenska kyrkans lära elleratt på tillhörighetman
till Svenska kyrkan.

Vem anställer

Pastorat och stiftssamfälligheter kyrkliga kommuner och följaktligenär
juridiskaegna personer.

Beslut anställning andra i sådana kyrkliga kommunerän prästerom av
fattas de förvaltande kyrkorådet, samfällda kyrkorådet ellerav organen:
stiftsstyrelsen.

Tjänster kyrkomusiker i flerförsamlingspastorat tillsätts docksom
enligt 37 kap. 12 § kyrkolagen den tillsättningsnämnd för prästtjänsterav

skall finnas i varje sådant Tillsättningsnämnden bestårpastorat.m.m. som
kyrkoherden och valda ledamöter från församlingskyrkorådvarje iav

pastoratet.

Urvalsgrunder

Utgångspunkten det arbetsgivarenär väljer bland demäratt som som
söker anställning.

begränsningEn arbetsgivarens välja det särskildarätt att utgörav
behörighetskrav gäller för kyrkomusikertjänster enligt vadsom som ovan
redovisats.

Liksom på arbetsmarknaden i övrigt begränsas anställningsfriheten
också reglerna i jämställdhetslagen 1991:433 och lagen 1994:134av

etnisk diskriminering.mot
En arbetsgivare anställer framför motsattsom en person en annan av

kön, fastän den förbigås har bättre sakliga förutsättningar för arbetet,som
ha skyldiggjort sig till otillåten könsdiskriminering.antas framgårDet av

16 § jämställdhetslagen. arbetsgivarenKan visa anställningsbeslutetatt
inte har något samband med könstillhörighet, eller det i själva verketatt

led i strävandena främjaär jämställdhetett i arbetslivet, beslutetatt anses
dock inte stå i strid med lagen. Otillåten könsdiskriminering ocksåanses
föreligga arbetsgivare vid anställningnär någon framför någonutseren

kön, har likvärdiga förutsättningar för arbetet,annan av samma som om
det sannolikt syftet med arbetsgivarensär beslutatt missgynna denär att

inte på grund dennes kön.utsessom av
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innebäranställningviddiskrimineringetnisk attFörbudet mot en
arbetssökandesärbehandlafår otillbörligt attarbetsgivare inte genomen

etniskanationella ellerhudfärg,grund hansförbigå denne på ras,av
finns lagenhärom i 8 §Bestämmelsentrosbekännelse. motellerursprung

skallsärbehandlingförgårdiskriminering. Varetnisk attgränsen en
gällerdet vissarättspraxis. Närklarlagts ihar inteotillbörlig ännuanses

arbetsgivarenförsannolikt tillåtetdetkyrkokommunala anställningar är
trosbekännelseanställas harskalldenställa krav på attatt somensom

gälla flertaletkankyrkans lära. DettaSvenskamedöverensstämmer
arbetsOmverksamhet ingår.församlingsvårdandeanställningar där en
trosbehan hardärförförbigåsanställningsökande till sådan att annanen

särbehandling. Iotillbörligfrågadet knappastkännelse kan om envara
villkor fårkyrkokommunalamedanställningarfråga andra slags manom

ställa krav påkandiskrimineringetnisk attmed lagendock räkna motatt
lika.behandlastrosbekännelsermed olikaarbetssökande

Överklagande

rörande tjänstestiftsstyrelseellertillsättningsnämndkyrkoråd,Beslut av
beslutets lagligför prövningtill länsrättenöverklagaskantillsättning av

kyrkolagen.kap.framgår 22vadhet, enligt avsom
väckaangripakananställningsbeslut attDiskriminerande genomman

framgår lagenvadarbetsdomstolen enligteller italan i tingsrätt avsom
jämarbetstvistlagenarbetstvisteri samträttegången1974:371 om

dislqiminering.etnisklagenställdhetslagen eller mot

Anställningsvillkorl

Anställningsvillkor

villkor gällerkyrkokommunalamedanställningarförBeträffande former
huvudregelfastslåsutgångspunkt. Därianställningsskyddslagen somsom

reglersärskildafinns närlagentills vidare. Igälleranställningar omatt
dock bestämmaskollektivavtal kan atttidsbegränsas. Ianställningar kan

anställningar,tidsbegänsadeför sådanaskall gällaandra förutsättningar
kyrkokommunalaskett på detocksåSå harprovanställningar.inklusive

området.
konstitutorialmedtillsättsfåfinns någrakyrkomusikernaBland som

kommunaliserades 1990. Deanställningsvillkorkyrkomusikernasinnan
anställningar.från sinakonstitutorial får intehar sägas uppsom
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Skyldighet utöva tjänstatt annan

Den har tjänst kyrkomusiker skyldig fullgöra fyll-är attsom en som
nadstjänstgöring hos arbetsgivare deni omfattning följeren annan som

anställningsavtalet. Denna skyldighet har lagfästs kap.i 37 18 § kyr-av
kolagen.

finnsDet antal kyrkomusiker, ungefär 100, anställdaett ärsom som
skolkantorer. skolkantorAtt innebär delar arbetstidsin mel-attvara man
lan skolan och vanligt skolkantorerDet arbetarärpastoratet. att änmer
100 heltid. Genom särskild överenskommelse i juni 1991procent av en
mellan Pastoratsförbundet, Lärarförbundet och Kommunförbundet fast-
slogs huvudmannaskapet för skolkantorema helt skulle åvila de bor-att
gerliga kommunema. betyder dessaDet betalar skolkantorer-att numera

löner, för sådant arbete utförs for räkning.även pastoratensnas som
Pastoraten blir sedan till följd civilrättsliga avtal skyldiga ersättaattav
kommunerna härför. skolkantorer vidDe tidpunkten för föränd-som
ringen huvudmannaskapet hade konstitutorial har fått behålla dessa.av

Kollektivavtal

Anställningsvillkoren för de anställda med kyrkokommunala Villkor
bestäms huvudsakligen kollektivavtal.i

Pastoratsförbundet företräder kyrkokommunema avtalen sluts.när
Detta sker med stöd den kommunala delegationslagen 1954: 130.av

Rörande löner och allmänna anställningsvillkor har Pastoratsförbun-
det för närvarande följ ande avtal.

HÖK -95 med Kommunal,
ÖLA med förbundsområde-95 SKTF TCO-OFs allmän kommu-

nal verksamhet jämte den förbundsområdeti ingående organisationen
SKTF

ÖLA -95 SACO med 19 däriblandSACO-organisationer, Agri-
fack, DIK-förbundet, SKPF, Akademikerförbundet SSR, JUSEK samt
Sveriges och Riksförbund,Jägmästares Forstmästares

ÖLA Vårdförbundet-95 SHSTF med närrmda förbund,
ÖLA med Lärarförbundet2000 för förbundsornrådeTCO-OFs

Lärare i förbundsområdetjämte ingående organisationer Lärarnassamt
Riksförbund samt

Kollektivavtal avseende löner och allmänna anställningsvillkor
med Svenska skogsarbetareförbundet.

Kollektivavtalen så disponerade löneavtalen och de allmännaär att
anställningsvillkoren bilagor till kollektivavtalsöverenskommelserna.är
De allmänna anställningsvillkoren desamma för alla anställda inomär
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verksamhet.delen kyrkans Deden kyrkokommunalt reglerade av
benämns AB -95,

kyrkokommunalagällerde allmänna avtalUtöver nämntssom nu
samband medsärskilda förhållanden.kollektivavtal rörande vissa I resor

och traktamenteBilersättningsavtalet BILbilersättning enligtutgår
förtidspensionVid sjukbidrag ochenligt Traktamentsavtalet TRAKT.

avtalsgmppsjukförsäkring AGS-KL.Avtalutgår enligtersättning om
trygghetsforsäloing vid arbetsskadaAvtalVid arbetsskada gäller om

arbetsbrist AvtalgrundTFA-KL. Slutligen gäller vid uppsägning på av
följd det avtalet utgåravgångsförmåner AGF-KL. Till avom

till arbetstagare.eller periodisk avgångsersättningengångsersättning
utveck-Personalpolitiskafrågorna reglerade ipersonalpolitiskaDe är

KollektivSvenska kyrkan.omfattar alla anställda inomlingsavtalet, som
utvecklingsavtalet å sidan PastoPersonalpolitiskaavtalsparter i är ena

tecknararbetstagarorganisationerratsförbundet och andra sidan deå som
Personalpolitiska utvecklingsavtalen.de allmänna kyrkokommunala

verk-organisationsförändringar,avtalet medbestämmandefrågor,berör
facklig verkarbetsledning,samhetsutveckling, jämställdhet, arbetsmiljö,

trygghetspersonalutveclding,introduktion,samhet, personalplanering,
frågor och förslagsverksamhet.

Pastoratsförbundethar lämnatsamtliga kyrkokommunerI stort sett
avtal benämns LOKfullmakt kollektivavtal. -95.teckna lokala Dessaatt

för löneöver-förhandlingsordningde allmänna löneavtalen finnsI en
föras lokalt.skall dessa förhandlingarsynsförhandlingar. första handI

förhand-frågan till centralkan de förakommerOm inte överensparterna
särskild skiljenärnnd tilldå kan nås kanling. enighet inte hellerOm en

arbetsgivarsidanlöneöversynsförhandlingar påi lokalaParter ärsättas.
arbetstagarsidan den lokalastiftssamfálligheten och påellerpastoratet

fullmakt tillhar lämnat Pastoarbetstagarorganisationen. Många pastorat
stiftsvis.förhandla Parter iratsförbundets s.k. förbundsavdelningar att

Pastoratsförbundet och denlöneöversynsförhandlingarcentrala cent-är
rala arbetstagarorganisationen.

återfinnsförhandlingar den iFörhandlingsordningen för övriga är som
det kommunala huvudavtalet, -94.KHA

kyrkokommunala villför anställda medTillämpligt pensionsavtal de
landstingkommuner och PA-kor Pensionsavtal för arbetstagare hosär

övergångsbestämmelsepensionsbestämmelser,KL. Avtalet innehåller
livränta,till ålderspension,och förhandlingsprotokoll. Det rätt garanger

efterlevandepension, sjukpension och komp-tipension, visstidspension,
letterande delpension.

avtal benämntfall gäller äldre pensionsbestämmelser iI vissa ett
PAK.
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I anslutning till 1995 års avtalsrörelse angående löner och allmänna
anställningsvillkor träffades överenskommelse angående vissa pensions-
och försäkringsfrågor. Denna överenskommelse innebär skallatt parterna
fortsätta förhandla i avsiktatt träffa pensions-att och försäkringsett nytt
avtal. Målet detär pensionsavtaletatt skall träda krafti vidnya samma
tidpunkt det reformerade lagstadgade pensionssystemet. PA-KLsom är

och prolongerat. Detuppsagt avtalet skall fristående från detnya vara
lagstadgade pensionssystemet. Parterna skall enligt överenskommelsen se

pensionsåldramaöver bakgrund förslagetmot arbetstagarens rättav om
kvarstå i arbete efteratt 65 års ålder. Ett övergripande mål för deannat

fortsatta förhandlingarna detär pensionsavtalet skallatt kunna gällanya
för kommunalförbund och för kommunala företag.

Ansvar för lönekostnader m.m.

Varje eller stiftssamfállighetpastorat för lönekostnader ochsvarar pen-
sionsåtaganden för sina anställda.

Diskriminering

Liksom på arbetsmarknaden i övrigt gäller diskriminering på grundatt av
kön eller etnisk tillhörighet otillåten.är

Förbuden könsdiskriminering anställdamot finns i 16 18 jäm-av -
ställdhetslagen. Dessa förbud det gäller beståendetar, när anställ-ett
ningsförhållande, sikte på arbetsgivarens tillämpning anställningsav
villkor, arbetsledning, beslut befordran eller utbildning beslutsamtom

omplacering, pennittering eller liknande. I 22 § lag finnsom samma
förbud trakasserier. Därmot två slags trakasserier frånattanges
arbetsgivarens sida otillåtna. gällerär Detta dels trakasserier på grund av

arbetstagaren haratt avvisat arbetsgivarens sexuella nännanden, dels
trakasserier på grund arbetstagaren har anmält arbetsgivarenatt förav
könsdiskriminering.

Förbuden etnisk diskriminering hänförmot sig till motsvarande åtgår
der från arbetsgivarens sida förbuden könsdiskriminering. Förmotsom

åtgärderna skallatt otillåtna förutsätts, enligt lagen9 § etniskanses mot
diskriminering, för det första det fråga särbehandlingatt är på grundom

hudfärg, nationellt etniskt eller trosbekännelseav ras, ursprung, ursprung
och för det andra särbehandlingen otillbörlig.att Något förbudär mot
trakasserier finns inte lageni etnisk diskriminering.mot
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Bisysslor

kyrkoanställda medförbisysslorangåendelagreglerfinns ingaDet
begränsarbestämmelserfinnsi AB -95kommunala villkor. Men som

inneha bisysslor.anställdaför de dessamöjligheten att

Arbetskonflikter

anställ-begränsad för delagenligtstridsåtgärdergenomföra ärRätten att
och 23framgår 2Begränsningamavillkor.kyrkokommunalada med av -

ellermyndighetsutövning ärbestår iarbetenLOA. I29 somsom
fårmyndighetsutövninggenomföraförnödvändigaoundgängligen att

övertidsvägranstrejk,lockout,formendastgenomförasstridsåtgärder av
vidtas påfall intefår i dessaåtgärdernyanställningsblockad. Sådanaeller

de arbets-ocharbetsgivarenmellanförhållandetgrund något änannatav
inhemskapåverkasyftestridsåtgärder iLOA.omfattas atttagare avsom

tillämpningsområde.otillåtna LOA:salltid inompolitiska förhållanden är
påtillämpligaocharbetskonflikterbestämmelser ärYtterligare rörsom

finns detVidare i-94, sär-området finns i KHAkyrkokommunaladet
tillämpliga bestämSHAsektornoffentligaför denhuvudavtaletskilda

Bestämmelsernastridsåtgärder.vidtabegränsningmelser rätten attavom
någotdemokrati. Enför politiskskyddsyftetillkommit ihar utgöra ettatt

avsnittfinns iarbetskonflikterreglernabeskrivningutförligare omav
3.3.3.

Disciplinansvar3.1.4 m.m.

medanställdadisciplinpåföljder förlagreglersärskildafinns ingaDet om
påfölj-dock -95. Definns i ABreglerSådanakyrkokommunala villkor.

Arbets-löneavdrag.ellervarningskriftligfrågakan komma ider ärsom
åtgärder.sådanabeslutargivaren om

felringa iickeochmyndighet i tjänsten göranställd ettOm utövaren
framgår 20tjänstefel.för Dettahan dömaskanmyndighetsutövningen av

arbetsuppgiftervilkaredogörelse förbrottsbalken. Enkap. 1 § närmare
nedan. 20Iavsnitt 4.3.8finns imyndighetsutövninginnebärakansom

allagällermutbrott. Denbestämmelsefinnsbrottsbalkenkap. §2 omen
utlovalåter sigtjänsteutövning. Denoch all emot,arbetstagare tarsom

tjänsteutövningför sinbelöningotillbörligellereller begär muta annan
brottbrottsbalken stadgaskap. § mot20 3för mutbrott. Ikan dömas om

utnyttjarolovligenellerröjerdömastystnadsplikt. kanDen en uppsom
författningellerenligt laghemlighållaskyldiggift han är att annansom
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eller enligt förordnande eller förbehåll har meddelats med stödsom av
lag eller författning.annan

Biskopen och domkapitlet har tillsynsansvar avseende Svenska kyr-
kans ordning. De skall, enligt 2 kap. kyrkolagen,5 § till försam-attse
lingarna tillämpar Svenska kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst
och övriga handlingar.

När anställd myndighet hanutövar står under tillsyn Riksdagensen av
ombudsmän Justitieombudsmannen, JO och Justitiekanslern JK, enligt
vad framgår lagen 1986:765 med instruktion för Riksdagenssom av
ombudsmän JO-lagen respektive lagen 1975:1339 justitiekansom
lems tillsyn JK-lagen med tillhörande instruktion. betyderDet denatt
anställde kan bli kritiserad för olämpligt eller författningsstndigt ageran-
de och han kan bli åtaladatt han på brottsligt åsidosätter vadsättom som
åligger honom i anställningen.

3.1.5 Uppsägning m.m.

Vissa kyrkomusiker tidigareär, tillsatta med konstitutorial.närrmts,som
Det betyder bland de inte fårannat att I övrigt gällersägas anställ-upp.
ningsskyddslagens regler och kompletterande kollektivavtalsbestämmel

för de anställda med kyrkokommunala villkor. Det betyder blandser
uppsägningarannat måsteatt sakligt grundade och avskedandeattvara

kan ske arbetstagaren har åsidosatt sina åliggandengrovt arbetsom mot
givaren. I anställningsskyddslagen finns också regler turordning vidom
uppsägning på grund arbetsbrist. Beträffande avstängning gällerav

anställningsskyddslagenutöver kompletterande bestämmelser i AB -95.
Vidare gäller anställningäven skallnär avslutas diskrimineringsen

förbuden i jämställdhetslagen och lageni etnisk diskriminering.mot

1 Medbestämmande

Medbestämmandelagen gäller för de anställda med kyrkokommunala
villkor. Av 2 och 42§ LOA framgår dock 2 och 21-22 med-att
bestämmandelagen inte skall tillämpas. Innebörden 2§ medbe-av
stämmandelagen bl.a. den lagenär inte tillämpningatt äger avseende mål
och inriktning i fråga religiös verksamhet. Detta undantag gäller alltsåom
inte i förhållande till de anställda med kyrkokommunala villkor dag.i
Bestämmelserna i 21-22 medbestämmandelagen handlar tyst-om
nadsplikt.

Den allmänna förhandlingsrätten framgår medbestämmandelagensav
10 § och innebär arbetstagarorganisationatt alltid har till förhandrätten
ling med arbetsgivarsidan rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och
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arbetshosvarit arbetstagareeller harorganisationenmedlem i ärsom
givaren.

skyldigarbetsgivareninnebärförhandlingsskyldighet är attattPrimär
arbetsarbetstagarorganisationsådanmedförhandlainitiativpå someget

föreliggerförhandlingsskyldighetSådanmed.kollektivavtalhargivaren
förändringviktigarebeslutinförmedbestämmandelagenenligt ll § om

förändringviktigarebeslutoch införsådanverksamheten avomsomav
tillhör organiarbetstagareanställningsförhållandena förarbets- eller som

sationen.
på-förhandlingochförhandlinglokalvidkan nåsenighet inteOm
för-medbestämmandelagen,enligt 14 §arbetsgivarsidan,kallas skall

arbetstagarorganisation.centralmedhandla även
lokaladenochkyrkokommunenmellanförhandlingLokal äger rum

arbets-företrädstvisteförhandlingarcentralaIarbetstagarorganisationen.
bådaiframgårFörhandlingsordningenPastoratsförbundet.givaren av

KI-IA-94.fallen av
fortlöpandemedbestämmandelagen§enligt 19harArbetsgivaren

ochproduktionsmässigaverksamhetensrörandeinformationsskyldighet
personalpolitiken.förriktlinjerrörandeliksomutvecklingekonomiska

kollektiv-dekyrkokommunen gentemotfullgörsskyldighetDenna av
nivå.lokalpåarbetstagarorganisationema,avtalsbärande

enligtkyrkokommunenmåsteanlitasuppdragstagareInnan externen
arbetstagarorgani-med denprimärförhandlamedbestämmandelagen38 §

arbetesådantrörandemedkollektivavtalharkommunensation somsom
arbetstagar-centraladenharförhandlingEfteruppdraget avser.

medbestämmandelagen.39§framgårvilketorganisationen vetorätt, av
förklarararbetstagarorganisationen attläggasfår inteUppdraget ut om

detellerkollektivavtal åsidosattesellerlagmedföradet skulle annarsatt
kollekgodtaget inomallmänt parternasvadstridaskulle ärmot som

tivavtalsornråde.
anställdaallagäller förutvecklingsavtalet,personalpolitiskadetI som

medbestäm-reglerkompletterandefinns vissakyrkan,Svenskai om
mande.

Pensionerl

Inledning

pensionsförmå-lagstadgadedelsfinnsarbetsmarknadensvenskadenPå
kollektivavtalföljertjänstepensionsförmånersådanadels avsomner,

pensionsförmånernalagstadgadeDearbetsmarknadensmellan parter.
innebärKollektivavtalenpensionsskydd.enskildesdengrunden förutgör

tjänstepensionsför-kompletterandearbetsgivarnafrånutfástelser om



SOU 1997:44 Anställda med kyrkokommunala villkor 47

måner. Dessa förmåner enligtär avtalen obligatoriska på respektive
avtalsområde.

Tjänstepensionema kompletterar regel de lagstadgade allmännasom
pensionema För det förstatre sätt. de tillägg till den allmännaettger
pensionen. Tillägget utgår med mellan och7 18 % den berättigadesav
slutlön han har arbetat i 30 år eller För det andraom tjänstepen-mer. ger
sionsavtalen till pensionrätt på lönedelar överstiger den allmännasom
pensionens tak på 7,5 basbelopp. lönedelarFör mellan 7,5 och bas-20
belopp 65 % och för lönedelar mellan 20 och basbelopp30ges ca ges
hälften därav. För det tredje avtalen till pensionrätt i vissa situationerger

den allmännanär pensionen inte sådan kanDeträtt. gälla ålderspen-ger
sion före 65 års ålder eller utökat efterlevandeskydd.ett

För Svenska kyrkans personal gäller tjänstepensionsavtal.tre De som
anställdaär med kyrkokommunala villkor har pensionsrätt enligt det

kommunala pensionsavtalet PA-KL. Prästema och biskoparna har
pensionsrätt enligt det statliga pensionsavtalet PA-91. De anställda vid
det rikskyrkliga kyrkokansliet har pension enligt s.k. ITP-avtal.

Lagstadgade pensioner

Det nuvarande allmänna pensionssystemet

Den lagstadgade allmänna pensionen fastställs och ändras riks-genom
dagsbeslut.

dagI omfattar den allmänna pensionen folkpension, pensionstillskott
och tilläggspension ATP. Den till ålderspension,rätt förtidspensionger
och efterlevandepension. Reglerna finns i lagen 1962:381 allmänom
försäkring AFL. Systemet underär genomgripande förändring. harJag
valt här först beskriva denatt lagstadgade allmänna pensionen sådan den
i dag Härefter beskriver jagut. sådant det kommerser systemet att utse
efter reformen, enligt de riktlinjer har beslutats.som

Den allmänna Ålderspensionpensionsåldem 65 år.är enligtutges
huvudregeln från 65 års ålder, kan förtidi eller skjutastas utmen upp.
Förtida kan ske tidigastuttag från 60 års ålder, då minskar pensionenmen
livsvarigt förhållandei till hur lång tid i förväg den Pensionen ökartas ut.
på motsvarande sätt uppskjutetgör vilket kan ske fram tilluttag,om man
70 års ålder. Både folkpension och ATP måste vid ålder,tas ut samma

kan välja hel, fjärdedels,att halvmen ta ut ellerman tre fjärdedelsen
förmån.

Förtidspension har tillrätt mellan 16 och 64 års ålderman om man
drabbas ohälsa och på grund därav får sin fysiska ellerav psykiska
arbetsförmåga varaktigt nedsatt med minst fjärdedel. Om nedsätt-en
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underberäknas beståkanvaraktig,inteningen visserligen är avse-men
Även ochförtidspensionsjukbidrag.formivärd tid, pensionenutges av

fjärdedelsellerfjärdedels, halvhel,sjukbidrag kan treutges pen-ensom
sion.

fartill barnbetalasbarnpensionformiEfterlevandepension varsav
huvudregelnupphör enligttill pension näravlidit.eller har Rättenmor

till 20 årskan dock pensionstuderarfyller 18 år. Bambarnet uppsom
tillbetalasomställningspensionformEfterlevandepension iålder. enav

oavbrutetochhar fyllt 65 årintemake eller makaefterlevande somsom
dödsfallet.förefem åravlidne under minstmed denhar bott tillsammans

stodtolv årundermakan har barnellergäller makenDetsamma somom
under måna-vård. Pensionenbåda makamasunder endera eller utges sex

efterlevande-Folkpensionsdelendödsfallet.tidpunkten förder från av
tillsfå pensionbarn kanharskall inkomstprövas. Denpensionen som

eller makaefterlevande makefall kanbarnet fyller tolv år. I vissa somen
detefterefterlevandepensionsärskildtillfå attkan försörja siginte rätt

upphört.haromställningspersiontillrätten
bas-utgångspunkt imedberäknasstorlekPensionsförmånemas

basbeloppetår. För 1997varjfastställs regeringen ärbeloppet, eavsom
förtidspension,ålderspension,beräkningvidkr.36 300 Just pen-av

meddock 2 %.minskas detefterlevandepensionsionstillskott och
för vilkaantal årdettill antingenförhållandeberäknas iFolkpension

vederbörande harantaleller det årtill ATPhar intjänat rättpersonen
intjänad30 årshel pension krävsSverige. Förtillgodoräknats bosättning i

eller bosättning.40 årsATP
Helbasbeloppet.minskadedetmed 96 %ålderspensionHel utges av

efterlevandepensionoch särskildomställningspensionförtidspension,
giftberättigadedenbasbeloppet. Om ärminskadedetmed 90 %utges av

Bampensionrespektive 72,5.78,5stället utgesanvänds i procentsatserna
förälder.avlidenför varjebasbeloppetminskadedetmed 25 % av

understigaför barn intemed ATPtillsammansfår dockBampensionen
minskade basbeloppet.det40 % av

fyllerdådet årförvärvsarbete fr.o.m.grundas på inkomstATP manav
tillgodoinkomstPensionsgrundandefyller 64 år.det16 år årt.o.m. man

1995basbelopp. Fr.o.m.och 7,5mellanför inkomsterräknas årsvis ett
gränsbelopp och årberäkning dessaförbasbeloppanvänds förhöjtett av

kr pensionsgrun-kr och 277 500000mellan 37därför inkomster1997 är
dande för ATP.

dengenomsnittet%ålderspension 60formHel iATP är pen-avavav
årligainkomstâren. Dende bästaunder 15inkomstensionsgrundande

anknytningdärvidprisindexeraspensionsgrundande inkomsten genom
reduce-får pensionATP-år sinfärre 30hartill basbeloppet. Den änsom

motsvarande mån.rad i
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ålderspensiondennormaltförtidspensionformiATP motsvararav
hafortsattberättigade hadedenbetalats atthaskulle pen-omsom

dockberäknasfallålder. vissaItill årsfram 65sionsgrundande inkomst
faktiskt harpensionsgrundande inkomstdenendast påförtidspension som

pensionsfallet.tillframtillgodoräknats
denden ATP%barn 30förform ATPBarnpension i är ett somavav
detdödsfallet. Omforvid tidentillhaftskulle haföräldern rättavlidne

Omställ-vardera.får de 20 %barnpensiontillmedflera barnfinns rätt
detpensionintjänadeavlidnesdenmed 20 %betalasningspension omav

omställ-betalasfallbarnpension. Itillhar annatfinns bam rättsom
intjänade pension.avlidnesdenmed 40 %ningspension av

ellerfolkpensionhar ärendasttill denPensionstillskott utges som
uppgårålderspension inteformiATPOmtill låg ATP.berättigad aven

tillpensionstillskottberättigadefår denbasbeloppettill 55,5 % uppav
111,5till nivånpensionstillskottutgårförtidspensionnivån. Förden upp

efterlevandepen-särskildochomställningspensionbasbeloppet. För% av
nivån 61,5 %.sion är

Pensiofördelningssystem.ifinansieraspensionenallmänna ettDen
AP-fondemastatsbudget.det åretsbelastarårvisstbetalas ettutsomner

buffertfonder.fungerar som
bekostasall ATPprincipoch ifolkpensionemaCirka 85 % avav

arbetsgivaravgiften1996åregenavgifter. Förocharbetsgivaravgifter var
arbets-löndenhela13 %för ATPoch5,86 %for folkpension somav
delden%egenavgift på 1läggsTill dettabetalargivaren avut. aven
lagenkap.finns i 19dettaReglerpensionsgrundande.lönen är omsom

allmänna1994:1744lagenoch isocialavgifter1981:691 egen-omom
avgifter.

allmänna pensionssystemetreformeradeDet

förriktlinjergodkänt1994juniden 8beslutharRiksdagen enettgenom
seålderspensionssystemetdet allmännagenomgripande reform prop.av

med denArbetet närmarel993/94:SfU 24.och bet.561993/94:250 s.
pågår.reglernadeutformningen nyaav

friskapatill ettdetsyftar attriksdagsbeslutet systemetEnligt nya
ochsamhällsekonomiskaklaraskallålderspensionssystemstående som

medkaraktärförsäkringsmässigharförändringar. Detdemografiska en
itillbetalats inhar systemetvadmellanindividenforkopplingnära som

pensionsfonnåner.formibetalasvadavgifter och utform avsomav
tänktDenålderspension. attinkomstgrundad ärkallasskallPensionen

premiereseiv.kalladoch såinkomstpensiondelar,tvåbestå enenav
pensionsgrundandeÅlderspensionsavgiften de%skall 18,5 avvara

ATP-tak, dvs. 7,5gällandemotsvarandetaktillinkomsterna ett nuupp
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basbelopp. Detta belopp betalas in till i form arbetsgivar-systemet ochav
egenavgift. Av inbetalade avgifter används huvuddelen till finansieraatt
utgående pensioner inom för fördelningssystem. Värdetettramen av
sålunda intjänad pensionsrätt samlas på fiktivt konto och behåll-ettupp
ningen räknas årligen med index följer den allmännaett in-upp som
komstutvecklingen. Ett delbelopp ålderspensionsavgiñen, motsvararav
de två procentenheter, till individuellavsätts premiereserv. Dessaen
medel skall förvaltas den kapitalförvaltare den enskilde själv välav som
jer.

Pensionen kommer beräknas enligt livsinkomstprincip.att Deten
innebär alla pensionsgrundandeatt inkomster, inklusive vämplikts-
tjänstgöring och så kallade bamår skall lika vid beräkningväga tungt av
ålderspension under livet de haroavsett när tjänats in.som

Inkomstpensionen fastställs behållningen på det fiktivaattgenom
kontot divideras med s.k. delningstal. Detta fastställsett med utgångs-
punkt i förväntad återstående livslängd vid tidpunkten för pensione-
ringen. Pensionerna skall indexeras så de behåller sitt realvärdeatt när
den allmänna inkomstutvecklingen uppgår till viss Vid avvi-en norm.
kelse från denna skall pensionen justeras eller ned inorm motsva-upp
rande grad.

Meningen detär skall införasatt gradvis. Personersystemetnya som
födda föreär 1935 berörs inte. De födda under årenär 1935 t.o.m.som

1953 kommer fasas in iatt derassystemet pensioner beräknasattgenom
med successivt ökande andel enligt de reglerna och resterandeen nya
andel enligt det nuvarande För dem föddasystemet. 1954 ellerärsom

kommer det gälla fullt Vid beräkningsystemet attsenare ut.nya av pen-
sionsrätt inom det fördelningssystemet skall inkomster harävennya som

in innan deänats reglerna i kraft beaktas.trättnya
Den utfominingennärmare de reglerna sköts primärt denav nya av

s.k. Genomförandegruppen vid Socialdepartementet. Vissa frågor är
under utredande, bl.a. frågor hur premiereservsystemet skall utformasom

frågor efterlevandepensionsamt och förtidspension. En propositionom
beräknas kunna överlämnas till riksdagen under våren 1998.

Olika slags avtalspensioner

Tjänstepensionen följer civilrättsligt avtal mellan arbetsgivareett ochav
arbetstagare. Avtalets innehåll bygger på överenskommelser ikollektiv-
avtalsform. Det kan ändras och upphävas avtal. Såvitt gäller redangenom
intjänade pensionsfönnåner måste utgå från ändring kräverattman sam-
tycke från den berörda arbetstagaren själv se AD 1996 157. Tjänste-nr
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förNedan redogör jagolika modeller.uppbyggda enligtpensioner är
grunddragen olika slagsi system.

Prem

fonderatavgiftsñnansieratockså kallaskanEtt premiereservsystem ett
under denarbetstagarna successivtinnebärpensionssystem. Det att

används förkapital sedanyrkesaktiva perioden livet byggeri ett somupp
Uppbyggnaden skerfallerdefinansiera pensionerna attnär ut.att genom

Pensionsavpensionsformånema tjänas in.takt medmedel iavsätts att
försäkringsbolag.tillfortlöpandebetalas ingifter eller premier t.ex. ett

kapitalet och betalarförvaltarsparandet. BolagetfonderasDär ut pen-
finan-fonderade avsättningamadesionerna. avkastningenDet är somav

antagandenstorlek bestämsAvsättningamassierar pensionerna. omav
god-Antagandena skallomkostnader.framtida dödlighet ochränta, vara

skall täcka de pensionerFondernakända Finansinspektionen. somav
står förgenerationinnebär varjeskall betalas Premiereservsystemet attut.

sin pension.egen

ördelnF ingssystem

direktbetalningssystem. Detockså kallasfördelningssystem kanEtt ett
avgifter.årstäcksutbetalningar i principinnebär årsvarjeatt av samma

sighar åtagitoch kommunernakompletteringspension attDen statensom
försäkras inte,för respektive PA-KL ärbetala PA-91 ettinom utanramen

kontraktbetraktaskanfördelningssystem. sådantEtt ettsystern som
innebär dearbetstagare,generationermellan äldre och attsomavyngre

pensionärskollekti-tillbetalarinkomster pensionenlöpandesinayngre ur
fortillräcklig garantiBeskattningsrätten systematt ettvet. vara enanses

betala pensionernakan antingenArbetsgivarendetta skall fungera.som
pensionsfondbetala demellerdirekt med löpande inkomster en egenur

årliga avsättningar.byggts genomsom upp

örmånsbestämtF system

for-bestämd istorlekpensionsfönnånensformånsbestämtI ärsystemett
föreunderinkomsten årenandelexempelvis viss närmastväg, avsom en
detavkastningvilkenstorlek beror inteFörmånenspensioneringen. av

tänkaskaneventuellt har fonderats. Detblir från de medel att sum-som
beräknat ellerbetalas sig bli högreskall visarde förmåner änsomman av

måsteDåmedel blir lägrefonderadefrånavkastningen än väntat.att
avseendetanspråk. deti Iandra tillgångar hos arbetsgivaren är syste-tas

osäkert for arbetsgivaren.met
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Avsättningsbestämt system

Ett avsättningsbestämt eller, med ord, avgiftsbestämtett annat systern
innebär pensionsfönnånerna beroende inbetalade premier ochatt görs av

avkastningen fonderadepå medel. Arbetsgivaren utfäster betalasig attav
premie viss storlek, ofta viss procentuell andel den anställ-en av en en av

des lön. avsättningsbestämdEn pension koppladinte till viss be-är en
stämd kvaliñkationstid pension beroende deärutan avsätt-ger en som av
ningar gjorts. avsättningsbestämtI förmånens storlekett ärsystemsom
osäker. Den finansiella risken finns hos den enskilde pensionstagaren.

Nettopensionsavtal

avtaladEn nettopensionsförmån beräknas oberoende den pensions-av
berättigades allmänna pension. betalas vid sidan denDen allmännaut av
pensionen. Eventuella brister i den allmänna pensionen kompenseras inte

nettopensionsfönnån.av en

Bruttopensionsavtal

En avtalad bruttopensionsfönnån innebär pensionstagarenatt garanteras
pension inberäknat allmän pension, skall tilluppgå minst vissen som, en

bestämd nivå. den allmännaOm pensionen högre förväntat blirär än man
den kompletterande tjänstepensionen lägre och Storlekenvice versa. av
den avtalade kompletteringspensionen kan alltså bestämmasinte exakt
förrän pensionsfönnånen skall betalas Den svår bestämma underärut. att
intjänandetiden och betyderdet i sin den finansierasvår iärtur att att ett
premiereservsystem.

Antastbar pension

tillRätten tjänstepension kan antingen antastbar eller oantastbar. Attvara
pensionen antastbar innebär till pensionen villkoradär rättenatt är attav
arbetstagaren kvarstår anställning frami sin till pensioneringen. Om
anställningen upphör tidigare bortfaller till antastbar pension.rätten en

Oantastbar pension

En oantastbar tjänstepension innebär den intjänade delen pensionenatt av
utbetalas till den anställde anställningen har upphört föreäven när pen
sionsåldem. Utbetalningen sker förstnormalt vid ålder.65 års denInom
offentliga sektorn, där fördelningssystem tillämpas för finansieringen av
pensionerna, får den slutar anställning förtidi sinautsom en senare
intjänade pensionsformåner formi livränta. beräknas tillDenav en en
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haftskulle haarbetstagarentjänstetidsberoende del den pension somav
dentill pensionsåldern.hade bestått Inomtill anställningenrätt om

premiereserv-förmån för fribrev.motsvarande Isektorn kallasprivata ett
detmotsvarandeperiodisk förmånfribrevutgörssystem ett enav

anställde vid tidpunktenför denackumuleratspensionskapital harsom
ålderspensionkompletterandeålderspension,Normaltför avgången. är

fribrevsgrundande.efterlevandepensionformvisssamt en av

arbetsgivareByte av

Samordning

byter arbetsgivarearbetsmarknadenden svenskaarbetstagare påNär en
med-anställningamatjänstepensionsrättighetersamordnas de olika som

kapitalöverfciring. Detregelmässigtsamordning skerför. Sådan utan
för samordning.finns olika tekniker

från vilketdet pensionssystemsamordningenInnebörden är attav
tjänsteår idennesarbetstagarentillgodoräknararbetstagaren pensioneras

arbetstagaren har tjänatförmåninräknas denVidaretidigare system. som
pensionsgiva-den sistakan skein det tidigare Deti attsystemet. genom

tidigaremed dentillsammansså denutbetalningsin attanpassarren
modellavtalade nivån.till den Enförmånen uppgår är attintjänade annan

pensionsgivaren,tillfaller den sistaintjänade förmånenden tidigare som
då får betala hela pensionen.

ribrevF

fribrev.regel s.k. Omanvänds iarbetsgivarebyte från privatVid enen
s.k.enligt det ITP-systemet,har tjänstepensionsrättprivatanställd, som

sådantutfärdasutanförstår ITP-systemetbyter till arbetsgivare ettsomen
intjänademotsvarandetill pensionfribrev. arbetstagarenDet rättger

tidigare arbetsgivaren.rättigheter hos den

Livränta

fribrevmotsvarighet tillpensionsavtalens ärstatliga och kommunalaDe
offentlig tillfrånövergårarbetstagarelivränta. Sådan tillkommerrätt som

anställning.privat
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Sistahandsansvaret

När arbetstagare byter från offentlig arbetsgivare tillen en en annan
sådan gäller i dag det s.k. sistahandsansvaret. innebär denDet över-att
tagande arbetsgivaren betalar hela till arbetstagarenpensionen och till
fullo bär kostnaden för det. Pensionskostnaden bärs alltså alltidinte av
den arbetsgivare hos vilken arbetstagaren tjänat in förmånen. Sistahands-

tillkom förenklingadministrativ på 1960-talet. medDetansvaret som en
för osäkerhet de offentligai arbetsgivarnas ekonomiska planering ochen
kan i fall få den följden dessa arbetsgivare undviker anställavärsta att att
äldre arbetstagare kommer från offentlig verksamhet. Påsom annan
grund denna problematik har de offentliga arbetsgivarna för avsikt attav
avveckla sistahandsansvaret. Sannolikt kommer den förändringen att vara
genomförd före ändringen relationen mellan och Svenska kyr-statenav
kan.

Det kommunala pensionsavtalet

De anställda med kyrkokommunala villkor har tjänstepensionsrättärsom
enligt Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting PA-
KL. Avtalet gäller dessutom för anställda i kommuner, hos landsting och
i många kommunala bolag. detta redogör förI avsnitt jag något avtalets
innehåll.

Förmåner utgårsom

Förmånerna enligt ålderspension,PA-KL livränta, garantipension,är
visstidspension, efterlevandepension, kompletterande delpension och
sjukpension.

Bland alla dem omfattas kan del 65 % väljaPA-KL storsom av en
pensionsålder mellan 63 och 65 år. gäller dock bara fåtal demDetta ett av

anställda med kyrkokommunala villkor. de flesta dessaFörärsom av
arbetstagare gäller pensionsåldem år.65äratt

Ålderspensionen enligt bruttosamordnas med den allmännaPA-KL
pensionen. Bruttobeloppet beräknas med utgångspunkt i pensionsgrun-
dande tid och pensionsgrundande lön. Arbetstid motsvarande minst 40 %

heltid grundar Såväl offentligpensionsrätt. privat anställning räkav som
Anställningstid före 28 års ålder räknas med. full ålderspen-inte Förnas.

sion krävs års tjänstetid.30 Som pensionsgrundande lön räknas månads-
lönen och vissa ersättningar. Vid beräkningen beaktas endast de nio sista
anställningsåren. Avgångsåret och året före bortser från.avgångsåret man
Den pensionsgrundande lönen beräknas efter femgenomsnittet deav
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bästa årsinkomstema under dessa år. med inkomsterPersoner under
ATP-taket får kompletteringspension från medPA-KL mellan och7
18 % den pensionsgrundande lönen. Vid ytterligare inkomster överav
ATP-taket under basbelopp20 utgår ersättning motsvarande 65 %men

den delen den pensionsgrundande lönen. För inkomster mellan 20av av
Ålderspensionenoch basbelopp30 ersättningsnivån 32,5 %.är är

värdesäkrad basbeloppsanlmyming.genom
tillRätt livränta enligt har den från förePA-KL avgår sin tjänstsom

pensionsåldem förutsatt denne minst år och har haft års31 minstäratt tre
anställning hos den arbetsgivaren. beräknas för-Livräntan isenaste netto
hållande till den allmänna och till högstpensionen uppgår 95 % av en
tänkt frånnettopension. betalas års ålder och värdesälcras förstDen 65ut
fr.o.m. utbetalningstidpunkten.

Garantipension slags förtida bl.a.pensionsuttag, tillämpasär ett som
vid övertalighet. Enligt kan arbetsgivare och arbetstagare träffaPA-KL
avtal skall från bestämd framgarantipension betalas tidpunktattom en
till normal pensionsålder.

Visstidspension enligt gäller för begränsat antal högrePA-KL ett
chefsbefattningar.

Efterlevandepension omfattarenligt ochPA-KL nettopensionär en
pension till kompletterande änkepension och barnpension.vuxna,

Kompletterande delpension beräknas inkomstenligt PA-KL på över
basbelopp och inkomstbortfallet vid till7,5 % övergång55motsvarar av

deltidsanställning.
sjukpension kan enligt till med inkomstutgå arbetstagarePA-KL över
basbelopp. föreligger till från avtalsgruppsjuk-7,5 I övrigt ersättningrätt

försäkringen för den beviljas förtidspension eller sjukbidrag.som

Administreras KPAav

ochDet Kommunsektoms pensions AB KPA administrerarär som
betalar pensioner till pensionärer med kommunal pensionsrätt. Förut
några få kommuner sköts pensionshanteringen dock ställeti Statensav
löne- och pensionsverk SPV. sammanhanget kan detI nämnas att
kommunala pensionsavtalet allmänheti tillämpas de kommunalaäven av
bolagen.

förändringEtt undersystem

förmånsbestämtPA-KL bruttopensionsavtal finansierasär ett som genom
fördelningssystem. Pensionema betalas löpande budgeten.ett över

Många kyrkokommuner skuldför utfástelsema balansrälming,i sin men
det förekommer redovisning endast sker utbetalningaratt att tasgenom
med kostnader resultaträkningen. Pensionsutfástelsemaisom anses
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endadetbeskattningsrätten. PA-KLtryggade Numera störreärgenom
brutto-svenska arbetsmarknadenpensionsavtalet på den är ettsom

sektorn har kommitden kommunalapensionsavtal. Avtalspaitema på
friståendedet blirförändra såPA-KL ett nettosystem,överens attattom

från lagstadgadedet pensionssystemet.

Vissa kyrkomusiker

År 1990reglerade anställningar.kyrkomusikema statligtTidigare hade
organisteranställningar.reglerade Trekommunaltöverfördes flertalet till

och harkonstitutorialanställningarregleradestatligtkvarstår dock i pen-
Pensionskostnads-pensionsavtalet PA-9l.statligadetsionsrätt enligt
verksam. Dessadär musikernkyrkokommunligger på den treäransvaret

ålder.redan vid 63 årsålderspensioneraskan väljaorganister att
förhållanden.särskilda Degäller ärcirka skolkantorernade 100För

tecknarKyrkokommunemakommunerna.borgerligaanställda deav
delvissdisponerakommunernaavtal med de borgerliga överatt avom

tillhela lönenbetalarborgerliga kommunenskolkantoms arbetstid. Den
borgerliga kommudeni sinKyrkokommunenskolkantom. ersätter tur

arbete.kyrkomusikalisktlönekostnadenför den del avsersomnen av
från denLöneförmånemaenligt PA-KL.har pensionsrättSkolkantorema

löneförmå-medläggsanställningenkyrkomusikaliska delen sammanav
skol-pensionsgrundande lönen bestäms. Endenfrån skoldelen närnema

mellan och63med ålderspensionkan avgålågstadielärarekantor ärsom
Även ellerorganisttidigare.ellerfödd 1939års ålder, han65 är enom

vid 63 årsålderspensionmedkan avgåfödd 1939kantor är senastsom
anställning sedan 1990.obrutenålder under förutsättning av
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3.2 Relationsändringen

Mina slutsatser och förslag

Anställningsavtalen och kollektivavtalen består relations-över
ändringen.

Svenska kyrkan bestämmer arbetsgivarorganisation.sin egen
kommunala delegationslagen ändras.Den

informerar arbetstagare vad rela-Kyrkokommunema varje om
tionsändringen innebär för den anställningen.egna

pensionsskul-enhetligtKyrkokommunema beräknar på sinasätt
relationsändringen.der tidpunkten förper

kostnaden förför gjorda pensionsåtaganden och in-Ansvaret att
fria dessa bärs inomkyrkligt.

fonderadepensionsåtagandena skall heltDe gjorda senastvara
vid utgången år 2009.av

pensionsfordringamaunderlätta samlat tryggandeFör att ett av
medel kyrkofonden.avsätts ur

lqeditförsälcraTill dess fondering har skett bör arbetsgivarna sina
för pensionsfordringarpensionsåtaganden. ställer garantiStaten som
avslutat anställningareller andra har sinapensionärerägs somav

marknadsmässigmed kyrkokommunala villkor. garantiernaFör tas
avgift för pensionsåtagandena.demav som svarar

gjorda pensionsåtaganden iSvenska kyrkan ställer garanti för
övrigt, möjliga kreditförsäkra.inte är attsom

avtal bör eftersträvas innebörd tidigare statliga åtagan-Ett attav
vid relations-avseende kyrkomusiker och stiftsanställdaden vissa

ändringen Svenska kyrkan.något inomövertas av organ
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3.2.1 Rättigheter och skyldigheter består

I juridisk terminologi skiljer mellanjjøsiska och juridiskaman personer
Båda kan rättegångar och avtal.i kan ocksåDeparterpersoner. vara

kallas rättssubjekt. Juridiska finns olika slag. kanFrämstpersoner av
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, ideella förenämnas

ningar, kommuner och stiftelser. Staten också juridisk Detär en person.
fråga olika associationsformer.är om
I dag består Svenska kyrkan rad olika juridiska För-av en personer.

samlingar, och stiñssamfålligheter kommuner. Svenskaärpastorat
kyrkan sådan ingen juridisk centrala kyrkligaVissaärsom person. organ

såsom domkapitlen, kyrkomötet och Svenska kyrkans centralstyrelse- -
får i dag sidor Vad hittills offentlig-nämnts ärstaten.anses vara av som
rättsliga subjekt. Till Svenska kyrkan hör också rad privaträttsligaen
subjekt såsom SFRV.-

Relationsändringen skall bland innebära associationsannat att en ny
form införs i svensk Trossamfund och delar trossamfundrätt. av exem--
pelvis församlingar skall kunna självständiga juridiskavara personer.-
Associationsfonnen trossamfund blirregistrerat form privat rättsen av
subjekt. Svenska kyrkan helhet kommer efter relationsändringen attsom

Församling-trossamfundregistrerat i associationsrättslig mening.ettvara
och de kyrkliga samfälligheterna skall i fortsättningenävenarna vara
juridiska framgårDetta riktlinjebeslutet. Vidare sägsegna personer. av

där församlingarnas kommunstatus skall upphöra. måste utgåManatt
från detsamma gäller de kyrkliga samfállighetema och såvälatt att
församlingar kyrkliga samfälligheter efter relationsändringen kom-som

s.k. trossamfundsdelar.attmer anses vara
företagNär eller sammanslutning slag byter associa-ett annaten av

tionsform går det i regel till så det gamla avvecklasrättssubjektet ochatt
bildas. Relationsändringen mellan och Svenska kyrkanett nytt ärstaten

unik reform inte nödvändigtvis jämföras vanligmåste meden som en
omvandling bolag. Kyrkoberedningen föreslog SOU 1994:42 163av s.

de församlingar samfälligheteroch finns vid relationsändringenatt som
kvarstår sådana efter nämnda tidpunkt. Identitet skulle föreligga,som
enligt Kyrkoberedningens mening.

Utredningen trossamfundens rättsliga reglering kommer, enligtom
preliminära uppgifter lämnats under hand, föreslå de civilaatt attsom
rättigheter och skyldigheter församling eller kyrklig samfällighetsom en
har vid utgången år till1999 övergår motsvarande församling, kyrkligav
samfällighet eller stift från år 2000.

betyderDet anställningsförhållanden, kollektivavtal och andraatt
avtal med utomstående kommer bestå oförändrade relationsänd-att över
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ringen. Efter relationsändringen kan trossamfundsdelen inte ändra avtalen
i vidare utsträckning motsvarande kyrkokommunän kan det.göra

Till följd denna konstruktion behöver de arbetsrättsliga reglernaav
arbetstagares skydd vid verksamhetsövergång inte bli aktualiserade.om

3.2.2 Kollektivavtalen

Vad anförts i föregående betyderavsnitt också de kollektivavtalsom att
består Pastoratsförbundet på uppdrag kyrkokommunerna ochsom av
med stöd kommunala delegationslagen har slutit med arbetstagarorga-av
nisationema. Samtliga avtal kan förändras på isättsenare samma som
dag.

Efter relationsändringen bör inte reglera hur arbetsgivarsidanstaten
organiserar sig. Kommunala delegationslagen bör ändras så den inteatt
omfattar kyrkliga kommuner. Hur de första kollektivavtalen efternya
relationsändringen skall får bestämmas i förhandlingarut mellanse
arbetstagarorganisationema och den arbetsgivarorganisation dåsom
kommer finnas. Kyrkomötet fattaratt på våren 1999 beslut hurom
arbetsgivarorganisationen skall i den framtida Svenska kyrkan.utse

3.2.3 Infonnation och medbestämmande

Det betydelse förär arbetstagarnastörsta personligen och för de kyrk-av
liga arbetsplatsernas funktion varje arbetstagare inom Svenska kyrkanatt
i god tid får korrekt, klar och utförlig infonnation vad relationsändom
ringen innebär för den anställningen. Kyrkokommunema måste taegna
på sig den uppgiften det gäller de anställda med kyrkokommunalanär
villkor.

Beslutet ändra relationerna mellanatt och Svenska kyrkanstaten tas
inte kyrkokommunerna och behöver därför inte föregåsi sig med-av av
bestämmandeförhandlingar med de berörda arbetstagarorganisationema.
Skulle kyrkokommunerna fatta beslut viktigare förändringar i anslut-om
ning till relationsändringen skall naturligtvis i vanlig ordning medbe
stämmandeförhandlingar förekomma därom.
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pensionsåtagandenGjorda3.2.4

Inledning

kyrkoanställda medförpensionsåtagandengjordaAvsnittet om
utförligdet viktigtomfattande.villkor Jagkommunala attär engeanser
gjordahurdel. Frågandennaöverväganden ibakgrund till mina om

vilkasådan ochrelationsändringenpåverkaspensionsåtaganden somav
ochbetydelse för arbetstagarnasvidtas hardärför böråtgärder storsom

ekonomi.arbetsgivarnasliksom förtrygghet,pensionärernas
storlek i dag.pensionsskuldensstyckeinleds medAvsnittet ett om

har orts iöverenskommelser,styckeDärefter följer ett samsomom
område.kyrkansSvenskahuvudmarmaskapsbyten påband med tidigare

kanpensionsåtagandenhurallmän beskrivningfortsätter medJag aven
ordnatsäkerställandet ipå hurin ärSedan går jagsäkerställas. närmare

överväganden.minadärefter redovisar jagkyrkokommuner.dagens Först
anställdakyrkokommunaltDessa förintjänade pensionsrätterdels de

de tidigaredelsrelationsändxingen,obetalda vid överensliggersom
området.kommelser finns påsom

gjordaoch finansieringsäkerställandeförslag rörandeMina pen-av
inomkyrk-med deningående samrådefterutformatssionsåtaganden har

har varitegendom.och Strävanekonomi ettliga utredningen att geom
pensionsåtagandengjordasamlad hanteringförslag möjliggör avensom

Svenska kyrkan.personalför all inomoch framtida sådana

storlekPensionsskuldens

Skuldemapensionsskulder.ackumuleradefinnskyrkokommunemaHos
redan hartill demframtida pensionerförkostnadernabestår dels somav

intjänade pensionsrätter.anställdasför dedels kostnadernapensionerats,
hittillsallaalltså värdetpensionsskuldkyrkokommunsEn motsvarar av

samtliganuvärdetberäknasSkuldenintjänade pensionsrätter. avsom
harkyrkokommundennapensionsutbetalningarframtida att svarasom

för.
lön.uppskjutenbetraktaPensionsrättema är att som

motsvarande demöjlighetharKyrkokommunema avsättaatt resurser
förfonderaskan medelsåhar in. Påpensionsrätter tjänats attsättsom

Fonderingenförfaller till betalning.sedan användas pensionsrättemanär
arbetskraftenkostnaden förhelaperiodiseras, såinnebär utgifterna attatt

då den utnyttjas.tas
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Med års pensionskostnadett nuvärdet det årets intjänadeavses av
pensionsrätter.

Med års pensionsutbetalningarett de faktiska utbetalningaravses som
kyrkokommunen till pensionärergör under år.ett

Avtalspensionsgruppen, tillsattes Finansdepartementet isom av sep
tember 1994, redovisade beräkning den kyrkokommunalaen av
pensionsskulden till 2,4 miljarder kr, exklusive. s.k. särskild löneskattca
se Kommunala Avtalspensioner,rapporten Ds 1995:46, 69. Enligts.
Avtalspensionsgruppen beräknades skulden bli fördubblad på 20 år.
Enligt uppgifter från Pastoratsförbundet och KPA den verkliga skuldenär
något högre den beräknade.än Det beror på vissa administrativa
felaktigheter har förekommit i samband med pensionsberättigadesom att
anmälts till KPA. Arbete pågår med komma till med detta.att rätta I
sammanhanget bör beräkningarna delvisnoteras byggeratt på osäkra
faktorer, exempelvis antaganden livslängd för de berättigade ochom om
ränteutvecldingen.

kyrkokommunemaI har pensionsskulderna bokförts till sammanlagt
knappt 1,9 miljarder kr vid utgången 1995 framgår Ekonomiskav av
redogörelse för kyrkokommuner år 1995, framtagen Statistiska cent-av
ralbyrån m.fl.. En del den sammanlagdastor skulden finns alltså inteav
bokförd i någon balansräkning.

På pensionskostnader utgår särskild löneskatt enligt lagen 1991:687
särskild löneskatt på pensionskostnader. Underlaget förom den särskilda

löneskatten arbetsgivamasutgörs löpande kostnad for tryggandeav av
pensionsåtaganden eller for utbetalning otryggade pensioner. Skattav
betalas från och med år 1998 med 23,52 % underlaget. Som löpandeav
kostnad för tryggande räknas avgift för pensionsförsäkring, avsättning
till pensionsstiftelse eller vid tryggande i form skuldföringav pen-- -sionsskuldens ökning. För pensionsutfästelser inte har tryggats tassom
den särskilda löneskatten Ävenpensionerna betalasnärut kommunerut.

skattskyldigaär för särskild löneskatt. Kyrkokommunema betalar alltså i
dag löpande särskild löneskatt på sina pensionsutbetalningar.

Tidigare huvudmannaskapsbyten

I samband med tidigare huvudmannaskapsförändringar mellan ochstaten
kyrkokommunema har regeringen fattat särskilda beslut rörande pen-
sionsåtaganden. På så har sistahandsansvaretsätt frångåtts. Grunden for
dessa beslut återfinns i överenskommelse från den 6 maj 1981en om
pensionskostnadsreglering med anledning ändrat huvudmannaskap förav

Överenskommelsenviss verksamhet. träffades mellan Landstings-staten,
förbundet och Svenska kommunförbundet och gäller metoder för fördel-
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huvudman-medsambandipersonalpensionskostnader förning somav
kommunal anställningtillstatligñånnaskapsförändring gått över enen

arbetsgivarentidigaredenavtaletenligtPrincipen äreller atttvärtom.
pensionenallmännadenklart hurdet stårkostnadsbidragbetalar stornär

Överföring huvud-denfrånmedelifråga.för arbetstagarenblir enaav
pensionenallmännadentidigastsåledesskerden andra närtillmannen

börjar betalas ut.

stiftsanställdaVissa

ochlokal-År verksamhetenomorganisationgenomfördes1989 aven
arbetstagarebl.a. vissainnebarSvenska kyrkan. Den attstiftsplanet i som

fördesstiftsnämnderochdomkapitel överhosanställningarhade statliga
stiftssamfällig-nybildadede dåhosanställningarkyrkokommunalatill

förställetikommunal pensionsrättdåfickarbetstagareheterna. Dessa
regeringsbeslut den 29sammanhanget,i detåtog sigstatlig. Staten genom

pensionsförmåner.för arbetstagarnaskostnadsbidrag1990, att utgemars
medsambandiarbetsgivarnanuvarandedetillutbetalasBidragen

pensionsavgångar.arbetstagarnas

kyrkomusikerVissa

fickDåupphörde 1990.kyrkomusikertjregleringen änsterstatligaDen av
åtogstatlig. Statenförställetikommunal pensionsrättkyrkomusikema

förkostnadsbidragmaj 1990,regeringsbeslut den 31 att utgesig, genom
beträffandepåpensionsfönnåner, sättkyrkomusikersdessa somsamma

kommunaliserades.stiftsanställdade som

folkbokföringenVissa inom

kyrkokom-frånövergick 1991folkbokföringenförHuvudmannaskapet
arbetstagare,övergick vissadärmedsambandtill I somstaten.munema

anställregleradetill statligtanställningar,regleradekommunalthade
träffadesnovember 1991Skattemyndigheten 7Denlokalavidningar en

och PastoCivildepartementetförföreträdaremellanöverenskommelse
Överenskommelsen med-Pastoratsförbundetsinnebarratsförbundet. att

kost-rekommenderasskulle att utgekyrkokommunema,lemmar, dvs.
Regeringenpensionsfönnåner.arbetstagarnasberördaför denadsbidrag

God-december 1991.denbeslut 5överenskommelsengodkände genom
Rekommendationengiltighet.avtaletsförförutsättningkännandet var en

arbetsta-bidragpåkrävskyrkokommunema närefterlevs på så sätt att
kyrkokommu-småupplevsmed pension. Kravenavgårfrågai avgarna
nyligen hem-därförPastoratsförbundet harbetungande.mycketner som

överenskommelsen.lindringställt hos regeringen avom
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Allmänt säkerställande pensionsåtagandenom av

Ett tryggande eller säkerställande pensionsåtagandeett innebärav att
arbetsgivaren vidtar åtgärder för till åtagandetatt kanatt infrias dense
dag pensionen skall betalas ut.

Det finns inga tvingande civilrättsliga lagregler säkerställandeom av
pensionsåtaganden. Men sådana bestämmelser finns regel i desom
kollektivavtal pensionsplaner förekommer på denom svenskasom
arbetsmarknaden.

Kommunalskattelagen innehåller bestämmelse motiveraren som
arbetsgivare säkerställaatt gjorda pensionsåtaganden. Bestämmelsen
återfinns i punkten 20 anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen
1928:370. Den innebär arbetsgivare frånatt intäkt näringsverk-en av
samhet får avdrag förgöra pensionskostnader i vissa fall. För avdrags-att

skallrätt föreligga krävs arbetsgivaren haratt säkerställt sina pensions-
åtaganden köp pensionsförsäkring eller på någotgenom deav sättav som
anvisas i lagen 1967:531 tryggande pensionsutfästelseom av
tryggandelagen. Avdragsrätten begränsad.är

I tryggandelagen anvisas två olika säkerställasätt att pensionsåtagan
den, nämligen avsättning till pensionsstiftelse och särskild redovisning av
pensionsskuld. Den nämnda metodensenast innebär arbetsgivarenatt i
balansräkningen vad hantar enligt s.k. allmän pensionsplanupp haren
åtagit sig redovisa där.att Med allmän pensionsplan i tryggan-menas -delagen sådana allmänna grunder för pensionering arbetstagare eller- av
arbetstagares efterlevande innehåller regler tryggande arbetssom om av
givarens utfästelse kreditförsälcring, avsättning tillgenom pensions
stiftelse enligt tiyggandelagen eller likvärdig anordning harannan som
godkänts central arbetstagarorganisation. PA-KLav innehåller inga
regler tryggande och kan därför inte betraktasom allmänsom en
pensionsplan i tryggandelagens mening se 1967:83 108prop. samts.
Ds 1995:46 109.s.

Även arbetsgivare inte säkerställerom sinaen pensionsåtaganden på
sådant detsätt avdragsrättatt kan säkerställande ändåger ske på något

iannat sätt, och för sig godtagbartär för desom anställda. Exempel på
andra sådana godtagbara skydd för pensionsfordringama bankgaranti,är
borgen och i form kapitalförsäkring.pant Anställda iav och istaten
kommunerna beskattningsrätten godtagbartser skyddett för sinasom
pensionsrätter.

Pensionsstiftelse

En pensionsstiftelse stiftelseär har inrättats arbetsgivarenen medsom av
det enda syftet att pensionsutfästelsematrygga till arbetstagare eller deras
efterlevande. Pensionsstiñelsen kan för flera arbetsgiva-vara gemensam
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framtidaföravsättningararbetsgivaren pen-pensionsstiftelsen görTillre.
fullgöförAnsvaretåtagandena.Därigenomsionsutbetalningar. tryggas

alltsåfungerarStiftelsenarbetsgivaren.pååtagandenarandet stannarav
frångottgörelses.k.ersättningfårArbetsgivarenslags pant.ett --som

underendastdocklämnasGottgörelsepensioner.utbetaldaförstiftelsen
minstgottgörelsenefter ärförmögenhet ävenstiftelsensförutsättning att
kunnaintearbetsgivarenSkullepensionsskulden.totaladenlika stor som

kankonkurs,iförsattshanförexempelvis attåtaganden,fullgöra sina
pensionärerna.tilldirektpensionsbeloppförfallnabetalastiftelsen ut

nuvärdesbe-denskallpensionsstiftelsen motsvaratillAvsättningama
avdragsrättfåmöjligtprincip inte attipensionsskulden. Det ärräknade

avsättningar.för större
intekanöverskotteventuellt taslåst. EttkapitalPensionsstiftelsens är

stiftelsenkansäkerhetbetryggandebedömdbankmässigtMen motut. en
handhaskanstiftelsenFörvaltningen omarbetsgivaren.tilllånlämna av

länssty-understårStiftelsennågonellersjälvarbetsgivaren annan.avav
tillsyn.relsens

detskäl kanskäl. attEttolikaväljaskan varastiftelselösningEn av
varieraresultat, attsittjämnaarbetsgivaren ut genomför attmöjlighetger

vinstdrivandeförfördelkan storstorlek. Dettaavsättningamas envara
företag.

iantingenpensionsstiftelse,bildakanarbetsgivareFlera gemensamen
förvaltningsgemenskap.formeller iförmögenhetsgemenskapform avav

harbelopp avsattsdesammanslås avförmögenhetsgemenskap somVid
förGrunderförrnögenhetsmassa.tillarbetsgivarnaolikade gemensamen

börochupprättadefinnasskallstiftelsen varaandelar iberäkning av
fönnögenhetsgemenskapmedFördelenstadgar.stiftelsensiintagna

möjlighetenoch attförmögenhetsmassahosstyrkani storligger en
förrnögenhetsmassomahållsförvaltningsgemenskapVidrisker.utjämna

förStadgama gemensamförvaltningen enäråtskilda, gemensam.men
styrelsenhurreglerinnehållaalltidnaturligtvisbörpensionsstiftelse om

skall utses.

Uänstepensionsförsäkring

väljaarbetsgivaren attkantryggandelagenenligttryggandeförställetI
pensionsåtagan-säkerställa sinaförtjänstepensionsförsälqing attköpa en

för-påutfästelserna ettfullgörandetöverlåterhaninnebärden. Det att av
försäkringsföreningellerlivbolagkallasocksåkansäkringsbolag en

arbetsgivarenbetalargengäldunderstödsförening. I enkallasocksåkan
arbetssåförsäkringenordnas attNormaltförsäkringsgivaren.tillpremie

stårefterlevandedennesellerarbetstagarenmedandessgivaren ägareär
återkallas. Pre-kaninteförordnandeenligtförmånstagare ett somsom
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beräknasmien på så den räcker för försäkringsgivaren skallsätt att att
kunna fullgöra utfästelsen och få täckning för omkostnader. Efter-sina

beräkningen sker med marginal blir det regelmässigt betydandeettsom
överskott. fördelas delsöverskott på de försäkrade ökningDetta genom

dels premiebetalamapensionerna, på minskning deav genom en av
framtida möjligt bygga buffertpremierna. i understödsDet är att upp en

Överskottetföreningen. blir skydd och möjlighet jämnaett att uten
effekterna värdepappersmarknaden.svängningar påav

Tillsynen försäkringsbolagen försäknngsföreningarnaoch hand-över
has Finansinspektionen, också tillser bankerna. försäkrings-Deav som
tekniska grunder tillämpas vid försäkringsförenings beräkningarsom en
skall godkända Finansinspektionen.vara av

Tryggande försälcringsförening särskilt lämpligt vadi anses vara
gäller efterlevandefönnånersjukpension, och individuella delar ålders-av
pensioner. arbetsgivare med få anställda försälcringsföreningenFör anses

särskilt bra.passa
Med understödsförening enligt lagen under-1972:262avses om

stödsförening sådan förening för inbördes bistånd har till ändamålen som
affärsmässigt bedrivande försäkringsrörelse meddelaatt utan av person-

försäkring. Föreningen avsedd för anställda i visst eller vissa företag,är
för för medlemmarviss yrkesgrupp eller i sammanslutning meden en
intressegemenskap. föreningen försäkringsförening förOm är en pen-
sionsförsälcringar medlemsavgifterkan erläggas de berättigadesav
arbetsgivare, ställeti för dem själva.av

Regeringen har tillsatt utredning dir. 1996:66 med uppgift atten se
lagen understödsföreningar. övergripande uppgift för utred-Enöver om

ningen lagen.EU-anpassa Utredningen ska förslag syftar tillär att ge som
understödsföreningama konkurrensmöjligheter försäk-att ge samma som

ringsbolagen. det sammanhanget skall utredningenI detöverväga ärom
möjligt avskaffa förbudet affärsmässig verksamhet.att mot

Skuldföring och kreditfirsäkring

En särskild redovisning pensionsskulden innebär, nämnts, attav som
arbetsgivaren i balansräkningen föravsättning pensionsskulden.gör en

skuldfördaDet beloppet skall med nuvärdet pensionsöverensstämma av
utfástelsema. Tryggandelagen förutsätter vidare avsättningaratt görs
enligt allmän pensionsplan med regler säkerställande, exempelvis ien om
form kreditförsäkring. försäkringsådan innebär kreditförsäk-En attav
ringsgivaren vid föreventuell konkurs arbetsgivaren ochgår in tryggaren
den del utfästelsen det finns täckninginte för. Detta görsav som genom

kreditförsäknngsgivaren tecknar tjänstepensionsförsälcring för denatt en
berättigade.

3-17-0375
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Flera storföretag utnyttjar modellen med skuldiöxing kombinationi
med lcreditförsälcring. har bedömningenDessa gjort investering iatt en
det företaget bättre avkastning på pensionskapitalet vadänegna ger en

kan åstadkommas hos förvaltare pensionsmedlen.som en annan av
Skuldtöring i kombination med lcreditförsälcnng utnyttjas sällan småav
företag. Dessa kan ha svårt uppfylla de krav ställs lcreditför-att som av
säkringsgivaren.

Den här tryggandeformen blir knappast aktuell for andra arbetsgivare
dem driver näringsverksamhetän i vinstsyfte. tordeDen dessutomsom

förutsätta arbetsgivaren redovisningsskyldig enligt bokforingslagenatt är
1976:125.

Beskattningsrätt

Staten och kommunerna har beskattningsrätt. Det betyder de alltid kanatt
skaffa sig täckning for de kostnader uppkommer. beskatt-Dennasom
ningsrätt har tillräckligt skydd för statligt och kommunaltansetts ettvara
anställdas pensionsförmåner.

Garanti

Ett alternativt säkerställa pensionsåtagande kansätt att ett utgöras av en
formgaranti i borgen eller borgensåtagandetEtt måstepant. görasav av

någon utomstående. det skall haFör någon reell innebörd krävsatt att
borgensmannen har tillräckliga ekonomiska för kunna full-attresurser

utfästelsen. kanEn exempelvis arbetsgivarengöra ägdpanträtt avse en av
kapitalforsälqing.

sambandI med bolagiseringar statlig verksamhet på tidav senare
har ställt förgarantier pensionsåtaganden föregjortstaten statensom
verksamhetsövergången och det bolaget fått överta ansvaretsom nya
för. Riktlinjer för dessa harsituationer givits kompletteringspropo-i en
sition prop. l991/92:15O bil. 1.1 antagits riksdagen. Detsom av
Övertagande bolaget skall, enligt riktlinjerna, alltid överta ansvaret
avseende de intjänade pensionsrätterna. praktikenI har dessa åläggan-
den tagits in delar överlåtelseavtalen mellan och detstatensom av nya
bolaget avseende verksamheten. Vidare riktlinjernai attanges
åtagandena alltid bör Enligt riktlinjerna bör den mottagandetryggas.
arbetsgivaren åläggas detta möjligt efter det hangöraatt snarast att
övertagit verksamheten ifråga.

Regeringen har på grundval uttalanden i propositionenav genom
beslut den december17 1992 bemyndigat Riksgäldskontoret ställaatt

forgarantier statliga pensionsâtaganden avseende företid överlåtelseen
statlig verksamhet. Meningen tryggande första hand skalliär attav

ordnas på marknaden och Riksgäldskontorets endastgarantier skallatt
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täcka det behov säkerställande inte kan ordnas på så Detsätt.av som
alternativ dag finnsi på marknaden kreditförsäkringar hos FPGärsom
Försäkringsbolaget Pensionsgaranti.

finnsDet åtaganden kan försäkrasinte hos gällerFPG. Dettasom
åtaganden till förmån för dem redan har åtagandenpensionerats,som
avseende livräntor och vissa åtaganden avseende antastbara pensioner.
FPG ställer krav på viss kreditvärdighet. Riksgäldskontorets garantier
har ställts formi enkel borgen för sådana åtaganden harinteav som
kunnat kreditforsäkras hos FPG och enkel efterborgen för övriga
åtaganden. För sina har Riksgäldskontoretgarantier avgift. Hittillstagit
har avgiften för enkel borgen avgiften för kreditförsäkringmotsvarat
hos FPG, medan enkel efterborgen har ställts avgiftsfritt. koncernerI
har Riksgäldskontoret ställt krav på borgen från moderbolaget. Riks-
gäldskontoret har iklätt borgensansvarsig ensidigt beslut.egetgenom
Avgiften har debiterats den för pensionsåtagandena.ansvaratsom

Säkerställande i kyrkokommunerna i dag

Kyrkokommunemas pensionsåtaganden inte tryggade deni meningär
i tryggandelagen. dagI kyrkokommunerna befriade frånärsom avses

inkomstskatt. skulle alltså ändåDe inte ha den avdragsrättnytta av som
tryggande enligt tryggandelagen kvalificerar för.ett

ställetI pensionsåtagandena säkerställda denanses vara genom
beskattningsrätt kyrkokommunerna har. viss säkerhet liggerEnsom
också kyrkolagensi regler indelningar och dessi begränsande reglerom

vilka angelägenheter kyrkokommunerna får sig åt. Indelnings-ägnaom
reglema innebär bl.a. det alltid skall finnas rikstäckande organisa-att en
tion och det finns regler skall for gjorda åtagan-att om vem som ansvara
den organisationen på något förändras, exempelvisnär sätt genom sam-
manslagningar. Regleringen tillåtna angelägenheter innebär praktikeniav
bl.a. viss begränsning kyrkokommunemas möjligheter sigägnaatten av

ekonomiskt riskabel verksamhet.
Många kyrkokommuner har skuldfört sina pensionsåtaganden i

balansräkningama. Andra nöjer sig med redovisa pensionsbetal-att
ningarna i resultaträkningarna.
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överväganden

historiskaDe åtagandena

De pensionsåtaganden har framgjorts till tidpunkten för relationssom
ändringen kallas det följande föri de historiska åtagandena.

Relationsändringen innebär kyrkokommunema behåller för-sinaatt
pliktelser, däribland de historiska åtagandena. Vidare förändinnebär
ringen kyrkokommunema mister kommunstatussin och därmed sinatt
beskattningsrätt. ställetI får kyrkokommunema delarrättsstatusny som

registrerat trossamfund. kyrkanSvenska får till hjälpstatligett rättav
med avgifter från tillhöriga.sina ytterligare del föränd-Enatt ta upp av
ringen kyrkolagen upphävs. fårI stället vi kortfattad ramlagär att en om
Svenska kyrkan och inomkyrkligt regelverk formi kyrkoord-ett av en
ning. Utredningen trossamfundens rättsliga reglering lägger förslagom
till lagen Svenska kyrkan. Sannolikt kommer förslagdess inte attom
medföra får lagreglervi solidariskt ekonomiskt ansvarstagandeatt om
inom Svenska kyrkan. också osannoliktDet någon lagbegränsningär att

arbetsgivamas tillåtna verksamhetsområde.görs Sammantagna inneav
bär dessa förändringar, såvitt jag kan finna, säkerställandet deatt av
historiska åtagandena försvagas.

säkerställandetAtt försvagas måste allvarligt på. gällerDettaman se
särskilt icke obetydligt antal har ekonomiskett pastoratsom en svag
ställning. I direktiven har särskilt pekats utgångspunkt för minatt en
utredning skall de historiska åtagandena skall försvagas ellerinteattvara
förminskas. har därför vilka åtgärder kan vidtas förJag övervägt attsom
undvika den försvagning, skulle följa relationsändringen.som annars av

Enligt min mening har visst för den situationettstaten ansvar som
uppkommer. riksdagen fattar beslutDet den förestående rela-är som om
tionsändringen. Rimligen bör detta ske med ansvarstagande för att
kyrkokommunala arbetstagare och före detta arbetstagare försättsinte i

läge mindre det läge de har dag.iärett äntryggtsom
Å andra sidan det naturligt det primära för åtagandenaär att ansvaret

Svenska kyrkan.inom Svenska kyrkan och dess kyrko-Detstannar är
kommuner har dragit de pensionsberättigades arbetskraft.nyttasom av
Kostnaden för åtagandena bör därför där.stanna

Till börja med beräkningarmåsteatt görasnoggranna av pen-
sionsskulden hos arbetsgivare. Kyrkokommunernavarje bör låta utföra
dessa beräkningar enhetligt förpå Kostnaden beräkningarna börsätt.ett
belasta respektive kyrkokommun.

Därefter måste någon form säkerställande ske, kompensationav som
för beskattningsrätten bortfaller och kyrkolagen upphävs.att
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Vid valet hur säkerställandet skall ske kan först konstateras hän-attav
till de berättigades trygghet tillåterinte det överlämnas till varjeattsynen

enskild arbetsgivare efter bedömning vidta erforderliga åtgärder.att egen
Vissa arbetsgivare kommer nämligen inte ha de ekonomiskaatt resurser

krävs för godtagbar lösning.som en
Reglerna den särskilda löneskatten har betydelse i sammanhanget.om

Sådan skatt skall, redovisats, alltid betalas på pensionskostna-som ovan
der. Tidpunkten för skattskyldigheten utlöses dock.varierar Om denär
historiska åtagandena enligt tryggandelagen eller köptryggas genom av
pensionsförsäkring kommer skattskyldighet för hela det tryggade be-
loppet utlösas omedelbarti samband därmed. hela den kyrkoOmatt
kommunala pensionsskulden formelli mening redan vid rela-tryggas
tionsändringen utlöses alltså dagi latent skatteskuld på åtminstone 600en
miljoner kr. Vid tryggande skjuts del skattskyldighetensuccessivt en av

och utlöses först uppskjuten skattskyldighet behöverEn inteupp senare.
innebära någon ekonomisk vinst, påverkar likviditeten. Detta ärmen en
faktor beaktasmåste vid valet hur de historiska åtagandena skallsom av
säkerställas.

Om någon form samlat ansvarstagande kan uppnås för de histo-av
riska åtagandena kan tryggheten för arbetstagarna och de tidigare arbets-

bli tillfredsställande. sådant ordnasEtt samlat ansvarstagande kantagarna
på olika lösningEn kapital i dag finns samlat kyrkofonisätt. är att som
den övergångsvis säkerhet.utnyttjas som

Kyrkofonden består avsevärd förmögenhetsmassa, iav en som
huvudsak har tillkommit avgifter och donationer från Svenskagenom
kyrkans lokala nivå se Marknadsvärdet fon-avsnitt 2.2 ovan.även av
dens tillgångar tilluppgår miljarder kr. fondenGenomöver strömmartre
ständigt församlingsskattemedel inom för det s.k. utjämningssysramen

därförDet naturligt tänka använda kyrkofonden försigtemet. är att att att
stabilisera för de kyrkokommunaltsituationen anställda och tidigare
anställda, vilka går den säkring redan intjänade rättighetermistenu om av

beskattningsrätten och kyrkolagen hittills har inneburit. Eftersom en
övergångsperiod bör dock samlad pensionsstiftelse eller försäkrings-en
förening i sig godtagbar säkerhet.utgöra

skallJag beskriva den modell för samlat säkerställandenu av pen-
sionsåtaganden förordar.jagsom

Modellen innebär del kyrkofonden till under-görsatt en av om en
stödsförening. kallar denJag Svenska kyrkans pensionsförening.

Till Svenska kyrkans pensionsförening överförs till börja med deatt
medel finns för och biskoparnas sepensionerprästemasavsattasom

nedan 4.2.9. Bildandetavsnitt föreningen och överföringenäven av av
nämnda medel bör lämpligen ske redan före relationsändringen. Detta
kommer innebära och biskoparnas pensioner iprästemasatt att tryggas
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formell mening. och med tryggandet sker, utlöses ocksåI skyldighetatt
betala den särskilda löneskatten pensionsmedlen. finnspå medelDetatt

har för särskilda löneskatten ochden kan i anspråkavsatts tassom som
för betalningen.

det gällerNär framtida pensionsåtaganden den inomkyrkligaväntas
utredningen ekonomi och egendom lägga förslag välärettom som sam-

med hittillsmitt. Såvitt kan bedömas kommer den utredningenstämt
föreslå de framtida åtagandena för och all kyrkligövrigatt prästerna
personal Svenska kyrkans pensionsförening.itryggas gemensamt, en

samlat Svenska pensionsföreningEtt tryggande i kyrkans innebären
för åtagandena kommer bäras föreningen. Arbetsgivar-att ansvaret att av
inskränks till betala den försäkringstelmiskt fastställdaattnas ansvar

avgiften.
Företrädare för arbetsgivarna och för arbetstagarorganisationema

föreslås ingå i pensionsföreningens styrelse. får därmed inflytandeDe
förvaltningen pensionsmedlen.över av

Ansvaret för de historiska åtagandena avseende anställda med kyrko-
kommunala villkor ligger dag, konstaterats, på kyrkokommu-i som ovan

bakgrund förda relationsänd-Mot mitt attnema. av ovan resonemang om
ringen innebär försvagning den säkerhet dag ligger beskatt-i ien av som
ningsrätten och kyrkolagen, de historiska åtagandenajag ävenattanser
på sikt bör pensionsförening. böri Svenska kyrkans Dettatryggas ettvara

intresse för arbetsgivarna och arbetstagarna.gemensamt staten,
Situationen emellertid den kyrkokommuner skulle hamångaär att

svårt omedelbart samband med relationsändringen dels medeli avsättaatt
motsvarande hela pensionsskuld till sådan förening dels betalasin en
särskild löneskatt på Flertalet skulle sannolikt kunna klaraavsättningen.
det, långt bunditi från alla. Många arbetsgivare har långsiktigtmen upp
medel avsedda för pensionsåtagandena, exempelvis i byggnader som
används i verksamheten. har huvud gjort någraVissa inteöver taget
avsättningar för förpliktelser. Likviditeten kan alltså bristfälligsina vara

olika anledningar. bakgrund enligt bedömning,denna det, minMot ärav
omöjligt kräva alla kyrkokommuner omedelbart samband mediatt att
relationsändringen säkerställer sina historiska åtaganden i Svenska
kyrkans pensionsförening. fondering därförsuccessiv måsteEn göras
möjlig.

Inom tioårsperiod från relationsändringen bör dock samtligaen
arbetsgivare inom Svenska kyrkan fonderakunna alla sina historiska åta-
ganden i Svenska kyrkans pensionsförening. föreslår sådanJag att en
skyldighet successivt säkerställa åtagandena åläggs arbetsgivarna.att

arbetsgivareDe inte har möjlighet överföra pensionsatt genastsom
medlen till pensionsföreningen, bör underenligt min mening övergångs-
fasen kreditförsäkra skulden på marknaden. sådan åtgärd innebär inteEn



SOU 1997:44 Anställda med kyrkokommunala villkor 71

fonnellt tryggande och medför inte skyldighetenett betala särskildatt att
löneskatt tidigareläggs. dagI det endast FPG erbjuder kredit-är som
försäkring. En arbetsgivare anlitar blir skyldigFPG betala avgiftattsom
för försäkringen.

Det finns vissa historiska åtaganden inte går försälqa hosattsom
FPG. Detta gäller åtaganden till fönnån för dem redan pensionärerärsom
och åtaganden betala livränta. föreslårJag statlig ställsgarantiatt att en
för dessa åtaganden, till dess de kan säkerställas i pensionsföreningen.att
Garantin bör utfärdas på så Riksgäldskontoret ställer enkel borgensätt att
för åtagandena. Arbetsgivama skall åläggas betala marlmadsmässigatt en
avgift för garantin.

antalEtt kreditvärdiga.inte Det innebär de kommerinteärpastorat att
kunna teckna någon lcreditförsäkring för historiskaatt sina åtaganden. De

arbetsgivare vid tidpunkten för relationsändringen inte kan någonsom
kreditförsäkring på marknaden bör, enligt min mening, sina historiska
åtaganden garanterade med kyrkofondsmedel till dess de har säker-att
ställt dem i pensionsföreningen.

Arbetsgivama har mycket vinna på så fonderamöjligtatt att snart som
sina historiska åtaganden överföringar till pensionsföreningen.genom

Om personalstyrkan behålls och lönerna höjs pensionsskuldenväxer
se Ds 1995:46 69. sammanlagda belastningenDen ökar förs. om man
de framtida pensionema väljer tillövergå fondsystem se nedanatt ett
avsnitt 3.3.4. fondsystemI tidigareläggs arbetsgivamas pensions-ett
utbetalningar. Då måste arbetsgivarna betala löpande kostnader dels för
pensionärernas förmåner dels för fonderingar till förmån för de anställda.
Kostnaden för lcreditförsälcring och/eller garanti ökar i takt, såsamma
länge skulden behålls.

Skulden osäker på så dess storlek påverkas okända fakto-är sätt att av
levnadsåldrar och ränteutveckling. och medI säkerställande iattrer som

pensionsföreningen sker, övergår för åtagandena till föreningen.ansvaret
Osäkerheten belastar inte längre arbetsgivaren i utsträckning.samma

längeSå skulden behålls hos arbetsgivaren möjligheten begränsadär
förränta motsvarande tillgångar på lönsamt tillgångaratt vis. Omett mot

svarande pensionsskulden till förening ökar förut-sätts av en gemensam
sättningarna för ekonomiskt effektiv kapitalförvaltning.en

För underlätta uppbyggnaden Svenska kyrkans pensionsföre-att av
ning jag del kyrkofonden bör i anspråk. förslag,Mittatt tasanser en av

har utformats i samråd med den inomkyrkliga utredningen ekosom om
nomi och egendom, 300 miljoner kr slags grundplåtär att avsätts ettsom
till föreningen. skallAvsättningen naturligtvis inte belasta de reservatio

har förgjorts prästpensioner. Vidare bör grundplåten användasner som
så varje arbetsgivares i föreningen tryggade pensionsskuld fåratt samma
grad täckning.av
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bidrasigåtagitregeringsbesluten 1990nämndade attharStaten genom
tidigarekyrkomusiker ochpensionstörmåner vissaförkostnadematill

förefallerfrångåtts. Detsistahandsansvaretså harstiñsanställda. På sätt
relationsföränd-medsambandavvecklasåtaganden inaturligt dessaatt

inomkyrkligt.liggakommeråtagandenaförhelaringen, så attansvaretatt
föregåsnaturligtvismåstebör eftersträvas. DenuppgörelsesådanEn av

uppgörelsesamband medberäknas. Iåtagandenavärdet nuatt avenav
rekom-liggandeavveckla denocksåskäldet finnasslag kan attnämnt

for pensionskostnadsbidragkyrkokommunematillmendationen att ge
folkbokfösysselsatts inomanställdaavseende tidigarekostnader som

ringen.
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Skolkantorerna

Skolkantorerna har sina anställningar i de borgerliga kommunerna. Deras
pensionsrätter berörs inte relationsändringen. eventuellt tryggandeEttav

intjänade pensionsrätter skall lösas arbetsgivaren och berör alltsåav av
inte direkt kyrkokommunema. sak de kyrkliga arbetsgi-En är attannan

kommer få finansieringenbidra till pensionema, liksom de iattvarna av
dag bidrar till finansieringen utgående lönetörmåner. följerDettaav av
avtalen mellan de borgerliga kommunerna och kyrkokommunema.

3.2.5 Eventuell övertalighet

anställda med kyrkokommunala villkor behåller anställningarDe sina
relationsändringen. Vill arbetsgivaren uppsägningar så måste iöver göra

vanlig ordning saklig grund visas.
relationsändringen med-Ingenting tyder i dag på i sig kommeratt att

föra övertalighet bland de anställda med kyrkokommunala villkor.
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3.3 Framtiden

Mina slutsatser och förslag:

Behovet behörighetskrav för kyrkomusiker inomövervägsav
Svenska kyrkan.

kyrkomusikerFör med konstitutorial skall nuvarande bestäm-
melser tillämpas. iinförandelagen,Detta innehållersägs över-som
gångsbestämmelser till den kommande lagen Svenska kyrkan.om

Viss myndighetsutövning kvarstår i framtiden för anställda med
kyrkokommunala villkor, det särskildamotiverar inga lag-men
regler.

särskildaDen inskränkningen konflikträtten för de anställdaav
med kyrkokommunala villkor upphävs. ändras.LOA Frågan kan
regleras kollektivavtal.i

Svenska kyrkan utformar i samråd med berörda arbetstagarorga-
nisationer sitt pensionssystem för framtiden. Några möjliga lös-eget
ningar beskrivs här.

3.3. 1 Kyrkomusiker

Behörighetskrav

I dag finns bestämmelser den kyrkomusikaliska verksamheten hosom
Svenska kyrkans församlingar kap.i 37 kyrkolagen.

I den kyrkomusikaliska verksamheten ingår, enligt lagtexten, bland
orgelspel vid gudstjänster och kyrkligaövriga handlingar enligt denannat

ordning gäller för Svenska kyrkan, främjande kyrkosången, frisom av
musiktmdervisning med inriktning på Svenska kyrkans musikverksam-
het, vård de orglar finns hos församlingarna.samt av som

För sådan verksamhet skall förordna eller flera kyrko-pastoratet en
musiker. Domkapitlet får dock, det finns särskilda skäl, medgenär att

anställer någon sådantEtt medgivandepastoratet kan begränsasannan.
till gälla viss gudstjänstlokal eller viss uppgift.att en en
Med kyrkomusiker förstås den behörig anställas på tjänstär attsom en
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kantor eller Vilka behörighetskravorganist. gäller har redojagsom som
gjort för i avsnitt Domkapitlet kan förklara3.1.2.närmare ovan en
sökande inte uppfyller kraven behörig, han med hänsyn tillsom om
utbildning och yrkeserfarenhet jämställd med denär att anse som som
uppfyller villkoren.

Organisttjänsten kvalificerad kantorstjänsten. fin-skallDetär änmer
tjänst organist i varje inte domkapitlet medgerpastorat,nas en som om

undantag. kanDet domkapitlet de kyrkomusikaliska uppgifternagöra om
liten omfattning eller det organisatoriska skäl lämpligtinteär ärav om av

anställa någon organist.att
Tjänster kyrkomusiker tillsätts enförsamlingspastorati ky1ettsom av

korådet flerförsamlingspastoratoch i dess tillsättningsnämnd. Innanett av
tjänst kyrkomusiker tillsätts skall domkapitlet vilkaprövaen som

sökande behöriga deras kyrkomusikaliskasigär översamt yttrasom
skicklighet.

skall finnasDet reglemente för den kyrkomusikaliska verksamhe-ett
församlingen.i reglementet skall framgå hur de kyrkomusikaliskaAvten

uppgifterna skall tillgodoses. Utförs uppgifterna flera skall regleav av
framgå hur de skall fördelas mellan kyrkomusikema. Innanmentet reg-

lementet fastställs församlingsdelegerade eller kyrkofullmäktigeav- -
skall yttrande inhämtas från församlingarna och från domi pastoratet
kapitlet. domkapitlets yttrande skall särskilt framgå förslaget tillAv om
reglemente står i överensstämmelse med vad har bestämts gudssom om
tjänster i församlingarna.

Bland kyrkolagens regler kyrkomusikalisk verksamhet finns ocksåom
särskilda bestämmelser orgelvård.om

Kyrkolagens bestämmelser kyrkomusikalisk föregicksverksamhetom
bestämmelser med likartat innehåll lagen kyrkomusikeni 198918av om

i svenska kyrkan. den nämnda tillkom följandeNär lagen uttaladessenast
förarbetenai 1987/881144prop. 8.s.

"Den kyrkomusikaliska verksamhet bedrivs svenska kyrkans ochisom
andra trossamfunds tillgång måste tillregi Statenutgör tasen som vara.
har övergripande för verksamheten kan bedrivas. Förett att attansvar
kvaliteten deni kyrkomusikaliska verksamheten skall iävengaranteras
framtiden bör därför visst statligt inflytande finnas kvar."ett

I proposition anförs 19 beträffande tjänsteorganisationensamma
särskilda behörighetsvillkor för anställning kyrkomusiker skallatt som

finnas förgaranti god kyrkomusikalisk standard. Enligtsom en en propo-
sitionen skall finnasdet två behöriga kyrkomusiker, nämligentyper av
organister och kantorer.

mitt utredningsarbeteI har jag frågat det eller relationsänd-mig om
ringen kan finnas anledning för ställa krav den kyrko-påstaten att att
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musikaliska verksamheten skall ha utformning och påviss utövamaatten
den kyrkomusikaliska verksamheten skall ha viss behörighet.av en

Svenska kyrkankyrkomusikaliska verksamhet bedrivs inomDen som
tillgång bör tillvara och behörig-och andra trossamfund är tasen som- -

hetskrav för kyrkomusikalisk verksamhet.garanti god Menär närenen
förändrasrelationen mellan och Svenska kyrkan jag dengörstatennu

bedömningen det bör Svenska kyrkans sak fastställa vill-att attvara egen
kor för verksamheten. Därmed bör det ocksåden kyrkomusikaliska vara

behörighetskrav skallinomkyrklig uppgift bestämma vilkaatten som
betydelsenställas på kyrkomusikema. vill emellertid peka påJag attav

bibehållaSvenska kyrkan vid sitt ställningstagande efter densträvar att
Ävenkyrkomusikaliska verksamhetens omfattning och kvalitet. intresset

de kulturhistoriskt värdefulla orglama sköts väl bör vägaatt tungt.av
till godSvenska kyrkans uppgift rikstäckande förutsätter tillgångatt vara

utbildning för kyrkomusiker, kan tillgodose Svenska kyrkans kravsom
på kyrkomusikens kvalitet.

Konstitutorialanställda

Bland de anställda Svenska kyrkan finns, såvitt kunnat utredas,inom
endast konstitutorial. finns ungefärkyrkomusiker med 100Därutövertre
skolkantorer kombinerade lärar- och kyrkomusikertjänster tillsattamed
med konstitutorial. Skolkantorema emellertid anställdamåste varaanses

enskilt fallde borgerliga kommunerna. i varjePastoratet ersätterav
kommunen den anställ-för den del lönekostnaden motsvararsomav
ningstid fullgörs hos pastoratet.som

skillnaden mellan anställningsfonnerna fullmaktDen ursprungliga
och konstitutorial främst anställda med konstitutorial i disciplinärattvar
ordning kunde för fel eller försummelse i tjänsten,dömas till avsättning
vilket kunde komma fråga för anställda med fullmakt. Avsättninginte i

alltså särskilt disciplinstzraff för den hade konstitutorial. Detettvar som
huvudsak beslutade vilkai Kungl. Majzt regeringen tjänstervar som om
skulle tillsättas konstitutorial. Normalt det ordinariemed tjänstersom var

med lägre lönegrad för fullmaktshavama tillsattes så.än som
och med ämbetsansvaret avskaffades gjordes bedömningenI 1976att

anställningsforrnen konstitutorial kunde avskaffas. gamla SFSI LOAatt
1976:600, kraft medgavs därförträdde i den januari 1977, ingen1som
möjlighet Anställningsfonnentillsätta tjänster med konstitutorial. haratt
sedan dess heller Svenska kyrkan.inte inomanvänts

juli kyrkomusikerreforrnen kraft. Då blev kyrko-Den l 1990 trädde i
musikertjänstema kyrkokommunala. Flertalet de kyrkomusikerrent av

anställ-då hade konstitutorial avstod från dessa och godtogsom nya
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tilltackade nejkonstitutorialmedkyrkomusikerningsvillkor. De nyasom
Kyrkomusikerna ikunde intedessa villkoranställningar på sägas upp.

tjänstgöringsskyldiga iefter reformenemellertidfråga skulle även vara
finns iBestämmelsen häromverkat.där de tidigarede pastorat numera

gällerkyrkolagen ochinförande1992:301lagen14 § somavom
kyrkomusikerna måstenämndaDeflerinte treännämnts tre personer.

konstitutorialetanställningstrygghetförstärktaha kvar den ger.somanses
för dessaförhållandenaändra påanledning treingenJag attser

bestämmelsen i lagengällandedärför denochkyrkomusiker att nuanser
fortsättningen.för dem itillämpasbörinförande kyrkolagen ävenavom

Myndighetsutövning3.3.2

olikaradmyndighetsutövning iförekommerSvenska kyrkanInom en
förtroendevaldautförsuppgifterdessasammanhang. Merparten avav

Även dockkan ikyrkokommunala villkoranställd medoch präster. en
falletanställning. Såför sinmyndighet inom ärfallvissa utöva omramen

hanhandling ellerallmänutlämnanderörandehan fattar beslut omav
upplåtelsefattar beslutefter delegation gravrätt.avom

finnas kvar inomnämnda slag kommerMyndighetsutövning attav
dedag kommerLiksom irelationsändringen.efterSvenska kyrkan

omfattas brottsmyndighetsutövningmedsysslararbetstagare att avsom
tillsyn.och JK:sJO:sbalkens regler därom samt av

behovmedför någotrelationsändringenfinnakan inteJag att av
personalen imyndighetsutövningdenrörandesärskild lagstiftning som

framtiden.isigSvenska kyrkan kommer ägnaatt

Konflikträtt3.3.3

iKonflikträtten dag

uppfattningensvensk påarbetskonflikter bygger attdet gäller rättNår
arbetsmarknabör överlämnautsträckninglagstiftaren möjligai största
de frågorälva lösasidafråninblandningdens statensparter att utan som

arbetskonflikterlagreglerområdet. Vissafackligakommer på det omupp
nödvändiga.har dock ansetts

stridsåtgärder finns itill fackligagrundläggande regelnDen rättom
arbetstagarorganisa-föreskrivsregeringsformen kap. 17 Där2 att en

hararbetsgivarorganisationellerarbetsgivare rätt atttion respektive en
eller avtal.följer lagnågot intestridsåtgärder,vidta fackliga annat avom

arbetsmarkna-helagäller allmäntmedbestämmandelagen, överI som
stridsåtgärder.fackligavidtabegränsarden, finns regler rätten attsom
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Enligt dessa i huvudsak tvingande regler, finns i 41 45 §§, gällersom -
fredsplikt under pågående kollektivavtalsperiod.

Fredsplikten innebär de bundna kollektivavtalatt ärparter ettsom av
under vissa omständigheter inte får vidta eller delta i strejk, lockout,en
blockad, bojkott eller någon därmed jämförlig stridsåtgärd. Dettaannan
gäller stiidsåtgärden syftar till påtryckning iutöva rättstvist,attom atten
åstadkomma ändringar i avtalet, genomföra bestämmelseratt ärsom
avsedda tillämpas sedan avtalet har upphörtatt gälla eller stödjaatt att
någon inte själv får vidta stridsåtgärder. En stridsåtgärdannan ärsom
också olovlig den inte har beslutats behörigi ordning den avtalsom av
bärande organisationen eller den strider fredspliktsregler imotom
kollektivavtal.

Arbetsgivarna och arbetstagarorganisationema har ålagts särskiltett
för fredsplikten. fårDe inte anordna eller på något för-ansvar annat sätt

anleda eller medverka i olovliga stridsåtgärder. Om exempelvis kollek-
tivavtalsbundna arbetstagare har påbörjat olovlig strejk, arbetsgiva-ären

och den berörda arbetstagarorganisationen skyldiga överlägga ochren att
tillsammans verka för återgång till arbetet.en

De regler har behandlats deti föregående gäller alltså också inomsom
den offentliga sektorn. tillämpasDär dock några ytterligare regler.även
Den frihet facklig organisation normalt har fack-attsom en agera genom
liga stridsåtgärder har nämligen inte kunna få gälla helt obegränansetts
sad på det offentliga området. Konflikträtten har därför inskränkts i vissa
avseenden. Regler detta finns i 23 § LOA, enligt 2§ lagom som samma
gäller för de anställda med kyrkokommunala villkor.

En inskränkning gäller arbetskonflikter med politisk bakgrund.
stridsåtgärder har till syfte påverka inhemska politiska förhållanattsom
den generellt förbjudnaär inom den offentliga sektorn.

En de nämnda inskränkningama arbete inom den s.k.rörannan av
myndighetssfáren. Dit hör arbete består myndighetsutövningi ellersom

oundgängligenär nödvändigt för genomföra myndighetsutövning.att
Inom myndighetssfáren får stridsåtgärd genomföras endast fyrai bestäm-
da former. Arbetsgivarsidan får vidta lockout och arbetstagarsidan får
vidta strejk, övertidsvägran eller nyanställningsblockad. Stridsåtgärder
inom myndighetssfären får inte heller genomföras på grund någontingav

förhållandet mellanannat än arbetsgivare och de arbetstagare som
omfattas LOA. Den klart delen Svenska kyrkansstörsta verksamhetav av
ligger utanför myndighetssfären och faller därför utanför den nyss-
nämnda stridsmedelsbegränsningen.

De offentliganställdas konflikträtt begränsas inte bara de redovisaav
de lagreglema avtalsbestämmelser.utan även Dessa avtalsbestämmel-av

återfinns i kollektivavtal, nämligen det särskildatre huvudavtalet frånser
år 1976 SHA, huvudavtalet mellan Arbetsgivawerket och huvudorgani-
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huvudavtalet KHA 94.och det kommunala år 1994sationerna HA av
kyrkokommunaladessa och för de anställda medgäller SHA KHA 94Av

villkor.
sektorn. avtalet innebärgäller för hela den offentligaSHA Det att

stridsåtgärder det gäller frågorskall undvika vidta närparterna att som
kränka den politiska demolcratin.avtalainte kunna utan attanses omman

omfattning och kvalitet.mål, inriktning,Hit hör frågor verksamhetensom
finnsregler arbetskonflikter i KHA 94De överensstämmersomom

stridsåtgärderavtalet sådanaväl med motsvarande regler i HA. I attanges
skulle otillbörligtsamhällsfarliga verkningarsina störaär som genom

liv eller riskmedföra fara för människorsviktiga samhällsfunktioner eller
för förklarar debestående ohälsa uppstår. Parterna äratt attatt ense om

konfliktundvika samhällsfarliga konflikter. Den ärattpart som anser en
Centrala nämnden. Vissasamhällsfarlig hänskjuta frågan till den s.k.kan

undantagskrets,omfattas stridsåtgärder. dennaarbetstagare får aldrig Iav
förhandlingschefer och andra regelmäs-definierar, ingårKHA somsom

kollelctivavtalsförhandlingar. Avtalet inneföreträder arbetsgivarensigt i
skyddsarbete.håller vidare bestämmelser neutralitet ochom

relationsändringenArbetskonilikter efter

personal längreEfter kommer Svenska kyrkans interelationsändringen
för offentlig-offentliganställd. särskilda lagregler gällerDeatt somvara

Svenskaanställdaanställda kan därför omfatta dem inominte ärsom
och med-bestämmelserna regeringsformenkyrkan. grundläggande iDe

ochfackliga stridsåtgärderbestämmandelagen vidtarätt att omom
lagregler skapasoförändrade.fredsplikt kommer gälla Om ingaatt nya

vid-konflikträtt blirbetyder detta lagstadgadearbetstagarnasatt mera
kyrkansgälla för Svenskasträckt dag. lagregler kommeri Sammaän att

kollektivavtalträffaprivatanställda. kan dockpersonal för Parternasom
begränsningar.om

finns för lagstadgade begränsningarJag har de skälövervägt avsom
till de politiskaden kyrkliga personalens konflikträtt. hänsynenKräver

risken förförhållandena, speciella karaktär ellermyndighetsutövningens
lagsamhällsfara personalens konflikträtt begränsas iden kyrkligaatt

efterfinna till de politiska förhållandenaJag kan inte hänsynenatt
personalensrelationsändringen kan någon lagbegränsningmotivera av

konflikträtt. Därför lägger inget sådant förslag.jag
Även kyrkokommunalt anställdaefter relationsändringen kommer de

begravningsverk-tänker dåsig myndighetsutövning. påJagägnaatt
förhandlingar. Motivetsamheten och uppgiften ha hand allmännaatt om

myndighetssfären kommer alltsålagbegränsning stridsåtgärder inomav
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fortfarande relevant. Eftersom myndighetsutövningen kommeratt attvara
något mindre omfattande blir det dock inte längreän argumentetvara nu

så vägande. finns dessutom skäl talarDet sådantungt emot attsom en
lagbegränsning fallinförs. andra då myndighetsutövning har överlåtitsI
till privat rättssubjekt har konflikträtten för berörd personal lag-inteett
begränsats. gäller exempelvis den personal förrättarDetta vigslar isom
de fria trossamfunden. Enligt min mening likställighetsskälenväger

har därför för föreslå någon lagstadgadJag intettmgt. stannat att
begränsning vidta stridsåtgärder den delinom Svenskarätten attav av
kyrkans verksamhet kommer bestå myndighetsutövning.iattsom

Risken för samhällsfara kan skäl begränsanämnts ett attsom vara
vissa arbetstagares vidta stridsåtgärder. dag finns inga sådanaIrätt att
begränsningar i lag. begränsningar finns har gjorts kollektivDe isom
avtal. Svenska kyrkans personal kommer efter relationsändringenäven

till viss del sysselsatt verksamhet vid stridsåtgärder kaniatt vara som
medföra risk för samhällsfara. tänker då särskilt på begravningsverk-Jag
samheten. strejk eller lockout riktar denna verksam-En sig justmotsom

Ändåhet kan den blir långvarig innebära samhällsfara. jagom en ser
inget bärande skäl föreslå lagregel samhällsfarligavarigenomatt en

Ävenstridsåtgärder Svenska kyrkans verksamhet förbjuds.inom om
Svenska kyrkans arbetsgivare rättssubjekt efterkommer privataatt vara
relationsändringen jag frågan tillåtligheten samhällsfarligaatttror om av
stridsåtgärder liksom bör fråga för kollektivavtalspartema attnu vara en

ställning till. kyrkokommunala kollektivavtalen består,Deta som ovan
redovisats, tidpunkten för relationsändringen.över

3.3.4 Framtida pensioner

Inledning

Framtidens pensionssystem utformas Svenska kyrkanmåste inom och i
förhandlingar med berörda arbetstagarorganisationer. Vad harstaten
intresse åtagandena avseende intjänaderedan pensionsrätterär attav
säkerställs. Min den saken harpå jag redovisat i avsnitt 3.2.4.syn ovan
Frågorna framtidens hänger dockpensioner så mednäraom samman
frågorna de hittills orda pensionsåtagandena de lämpligen börattom
lösas i sammanhang. kommer därför dettaJag i avsnitt något belysaett att
faktorer kan ha betydelse för den framtida utformningensom av pen-
sionsavtalen, finansieringen och valet tryggandefonn.av
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Övergång till premiereservsystem

Det tecknade pensionsavtalet mellan och innebärLO SAFsenast att en
avgittsbestämd pensionsplan bestämts. skälen till denEttny av nya pen-

sionsplanen dagens arbetsliv präglas ökad rörlighet mellan olikaär att av
arbetsuppgifter flera anställningsbyten. Därföroch det tänkt varjeär att
anställning skall och finansiera sin pension. den planenIge egen nya
skall underpensionen grundas på lönen varje intjänandeår. förutsätterDet
i sin avgiitemapremiereservsystem, vari används för fondupp-tur ett
byggnad till förmån för framtidade anställdas pensioner.

Det pensionsavtalet gäller första hand fr.o.m.i 1996 1999.t.o.m.nya
Att det premiebestämt betyder storlek bestämspensionensär att av pre

Ålderspensionenmien och försäkringsverksamheten.resultatet från ärav
livsvarig, kan välja stället den underpensionären iatt ta utmen en
begränsad tid. Avgiften den pensionsmedförande lönen för2 %är av

anställdvarje har fyllt år. Vid beräkningen avgiftens storlek28som av
har kostnaderna för avveckling det gamla beaktats.systemetav

Pensionstörsäkringen törsäkringsföretagettecknas i -Pension,AMFnu
också bidrar till finansieringen övergången. detFr.0.m. 1998 ärsom av

tänkt den anställde skall ha välja försäkringsbolagrättatt att ett annat
eller pensionskassa. Arbetsgivaren skall också under vissa förutsätt-en
ningar kunna företaget.erbjuda sig förvalta pensionsmedlen i detatt egna

Liksom andra pensionsavtal medför det -avtalet köns-LO-SAFnya en
Ävenbestämd omfördelning kapital. det finns kopplingdirektav om en

mellan förden premie arbetsgivaren betalar och pensionen densom
anställde, betyder den för ålderspensionen och kvin-nivångemensamma

genomsnittligt längre livstid de manliga arbetstagarna bidrar tillattnornas
pensionerna för de kvinnliga.

Mycket talar för avgiftsbaserat kommer införas ävenatt ett system att
Ävendet gäller Svenska kyrkans personal. för denna personalgruppnär

kan det rörligheten mellan arbetsplatserna ökar. sådantEttantas att
avgiñsbaserat förutsätter fonderingar görs.systern att

Olika tryggandemodeller

harDet säkert framgått fördelar samlatjag medatt stora ettser
säkerställande framtidens Skuldföringför pensionsåtaganden. iäven
varje arbetsgivares balansräkning kan inte acceptabelt somanses
tryggandeforrn. metoden varit godtagbar hittills beror på denAtt att
kombinerats med beskattningsrätt och med långtgående lagstiftning om
villkoren för verksamheten.
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Vad då återstår, enligt den praxis gäller på den svenskasom som
arbetsmarknaden, försäkringslösning eller tryggande med hjälpär en av

pensionsstiftelse.en

Stiftelselösning

Kyrkofonden fungerar dagi Svenska kyrkans finansfunk-centralasom
tion. En del den skulle kunna användas för skapa Svenskaattav en
kyrkans pensionsstiftelse.

Denna stiftelse skulle kunna för hela Svenska kyrkanvara gemensam
och omfatta alla dess anställda. I sådan pensionsstiftelse skulleen
arbetstagarorganisationema och arbetsgivarna representation igenom
styrelsen kunna inflytande hur pensionsmedlen förvaltas. Liknan-över
de förekommer de särskilda försäkringsbolagi administrerar densom
privata s.k. ITP-planens pensions- och lcreditförsälcringar.

En stiftelselösning innebär medlen lämnar arbetsgivaren. Denneatt
kan dock möjlighet kommersiellapå villkor lånaattges pengar ur pen
sionsstiftelsen.

Stiñelselösningen för flexibilitet det gäller arbetsnärutrymmeger
givamas likviditet, kanske inte lika stabil försäkringslösärmen som
ningen. Det har ibland anförts stiftelser med olikaatt gemensamma
fack för olika arbetsgivare förenade med administrativavissa svå-är
righeter.

F örsäkringslösnin g

När skall ställning till hur pensionema skall säkerställas inomtaman
Svenska kyrkan det viktigt ha kyrkans organisatoriska uppbyggnadär att
och ändamål åtanke.i Svenska kyrkan har dagi många små arbetsgivare
och bedriver verksamhet inte i främsta hand syftar till atten som en
hög ekonomisk avkastning. Sannolikt kommer det likadant efteratt utse
relationsändringen.

Just eftersom Svenska kyrkan har så många små arbetsgivare kan en
samlad forsäkringslösning fördelaktig. kanPå så risktagandetsättvara
spridas. Utfallet för den enskilda arbetsgivaren avseende efterlevande
förmåner, sjukpensionsförmåner och varaktigheten ålderspensionerav
kan aldrig förutses fullt innebär med nödvändighet riskfaktor.ut, utan en

Säkerställande i försäkringsförening innebär arbetsgivaren över-att
låter för fullgöra pensionsåtagandet försäkringsföreningen.påansvaret att
Som motprestation betalar arbetsgivaren premie till försäkringsföreen
ningen.

Försäkringsföreningen föremål för Finansinspektionens tämligenär
ingående tillsyn. Föreningen för åstadkommatrygg att ettger en ram
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överskott balanserar svängningar på värdepappersmarknaden.som
Arbetsgivarens åtagande begränsas till regelbundet betala premie.att en

Skatteaspekter

Inledning

I mitt andra betänkande, Stöd, skatter och finansiering, finns förslag
rörande beskattning trossamfund efter relationsåndringen. hänvisarJagav
dit för utförligare redogörelse.en

Avkastningsskatt

För allt tjänstepensionskapital har enligt tryggandelagentryggatssom
eller försäkringsföreningi skall avkastningsskatt betalas enligt lagen
1990:661 avkastningsskatt på pensionsmedel. Skattskyldiga för-ärom
säkringsbolag, försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och arbetsgivare

pensionerna balansräkningen.via Skatten träffar såledestryggar intesom
pensionsmedel har hos eller hos kommuner.sparats statensom

Efter relationsändringen kommer pensionsåtagandena för dem som nu
anställda med kyrkokommunalaär villkor med sannolikhetstor att

åtminstone någoni mån säkerställda enligt tryggandelagen eller ivara en
försäkringsförening. medför försäkringsföreningen,Det pensions-att
stiftelsen eller den enskilde arbetsgivaren kommer bli skyldigatt att
betala avkastningsskatt.

Avdragsrätt vid inkomstbeskattning

Näringsidkare får vissa fall drai sina pensionskostnader från intäktav av
näringsverksamhet. har beskrivitsDetta i avsnitt Med3.2.4.ovan
näringsverksamhet yrkesmässig självständigt bedriven för-avses
värvsverksamhet, innehav näringsfastighet innehav och avyttringsamtav

till avverkning skog. dagrätt I kyrkokommuner befriade från allärav av
skyldighet betala inkomstskatt. denI utsträckning de kyrkliga arbetsatt
givama blir skattskyldiga för inkomst näringsverksamhet efter rela-av
tionsändringen, kan de alltså under förutsättningarvissa avdrag förgöra
sina pensionskostnader. Näringsverksamheten dock begränsad delär en

Svenska kyrkans verksamhet. Förutsättningarna för avdragsrättattav
skall föreligga arbetsgivaren har säkerställtär pensionsåtagandenaatt
antingen i försäkringsforening eller enligt någon de modellerav som
tryggandelagen anvisar.
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Särskild löneskatt

Arbetsgivama Svenska kyrkan kommer efter relationsänd-inom även
ringen skyldiga erlägga särskild löneskatt på sina pensions-att attvara
kostnader, enligt vad redovisats i avsnitt 3.2.4som ovan.
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och biskopar4 Präster

4.1 förhållandenDagens

Ämbete4.1.1 och anställning

Skillnaden mellan och tjänstämbete

Ämbete och begrepp, båda kyrkligatjänst två skilda används i denär som
Ämbearbetsrätten. får eller biskopenSitt ämbete vid vigningen.prästen

för delbehörighet predika och förvalta sakramen-tet prästens att attger
ämbetet biskop ingår därutöver behörighet andra tillI vigaten. attsom

det kyrkliga ämbetet. ofta uttryck "den dubbla ansvarslin-Ett använt är
jen". Därmed vanligen kombinationen prästerlig ämbetsförvalt-avses av
ning och folkligt förankrad självstyrelse. har under biskopen ochPrästen
domkapitlet för ämbetsförvaltningen.självständigt Dettaett ansvar
ämbetsansvar inte underställt de demokratiskt valda kyrkligaär organen.
Motsvarande gäller biskopens ämbetsansvar. Med tjänsten prästsom

kyrkligaanställning i den organisationen. Iprästens prästensavses
anställning uppgiften förvalta ämbetet. gång har fåttingår Denatt som en
det kyrkliga ämbetet behåller det livet kan under vissa omstänut, men
digheter skiljas från ämbetet eller förklaras obehörigrätten utövaatt att
under viss tid det.utöva

Föreskrifter ämbetetom

Kyrkomötet har meddela föreskrifter angående blandrättgetts att annat
det kyrkliga ämbetet. stöderkompetensen kyrkomötet på bestäm-Den
melsen i kap. kyrkolagen, har29 13 § sin utgångspunkt i punkten 10som
i övergångsbestämmelsema till regeringsfonnen. Kyrkomötet har kyrk-i
liga kungörelser också meddelat sådana föreskrifter se SKFS 1992:12,
SKFS 1991:15 och SKFS 1989:8. nämnda Övergångsbestäm-Den ovan
melsen också för lagstifta möjlighet för kyrkomötetutrymme attger om
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i sin överlåta föreskriftsrätt tillsin Svenska kyrkans centralstyrelse.att tur
Fr.o.m. den juli 1996 har införts sådan möjlighet. Kyrkomötet1 kanen
alltså kyrklig kungörelse överlåta till Svenska kyrkansnumera genom
centralstyrelse föreskriftermeddela det kyrkliga ämbetet.att om

Rätten ämbetetatt utöva

Till följd de kyrkliga kungörelsema ämbetet gäller bland annatav om
följande. Svenska kyrkansDen i ordning har vigts till präst ärsom
behörig prästämbetet. Domkapitlet har viss möjlighetutövaatt att ge
andra behörighet. Den söker inträde i det kyrkligapräster samma som
ämbetet skall innan prästvigningen avlägga inför domprästexamen ett
kapitel. Den inte godkänns kan inte överklaga beslutet, fårsom men
avlägga den har blivit godkänd fårBara i prästexamenny examen. som
vigas till i Svenska kyrkan.präst

En har blivit avskedad från sin anställning får för tidvisspräst som
eller tills vidare skiljas från det kyrkliga ämbetet.rätten utövaatt
Detsamma gäller har anställning ochinte någonpräst prästen som som

har skadat det anseende bör ålagtsha. harEnpräst prästsom en som
disciplinpâföljd och i anslutning därtill på grund sin sinnes-som av
beskaffenhet har från sin anställning får förklaras obehörigavstängts att
under avstängningstiden ämbetet. harEnutöva övergettpräst som
Svenska kyrkans lära skall skiljas från ämbetet.rätten utövaatt

Fråga för viss tid eller tills vidare förklara obehörigprästattom en
ämbetet domkapitlet. det gäller biskop harNärutövaatt prövas av en

Ansvarsnämnden för biskopar beslutanderätten. Ansvarsnämnden för
biskopar statlig myndighet under verksamhetregeringen. Dessär en

kap. kyrkolagen och med35 35 § förordningen 1989:7styrs av av
instruktion för förAnsvarsnämnden biskopar. nämnda myndig-De
heterna kan besluta åter eller biskopen frågaiprästen rättatt attge

ämbetet. Domkapitlet får dock endast ansökan däromutöva pröva en
har tillstyrkts respektive stifts biskop. dom-Beslut såvälsom av av

kapitlet Ansvarsnämnden för biskopar frågor fåri nämntssom som nu
överklagas hos Kyrkomötets besvärsnämnd. beslut kan inteDess över-
klagas.

Vigselrätt

Vissa rättsföljder direkt knutna till prästvigningen, nämligen vigselär
och tystnadsplikten. Vigselrätt tillkommer enligt kap. §äkten-rätten 4 3

skapsbalken "präst i Svenska kyrkan". Med det valda uttrycket avses var
och har anförtrotts det prästerliga ämbetet i Svenska kyrkan. Deten som
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krävs alltså inte vederbörande innehar anställningatt i Svenska kyr-en
kan.

Tystnadsplikt

Alla har vigts till i Svenska kyrkans ordning harpräster särskiltsom en
reglerad tystnadsplikt. I 36 kap. kyrkolagen1 § fastslås dessa prästeratt
har tystnadsplikt frågai uppgifter de har erfarit under bikt ellerom som
själavårdande samtal. Denna särskilda tystnadsplikt gäller alltså oavsett

innehar någon anställning ochprästen han för tillfälletoavsett ärom om
behörig sitt ämbete. bestårDen livslångt.utövaatt

Med tystnadsplikten följer förbud för vittna sådantett prästen att om
han har erfarit under bikt eller själavårdande samtal. Förbudetsom

framgår kap.36 5 § rättegångsbalken.av

Lagregler prästtjänstenom

När det gäller statstjänstemäns rättsställning skall grundläggande
bestämmelser i andra hänseenden de berörs i regeringsformenän som
meddelas i lag. Detta framgår kap.11 10 § regeringsformen. Sådanaav
regler bör se 1993/94:65 32 gälla förhållanden följdärprop. s. som en

statliga myndigheter verksamhetatt ingår grundeleutövarav som som
i relation till medborgarna. Syftet börment statens tillgodose deattvara

allmänintressen gällandesig vid utövandegör statlig verksamhet.som av
Med denna utgångspunkt har sådana grundläggande bestämmelser om
statstjänstemäns rättsställning intagits i LOA och i lagen 1994:261 om
fullmaktsanställning.

Grundläggande föreskrifter prästtj i Svenska kyrkan ochänsterom om
biskopar skall enligt övergångsbestämmelserna till regeringsformen
punkten meddelas9 i lag stiftas i ordning huvudbesom samma som
stämmelsema riksdagsordningen,i efter yttrande från kyrkomötet. Såda-

grundläggande föreskrifter finns i kyrkolagen, främst 32 36 kap.na nu -
Kyrkolagen har efter förebild gamlaupprättats LOA, innehållerav som
betydligt fler bestämmelser dagens LOA. Det måste alltså konstaterasän

kyrkolagen innehåller rad bestämmelseratt daginte i kanen som anses
grundläggande i den mening i regeringsformen.vara som avses

Anställningsskyddslagen gäller hela arbetsmarknaden, i den månöver
avvikande bestämmelser inte finns särskildai författningar eller kollelei
tivavtal.

Bestämmelser betydelse för enskilda anställningsförhållanden finnsav
i jämställdhetslagenäven och i lagen etnisk diskriminering imot samt
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semesterlagen och s.k. ledighetslagar. Alla de nämnda lagarnaövriga nu
gäller för biskopars anställningar.ochäven prästers

Tjänsteslag och facklig tillhörighet4.1.2

Antaletfinns anställda Svenska kyrkan. tjänst-Det drygt 3 000 ipräster
görande biskopar 14.är

novemberStatistiska centralbyrån fanns denEnligt uppgift från l
tjänstgörande Svenska kyrkan. dem1995 sammanlagt 486 i Av3 präster

fannsBland de manliga 265och kvinnor.2 552 934 prästernamänvar
kvinnliga fannsdeltidsarbetande. Bland de 88.

stiftstjochPrästtjänsterna kan indelas ipastoratstj änster.änster
kyrkoherdetjänster ochindelas ikan i sinPastoratstjänstema tur

finnas kyrkoherde i varjekomministertjänster. skallDet pastorat.en
stiftsadjunkttjänster, kontrakts-Stiftstjänster finns slag:treav

sistnämnda avseddaadjunkttjänster pastorsadjunkttjänster.och De är som
särskiliaKontraktsadjunktema harutbildningsplatser för präster.nya

verkstiftsadjunktemauppgifter bestämt kontrakt, medaninom ärett
för hela stiftets räkning.samma

Personal-fackligt organiserade Svenska kyrkansi regel iPrästema är
tillhörSACO-förbund. antal iförbund EttSKPF, prästerär ettsom

TCO-förbund. Vidarestället Statstjänstemannaförbundet ST, är ettsom
oorganiserade.finns Flertalet biskopardel oorganiserade ärpräster.en

Anställningsbeslutl

Inrättande tjänsterav

kyrkolagen begreppen "inrättastället för "anställa" användsbegreppet iI
och biskodet handlartjänst" och "tillsätta tjänst", prästernär omen en

par.
Svenska kyrkaneller skall finnas ifråga vilka kanI tjänsterom som

biskopframgår skall finnas i varjeföljande kap. kyrkolagen.32 Det enav
finnaskan det ocksåstift. Uppsala stift ärkebiskopen biskop.I Därär en
skall dettjänst biskop. fallet i dag. varjebiträdande Så I pastoratärsom

finnas domprost det därkyrkoherde. kallas itjänst Denne pastoraten som
stiftets också finnas komminister-domkyrka finns. kan detI pastoraten

stiftsadjunkt,tjänster. stiftssamfallighetema får det finnas tjänsterI som
biskops- ochkontraktsadjunkt pastorsadjunkt. inrättaoch Frågor attom

stiftsstyrelsemadomprosttjänster regeringen. Detprövas är somav
stiftsbeslutar kyrkoherde, komminister,inrätta tjänsteratt somom

redan inrättadadjunkt, pastorsadjunkt. sådankontraktsadjunkt och Om en
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blir ledig frågatjänst skall stiñsstyrelsen i den skall tillsättas,pröva om
hållas vakant eller dras sådant beslut kan överklagas.in. Ett inte

Behörighet

denBara bekänner Svenska kyrkans lära får inneha ellerbiskops-som en
framgårprästtjänst i Svenska kyrkan. kap. kyrkolagen. Vida-Det 2 4 §av

gäller enligt kap. regeringsformen och11 9 § 32 kap. 9 § kyrkolagenre
biskopar och domprostar måste svenska medborgare. vadUtöveratt vara

gäller, enligt förordningen 1992:997 biskops- ochnämntssom nu om
prästtjänster huvudregel domprost och kyrkoherde ha fylltmåsteattsom
30 år och ha tjänstgjort i Svenska kyrkan i år. påminst Kravpräst tresom
viss fullgjord tjänstgöringstid finns också det gäller tjänsternär som
komminister, kontrakts- och stiftsadjunkt. finnsDet prästtjänster som
innebär for gudstjänster på språk svenska. Föränannatansvar m.m.
dessa tjänster gäller särskilt behörighetskrav hamåsteprästenattsom
tillräckliga kunskaper det aktuella språket.i

Tillsättning biskopstj änsterav

Tillsättning biskopstjänster beslutas regeringen. framgårDettaav av av
kap. kyrkolagen.2 4 § Inför tillsättningen förordnar bis-regeringen om

kopsval. På grund valresultatet sedan domkapitlet förslag tillupprättarav
skall få tjänsten. finns utförliga regler hur val skallDet gåvem som om

till kap.i 45 kyrkolagen och ibiskopsvalsförordningen 1965:486.

Ledigtörklaring prästtjänsterav

En prästtjänst skall tillsättas måste enligt huvudregeln först kungörassom
ledig. domkapitletDet för det. Reglerna härom finns iär som ansvarar

kap.33 kyrkolagen och förordningeni biskops- och prästtjänster.om
Pastorsadjunkttjänster behöver inte ledigkungöras. gällerDetsamma
sådana tjänster och Vikariat det finns särskilda skäl tillsättaatt utansom
ledigkungörande.

villDen eller vikariat sådanprästtjänst på tjänst inettsom en ger
sin ansökan till domkapitlet, enligt kap. kyrkolagen32 lO § prövarsom
sökandens behörighet för tjänsten fråga.i
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Tillsättning prästtjänsterav

Reglerna finns kap. kyrkolagen.tillsättning prästtjänster i 33om av
Tjänster domprost tillsätts regeringen, efter domkapitletattsom av

gjort behörighetsprövning, yttrande i frågan och dessutomavgett eget
inhämtat yttranden från kyrkoråden i församlingar.pastoratets

Kyrkoherdetjänster tillsätts tredje gång de blir lediga domvar av
kapitlet. tillsätts efter domkapitletde på pastoratsnivå,Annars att avgett
yttrande frågan. församling fattas till-i består endastNär pastoratet av en
sättningsbeslutet församlingens kyrkoråd. med flera försam-I pastoratav
lingar skall finnas beslutande tillsättningsnämnd bestående kyr-det en av
koherden och eller flera från kyrkorådvarje irepresentanter pastoratet.en

Stiftsstyrelsen har möjlighet förbigå domkapitlet, kyrkorådetviss att
eller tillsättningsnärrmden förflytta kyrkoherde tillattgenom en en annan
kyrkoherdetjänst blir ledig. Så fallet den kyrkohertjänstär närsom som
den innehar dras eller finns synnerliga skäl för förflyttning.in det armars

Även har möjlighet tillsätta kyrkoherdetjänster,regeringen viss att
vilket framgår införande kyrkolagen.12 § lagen 1992:301av om av

tredje kyrkoherdetjänst blir ledig kan nämligenVar gång regeringenen
tillsätta denna anställd med fullförflyttning präst ärsomgenom av en
makt. Sådan förflyttning får dock ske bara det nödvändigtär orga-om av
nisatoriska eller andra synnerliga skäl.

Komministertjänster tillsätts enligt huvudregeln på pastoratsnivå, på
Ävendet gäller kyrkoherdetjänster. komministersätt närsamma som en

kan få förflyttning efter beslut stiftsstyrelsen.av
Samarbetskyrkor beteckning används där Svenska kyrkanär en som

verkar samfundmed något eller liknande. Komminisgemensamt annat
tertj sådana kyrkor tillsätts domkapitlet.iänster av

nybildade finns särskilda tjänstetillsättningsregler.För pastorat
tillsätter sjukhuspräster, vid militära förband,Innan präsprästerman

för teckenspråkiga yttrandeoch i Samarbetskyrkor skallter präster
inhämtas från sjukhusledningen, Försvarsmakten, de dövas intresseorga-
nisationer respektive medpartema i samarbetskyrkan.

När antalet sökande till prästtjänst, skall tillsättas på pasto-en som .
ratsnivå, understiger finns möjlighet hålla tjänstenvakant ellervisstre att
ledigkungöra den på domkapitlet sådana beslut, efterDet ärnytt. tarsom

kyrkorådet eller tillsättningsnärrmden från tillsättaavstått tjänstenatt att
och sedan överlämnat ärendet dit.

Tjänster stiftsadjunkt och kontraktsadjunkt stiftsstyreltillsättssom av
Pastorsadjunkttjänster tillsätts domkapitlet.sen. av

Vikariat på prästtjänst tillsätts stiftsstyrelsen, sedan domkapitletav
de sökandes behörighet. tillsätts aldrigPå pastorsadjunkttjänsterprövat
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vikariat. På komministertjänster tillsätts vikariat bara efter särskild begä
från kalladeSå långtidsvikariat på domprosttjänster till-pastoratet.ran

regeringen. Stiftsstyrelsensätts kan delegera till kontraktsprost attav en
tillsätta korta vikariat kyrkoherde-på och komministertjänster kontraki
tet.

Urvalsgrunder

När biskopar och tillsätts får avseende fästasinte vidpräster änannat
sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. framgårDetta kap.11av
9 § regeringsforrnen och 33 kap. kyrkolagen.24 § detI nämndasenastav
lagrummet vidare skickligheten skall främst, det inteatt sättasanges om
finns särskilda skäl för något begreppet sakliga grunder innefattasannat.
bland hänsyn till jämställdhetsintresset.annat

Även i jämställdhetslagen och i lagen etnisk diskriminering finnsmot
bestämmelser tillämpliga och biskopar anställs.är Dessanär prästersom
bestämmelser kan frångåsinte avtal.genom

En arbetsgivare anställer framför motsattsom en person en annan av
kön, fastän den förbigås har bättre sakliga förutsättningar för arbetet,som

ha gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering. framgårantas Det av
16 jämställdhetslagen.§ arbetsgivarenKan visa anställningsbeslutetatt
inte har något samband med könstillhörighet, eller det i själva verketatt

led i strävandena främjaär jämställdhet arbetslivet,i beslutetett att anses
dock inte stå i strid med lagen. Otillåten könsdiskriminering ocksåanses
föreligga arbetsgivare vid anställningnär någon framför någonutseren

kön har likvärdiga förutsättningar för arbetet,motsattannan av som om
det sannolikt syftet med arbetsgivarensär beslut missgynna denatt är att

inte på grund dennes kön. arbetsgivarenMenutses visar attsom av om
anställningsbeslutet berättigat hänsyn till sådant ideellt ellerär ettav

särskilt intresse uppenbarligen inte kan vika förannat intressetsom av
jämställdhet i arbetslivet träffas han aldrig förbudet. Det sistnämndaav
undantaget torde exempelvis det tillåtet för trossamfund integöra som

kvinnliga förbigå sådana sökande.accepterar präster Inom Svenskaatt
kyrkan kan undantaget tänkasinte bli tillämpligt, eftersom det sedan
länge har förenligt med Svenska kyrkans lära både kvinnaansetts att vara
och präst.

Förbudet etnisk diskriminering vid anställning innebärmot att en
arbetsgivare fårinte otillbörligt särbehandla arbetssökande atten genom
förbigå denne på grund hans hudfarg, nationella eller etniskaav ras,

eller trosbekännelse. Bestämmelsen härom finns i lagen8 § motursprung
etnisk diskriminering. det förAtt anställning i Svenska kyrkanprästsom
ställs krav på trosbekännelse med kyrkans kanstämmer överensen som
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förbudetstrider därför inteotillbörligt. sådant kravinte Ett mot motanses
ställs itrosbekännelse. framgåttdiskriminering grund Sompå ovanav

svenska med-och domprostar skallbiskopargrundlagen krav på att vara
diskrimineringförbudet lagen etniskföre iborgare. kravet gårDet mot

eftersom detnationelltsärbehandling grundrörande på ursprung,av
framgår grundlag.av

Överklagande

tillkan överklagastjänstetillsättningDomkapitels beslut rörande rege
ringen.

rörandestiftsstyrelsetillsättningsnämnd ellerkyrkoråd,Beslut av
beslutetsför prövningöverklagas till länsrättentjänstetillsättning kan av

kyrkolagen.framgår kap.laglighet, enligt vad 22som av
väcka talan i tingsrättFörflytmingsbeslut kan angripa attgenomman

arbetstvistlagen.enligteller i arbetsdomstolen
med stöd jäm-beslut kan angripas påDiskriminerande sätt avsamma

etnisk diskriminering.ställdhetslagen eller lagen mot

Anställningsvillkorl

kollektivavtal,deltill ianställningsvillkor bestämsPrästernas stor men
författningar.och andrabestämmelser lagaravseenden ii vissastyrs av

Anställningsformer

kyr-framgår kap. 25 §fullmakt. 33Biskopstjänster tillsätts med Det av
innebärför vad detnedan redogör jagkolagen. avsnitt 4.l.10I närmare

med fullmakt.anställdatt vara
Förordnandenparagraf mednästföljandetillsätts enligtPrästtjänster
får dock tidsFörordnandentills vidare tidsbegränsning.gäller utansom

ellerbeskaffenhetarbetets särskildabegränsas det föranleds omom av
det fråga vikariat.är om

kyrkojuli tillsattesfram till den 1989Enligt regler gällde l ävensom
fortfarandefinns detfullmakt. Därförherdar och komministrar med ett

utredningsdirektiven harhar fullmaktstjänster. Iantal prästerstort som
sådana fullmakter.det cirka har900 prästerangetts att
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Skyldighet att utöva prästtjänsten annan

En kan efter beslut stiftsstyrelsenpräst åläggas skyldighet i ställetattav
för den tjänsten prästtjutöva i stift. kanänst Prästenegna en annan samma
dock inte bli skyldig högre tjänst sinutöva under längreatt tidänen egen

sammanlagtän månader kalenderår. hellertre Inte kan deltidsan-per en
ställd åläggas skyldighetpräst tjänstgöra i omfattning hansatt större än
anställning innebär. Vidare kan stiftsstyrelsen falli vissa ålägga prästen
skyldighet under till månader kalenderår jämsidesatt med dentreupp per

tjänsten prästtjänst. Reglernautöva skyldighetegna atten annan om
tjänst finnsutöva i 34 kap. och1 2 kyrkolagen.en annan

Beslut ledighetom

Stiftsstyrelsen beslutar ledighet för anställda ipräster är pastoratom som
och för pastorsadjunkter. När det gäller ledighet för kan stiftssemester
styrelsen delegera beslutanderätten till kontraktsprost. Vaden som nu

framgår kap.33 kyrkolagen.23 §sagts Biskopen beslutar, enligt 22 §av
förordningen biskops- och prästtj älvänster, semesterledig-om om egen
het och ledighet under högst 30 dagar år.om annan per

Tj änstgöringsföreskrifter

Domkapitlet skall meddela tjänstgöringsföresloifter för i stiftet.prästerna
Bestämmelser härom finns förordningeni biskops- och prästtjänster.om

föreskrifterInnan för kyrkoherdar och komministrar meddelas skall
berörda och kyrkoråd få tillfällepräster sig. Beträffande föreatt yttra
skrifter för stifts- och kontraktsadjunkter skall berörda och stiftspräster
styrelsen få sig. fråga föreskrifterI för sjukhusprästeryttra och präs-om

vid militära förband skallter sarnrådas med sjukhusledningenäven
respektive Försvarsmakten.

Kollektivavtal

Liksom på arbetsmarknaden i övrigt spelar kollektivavtalen centralen
roll för och biskopars anställningsvillkor.prästers

Anställningsvillkoren för biskopar statligtpräster regleraär ärsom
de. I 32 kap. kyrkolagenll § stadgas det regeringen eller denatt är myn-
dighet regeringen bestämmer företräder arbetsgivareprästemassom som

det handlarnär ingå eller kollektivavtal avlöningsatt sägaom upp om
Ävenfönnåner. på arbetsgivarsidan besluta stridsåtgärderatt vid konom
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sådanaarbetsgivaren i tvisterföreträdaavtalflikt sådana attsamt omom
avtal, ankommer påsådanavid konflikteller påföljderavtal, regeomom

Enligt för-l §bestämmer.myndighet regeringeneller denringen som
företräderArbetsgivarverketförmed instruktionl994:272ordningen

frågordestiftssamfállighetema iochArbetsgivarverket pastoraten som
förordningenbestämmelser ilagbestämmelse. Vissanämndaianges

förefall verketgäller dekollektivavtal i1976:1021 statliga m.m.om
arbetsgivare. Av sistastiftssamfállighetemaochträder pastoraten som

fårhäravtalframgårnämnda lagrummetstycket det föruti att avsessom
med-inteprästtjänstersådana innehavare ärtillämpas också på somav

arbetstagarorganisationen.avtalsslutandelemmar i den
statliga.anställningarBiskoparnas är

anställningsvillkor förandralön ochgäller avtaletbiskopamaFör om
chefsavtalet.befattningshavareandra högrestatliga chefer och vissa

januarisedan den 1reglerasanställningsvillkorallmännaPrästernas
ochlöne-allmäntALFAkollektivavtal benämns1997 ett somgenom

kollektivavtalsom-hela det statligagäller i principförmånsavtal. ALFA
arbetskostnadsersättningar,lönefrågor,blandrådet och reglerar annat

föräldraledighetunder uppsäg-sjukersättning, löntider, samtsemestrar,
biskopar iochförspecialbestämmelserfinnsningstider. prästerDet en

det inteOmlöper ALFA199831bilaga nr 7 till ALFA. Den ut.mars
för-utgånggiltighetstidensföremånaderskriftligensägs senast treupp

sänder.med år ilängs det ett
löner 1995ramavtaletreglerasLöneökningar för prästerna omavnu -

Även 1998.den 31löper95-98. RALS1998 RALS ut mars
arbetsgivamyckel. Däri utövarfinns s.k.Till ALFA somvemangesen

löneförhandlingarlokalavidblandbefogenhet,arbetsgivarens annat
domkapitlet,därvidföreträdsavtalsperioden. Arbetsgivarenunder somav
kyrkansSvenska Försam-stiftsförbund inomsamråda med berörtskall

Samrådet sker iPastoratsförbundet. sär-Pastoratsförbundlings- och en
domkapitletsbiskopen,bestårförhandlingsdelegation.skild Den av

Arbetstagarnastyrelse.stiftsförbundetsfrånoch ledamöterrepresentant
arbetstagarorganisation.företräds lokalav

ochförARA, gällerreseavtalreseavtalet, allmänt prästerstatligaDet
angåendekollektivavtal träffaslokalabiskopar. Enligt kanARA rese

alla stift.kollektivavtal finns ilokalaSådanaersättningar.
och avtaletTAtrygghetsfrågoravtaletdet statligaVidare gäller om

huvudavtalet för densärskildaFMA. detförtroendemän Ifackligaom
kollektivavtalsför-rörandefinns bestämmelseroffentliga sektorn SHA

politiskakränka denkanfrågoroch stridsåtgärder ihandlingar ansessom
demokratin.

allaomfattarutvecklingsavtalpersonalpolitisktfinnsDet ett som
Pastoratsförbundetslutet mellankyrkan.Svenska Detanställda inom är
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och SKPF m.fl. Avtalet medbestämmande,rör organisationsförändringar,
verksamhetsutveckling, jämställdhet, arbetsmiljö, arbetsledning, perso
nalplanering, introduktion, personalutveckling, trygghetsfrågor och for-
slagsverksamhet.

Tillämpligt pensionsavtal för och biskopar detpräster statligaär pen
sionsavtalet PA-91. Det s.k. nettopensionsavtal,är vilketett innebär att

kompletteringspension läggs ovanpå det folkpension och ATPen som
Avtalet bland till ålderspension, efterlevandepension,rättannatger. ger

sjukpension och kompletterande delpension. Det Statens löne- ochär
pensionsverk SPV administrerar pensionema for och bis-prästersom
kopar. En beskrivningnärmare pensionsavtalet återfinns i avsnittav
4.1.11 nedan.

I sammanhanget kan avtaletäven nämnas ersättning vidom person-
skada PSA, avtalet avgångsfönnåner AGF, avtalet statensom om
tjänstegrupplivförsälcring TGL-S, avtalet statlig företagshälsovårdom
FHVA avtalet arbetstidsminslcningsamt i samband med del-om m.m.
pension.

Förhandlingsordningen beträffande de statligt reglerade anställnings-
villkoren fastställd i det statligaär huvudavtalet HA.

Den översiktliga beskrivning här har kollektivavtalengetts görsom av
inte anspråk på uttömmande. Exempelvisatt har här inte medtagitsvara
de lokala kollektivavtal finns på stiftsnivå.som

Ansvar för lönekostnader m.m.

Stiftssamfällighetema för kostnaden för lönefönnåner till prästersvarar
med stiftstjänster, för arvoden till praktikanter och deras handledare samt
för s.k. prosttillägg till kontraktsprostama. Pastoraten for löneförsvarar
måner till medpräster pastoratstjänster och till eventuellaprästers
tjänstebiträden. När tjänstgör i flerapräst ha stiftspastorat, utan atten
tjänst, bestämmer stiftsstyrelsen hur kostnadsansvaret för löneförmå-om

skall fördelas. Vad har framgår kap.32 12sagts 14nema som nu av -
kyrkolagen.

Biskoparnas löner betalas kyrkofonden, enligt vad framgårur som av
42 kap. 11 § tredje punkten kyrkolagen.

Ur kyrkofonden betalas också och biskopamasprästernas egna pen-
sionsfonnåner pensionsformåner till deras efterlevande.samt framDetta
går 42 kap. fjärde11 § punkten kyrkolagen.av
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Diskriminering

grundpådiskrimineringgällerövrigtarbetsmarknaden i attpåLiksom av
finns i jämBestämmelser däromotillåten.tillhörighetetniskkön eller är

diskriminering.etniskoch lageniställdhetslagen mot
20finns i 16anställdakönsdiskrimineringotillåtenReglerna avom -

beståendegällerdetförbud ettnärjämställdhetslagen. Dessa tar,
anställtillämpningarbetsgivarenssikte påanställningsförhållande, av

utbildningellerbefordran samtbeslutarbetsledning,ningsvillkor, om
lag§liknande. 22Iellerpermitteringomplacering,beslut sammaom

fråntrakasserierslagstvåtrakasserier. Där attförbudfinns mot anges
grundpåtrakasseriergäller delsotillåtna. Dettasida avarbetsgivarens är
delsnärmanden,sexuella träarbetsgivarenshar avvisatarbetstagarenatt

förarbetsgivarenanmälthararbetstagarengrundkasserier på attav
könsdiskrimininering.

motsvarande åtgäitillhänför sigdiskrimineringetniskFörbuden mot
könsdiskriminering. Förförhudensida motarbetsgivarensder från som

etnisklagen§enligt 9 motförutsätts,otillåtnaskallåtgärdernaatt anses
grundpåsärbehandlingfrågadetförstadet ärfördiskriminering, att om

trosbekännelseelleretnisktnationellthudfärg, ursprungursprung,ras,av
förbudNågototillbörlig. motsärbehandlingen ärandraför detoch att

lag.dennaifinns intetrakasserier

Bisysslor

kyrko9 §kap.enligt 34fårbiskopstjänstellerharDen präst-ensom
elleruppdrag utövanågoteller haanställningnågonhalagen inte annan

anställdskyrkligtför någonförtroendetrubbakanverksamhetnågon som
får hanhelleranseende. IntekyrkansSvenskaskadaelleränsteutövning

tjänstmed hansförenadeförmånerliknande ärellergåvoremot somta
regeringenmyndighetdenellerregeringenfråntillståndhautan att

skallDomkapitletkapitel.i§framgår 10Detbestämmer. sammaav
ioch prästtjänster prästernabiskops-förordningenenligt 29 § geom

medförenligaintebisysslor ärvilkainfonnationstiftet närmare somom
arbetshind-kollektivavtalsbestämmelserKompletterandepråsttjänst. om

ALFA.finns ibisysslorrande
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Arbetskonflikter

vidta fackliga arbetskonflikter tillåtet.Att stridsåtgärder i i principär
framgår kap. regeringsformen. MedbestämmandelagenDetta 2 17 §av

innehåller emellertid regler begränsar denna rättighet. regler,Dessasom
återfinns beträffande Svenska kyrkansi 41 45 §§, gäller ocksåsom per--

sonal. framgår fredsplikt kollektiv-Därav bland i regel råder närannat att
gäller.avtal

finnsOm arbetskonflikter och "prästerligt arbete" det härutöver sär-
skilda stridsåtgärderregler i kap. 16 kyrkolagen. i34 l1 Där sägs att-

politiska"prästerligt arbete" aldrig får vidtas syfte påverka inhemskai att
förhållanden. myndighetsdet gäller prästerligt arbete består iNär som

myndig-utövning eller oundgängligen nödvändigt för genomföraär att
hetsutövning finns ytterligare begränsningar. stridsåtgärder får då bara
vidtas i form lockout, strejk, arbeta på övertid ellervägran att nyan-av
ställningsblockad. får stridsåtgärder heller aldrig vidtas påI sådant arbete
grund arbetsgivanågot förhållandet mellan domkapitletänannatav som

och Stiftet. stridsåtgärderarbetstagare i Reglerna ärprästernare som om
Ävenskadeståndssanktionerade. finns regler begränsari HA rättensom

rörandevidta arbetskonflikter. innehåller bestämmelserAtt SHAatt
stridsåtgärder har redan nämnts.

Tjänstebostäder

fråga för biskopar och finns reglerI tjänstebostäder pastoratsprästerom
dels kap. kyrkolagen, dels förordningen 1989:89i 34 3 8 i om-
tjänstebostäder för och får beslutabiskopar Regeringenpräster. att en
biskop skall får fattaanvisas tjänstebostad. Motsvarande beslut pastoratet

det gäller innehavare tjänst kyrkoherde eller komminister.när av somen
skyldigNär tjänstebostad har anvisats den innehar tjänstenär atten som

bo den. nedan finns utförligare beskrivning vadi I avsnitt 4.1.l2 en av
gäller angående tjänstebostäder.som

4.1.5 Disciplinansvar m.m.

Varning och löneavdrag

En eller biskop skyldig till tjänsteförseelse kan åläggassigpräst görsom
disciplinpåföljd. Regler detta finns kap. kyrkolagen. förut-i 35 Enom
sättning för disciplinpåföljd skall komma frågai är prästenatt att upp-
såtligen eller oaktsamhet har åsidosatt vad åligger honom i hansav som

4-17-0375
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anställning. felet kan påföljd beslutas. DisciplinpåföljdOm ringa ingenär
får hellerinte åläggas för han har deltagit strejki ellerpräst atten en
därmed jämförlig stridsåtgärd.

finnsDet två slags disciplinpåföljder: och löneavdrag. fårvarning De
inte användas samtidigt. Löneavdrag får för och högstminst 30göras en
dagar. ankommer enligt kap. kyrkolagenDet 35 18 § på regeringen att
föreskriva löneavdragens storlek. förordningen biskops- ochI om

finns storleken löneav-prästtjänster sådana bestämmelsernärmare om av
drag. kap. 19 kyrkolagen framgår dock det möjligt kol-Av 35 § äratt att
lektivavtala föreskrifter.från kap. eller regeringens35 18 § Iavstegom
dag finns sådant kollektivavtal.inget

fråga disciplinpåföljd för biskopEn Ansvarsnämn-prövasom en av
den för biskopar. frågan gäller den domka-När präst prövas aven annan
pitlet. Vid handläggning frågor disciplinpåföljd tillämpas kap.14 iav om
gamla LOA.

Ansvarsnämndens beslutDen missnöjd med domkapitlets ellerärsom
i disciplinärende kan väcka talan enligt arbetstvistlagen i tingsrätt ellerett

arbetsdomstolen.i

Tjänstefel m.m.

brottsbalken finns tjänstefel tillämpliga också förI regler ärom m.m. som
och biskopar. tjänstefel kan dömas för endastBrottetpräster man om man

vid myndighetsutövning har fel, Stadgandetgjort inte ringa.ärsom
därom återfinns biskopensi 20 kap. brottsbalken. såväl1 § I prästens som
tjänst ingår myndighetsutövning olika slag. Tjänstefel kan alltså bliav
aktuellt både för och för biskopar. Bestämmelsen mutbrott ipräster om

kap.20 2 brottsbalken gäller alla arbetstagare och all tjänsteutövning.§
låter utlova eller begär eller otillbörligDen sigtar emot, mutasom annan

belöning för dömas för mutbrott. kap.sin tjänsteutövning kan I 20 3 §
brottsbalken tystnadsplikt. kan dömasstadgas brott Denmotom som
röjer eller skyldigolovligen utnyttjar uppgift han hemligär atten som
hålla enligt lag författning förordnande eller föreller eller enligtannan
behåll har meddelats med lag eller författning.stödsom av annan

Åtalsanmälan

En eller biskop skäligen misstänkt för i sin tjänsteutöv-präst är attsom
ning ha begått tjänstefel, mutbrott eller brott tystnadsplikten skallmot
anmälas till åtal. framgår kap. kyrkolagen.Detta 35 24§ Detsammaav
gäller eller biskopen har begått något brott, varigenomprästen annatom
han åsidosatt åligganden under förutsättning fängelsesina i tjänsten, äratt



SOU 1997:44 och biskoparPräster 99

föreskrivet påföljd för ellerbrottet det kan talanatt antas attsom om
enskilt anspråk kommer föras. åligger domkapitlet respektiveDetatt

för fattaAnsvarsnämnden biskopar beslut åtalsanmälan.att om

J0:s och JK:s tillsynsansvar

ochJO har enligt JO-lagen respektive JK-lagen med tillhörandeJK
instruktion tillsynsansvar avseende och biskopar.präster

JO:s tillsynsansvar bland myndigheterstatligaannat samtavser
tjänstemän och befattningshavare vid sådana myndigheter. Vidare
omfattas andra innehar eller uppdrag varmed följer myndigtjänstersom
hetsutövning, denna deras verksamhet. tillsynsansvar omfattari JK:s
bland ochstatliga myndigheter anställda, uppdragstagareannat samt
andra knutna omfattastill sådana myndigheter Vidare härär ävensom
andra innehar tjänster eller uppdrag varmed följer myndighets-som
utövning, i denna deras verksamhet.

Om JO finner skäl för det kan han beslut uttala myndig-attgenom en
het eller befattningshavare felaktigt, eller stridhar olämpligt iagerat mot
någon författning. har möjlighet särskild åklagareVidare JO att som
väcka åtal befattningshavare på brottsligt har åsidosattsättmot en som
vad åligger honom i tjänsten. JO har dessutom anmälanrätt göraattsom
till domkapitlet eller till Ansvarsnämnden för biskopar disciplinattom

påkallat föra talan beslut i sådant ärende.är samt att motansvar
Även harJK möjlighet väcka åtal och i disciplinärenden,att att agera

på JO.sättsamma som

Biskopens och domkapitlets tillsynsansvar

Biskopama och domkapitlen har enligt kap. kyrkolagen visst2 5 § ett
tillsynsansvar. ska tillDe den ordning gäller för Svenska kyr-attse som
kan iakttas församlingarnai det gäller Svenska kyrkans lära, böcker,när
sakrament, gudstjänst och handlingar.övriga Vidare skall de till attse
innehavama det kyrkliga ämbetet förvaltar detta och de efter-rätt attav
lever de prästlöñen de de prästvigdes.närsom avgav
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4.1.6 Uppsägning m.m.

frånAllmänt skiljande tjänstenom

andra fall deoch biskopar får skiljas från sina tjänster iPräster inte än
kyrkolagen.särskilt finns angivna i 35 kap. Där omnämns uppsäg-som

finns reglerning, avskedande och entledigande. Vidare prästattom en
anställningregler ieller biskop kan bli skyldig avgå och attatt om en

fall anställning.vissa upphör vid ny

Fullmakt

frånkan kort sinaanställda med fullmakt inteDe sägasär sagt uppsom
innebär.vad dettaanställningar. nedan utvecklasI avsnitt 4.l.l0. nännare
frånbiskopen skiljs sinFullmakten dock ellerhindrar inte prästenatt
kyrko-räknas kap.anställning de i 35på något sättannat som uppav

lagen.

Uppsägning

anställningsskyddsreglerUppsägningsreglema liknar motsvarande i
fårvidare får Dettalagen. har förordnats tillsEn sägaspräst upp.som

frågan.beslutargrundat. Domkapitlet idock ske bara det sakligtärom
detarbetebereds inomproblemet kan lösasOm prästen annatattgenom

anställd föreligger intestiñssamfallighet där haneller den ärpastorat
for-beror på personligasaklig för uppsägningengrund uppsägning. Om

har käntdomkapitlethållanden får den grundas enbart på sådantinte som
till månad.änmer en .det behövs, turordningarbetsbrist skall,Beror uppsägningen på enom

anställningsskyddslagensfastställas. skall enligti principDetta göras
denprincipenbestämmelser. Anställningsskyddslagen bygger på att som

på turordnings-har hos arbetsgivaren kommer sistkortast anställningstid
särskild listalistan får driftsenhet skalloch först. varjeFör uppen

skallkan dock kräva detArbetstagarorganisationen görasrättas. att en
möjlighetdriftsenheter finnslista för samtliga på Det attorten.gemensam

enligtkollektivavtal. Dock skalllösa frågan alternativtpå sätt genom
ellerkyrkolagen till uppgifterna ialltid särskild hänsyn pastoratettas att

Vidstittssamfálligheten fullgöras tillfredsställandekan på sätt. tur-ett
från vad gäller enligtordningsbrott kan till skillnaduppsägningen, som

anställningsskyddslagen, förklaras ogiltig.
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tillföreträdesrättarbetsbrist hargrundhar påDen sagts avuppsom
regler härom.anställningsskyddslagensgälleråteranställning. principI

återanställningtillföreträdesrättsärskiltDock har kyrkolageni angetts att
förordnandet avsåg,det tidigaredengäller till högre tjänstinte än omsom

till återanställningFöreträdesrättsärskilda skäl för det.det finnsinte
föromplacerasskallförhållande tillgäller heller iinte attpräst somen

Anspråk på företrä-behövafråga skalliuppsägning göras.prästenav
till domkapitlet.framställas skriftligendesrätt skall

gällervadTill skillnad frånskriftligt.mästeEn uppsägning göras som
ogiltig.denanställningsskyddslagenenligt är annars

skalluppsägningregler hurAnställningsskyddslagens görasenom
tillämpas i övrigt.

Avskedande

tjänsteförseelseellerbegått brotteller biskop harOm präst somgroven
anställning får haninnehaolämplig sinuppenbarligenvisar han är attatt

ochdisciplinpåföljdålagtsharavskedas. gällerDetsamma prästom en
tjänsteförseelsebegårstift påochhan sedan inom två år i nytt ensamma

anställ-inneha sinolämpliguppenbarligenoch därigenom visar sig att
förAnsvarsnämndenochgällerbeslutar detning. Domkapitlet prästernär

enbart pågrundasavskedande får intesådana.biskopar det gäller Ettnär
tillhar käntansvarsnärnndendomkapitlet elleromständigheter mersom
respek-enligt JO-lagenkanföre JO och JKtvå månader prövningen.än

tidsfrist. JOlängreDå gällerbeslut avskedande.tive JK-lagen begära om
avskeärendenföra talan beslut ihar möjlighetdessutom motatt om

tjänsteförseel-ellerfall då brottetgäller också fördande. Särskilda regler
skallDåpsykisk störning.allvarlighar begåtts under påverkan av ensen

pågamla tillämpasReglerna LOAförsta hand. iomplacering iövervägas
avskedande.ärendenhandläggningen av om

Entledigande

har förlorat sineller biskopfrågaEntledigande kan komma i prästenom
full-kanhan framtiden intenedsatt iarbetsförmåga eller fått den så att

Även kanandra fallvissaarbetsuppgifter tillfredsställande. isinagöra
entledigas. Ombiskopenellernedsatt arbetsförmåga motivera prästenatt

full-kanhan intefår han entledigasanställd med fullmaktprästen är om
får avgåtills hanfem år återstårtillfredsställande och högstsin tjänstgöra

skall omplaceringaktuelltentledigande blirmed ålderspension. När
det gällerentledigande fattasförsta hand. Besluti närövervägas enom

förAnsvarsnämndengäller biskopoch detdomkapitletpräst när avenav
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biskopar. Om själv begär bli entledigad måste det ske skriftipräst atten
formlig för gälla.att

avgåSkyldighet att

Skyldig avgå från blirsin tjänst eller biskop hanatt präst övergeren om
Svenska kyrkans lära. eller biskopen också skyldigPrästen avgåär att
från sin tjänst då han pensionsåldem enligt avtalnår statlig pension.om
Rörande avgångsskyldighet grund läranpå beslutarövergettsattav
Ansvarsnämnden för biskopar respektive domkapitlet. frågaI om
avgångsskyldighet grundpå uppnådd pensionsålder beslutarav rege-
ringen respektive domkapitlet.

Ny statligt reglerad anställning

Om får statligt reglerad anställning gäller huvudregelprästen en ny som
den tidigare anställningen upphör särskild åtgärd. fårRegeringenatt utan

föreskriva undantag i fråga fullmaktstjänster. sådant undantag harEttom
gjorts återfinnsoch i förordningen biskops- och prästtjänster.18 §a om

gällerDet den situationen fullmaktsanställd efter ändringprästatt en av
pastoratsindelning får nyinrättad anställning tills vidaretjänst med i etten
nybildat fråga får då särskilt beslut tjänstledigPrästen ipastorat. utan vara
från fullmaktstjänsten. kan vidare enskilda fall slagRegeringen i annatav
förordna den första anställningen skall bestå hinderatt prästenutan attav
eller biskopen har fått anställning. sådant beslut krävsFör etten ny
särskilda skäl. Ytterligare föreskrivasmöjligheter till tjänsteförening kan i
kollektivavtal. Så har också skett bestämmelser tjänstledighet igenom om
ALFA. bestämmelser tjänstledighetDessa föreskriver bland tillrättannat
för visstidsanställningar föroch möjlighet tjänstledighet viss tidatt
tillsvidareanställningar.

Avstängning m.m.

I vissa fall kan eller biskop från arbete. Så falletsittpräst avstängas ären
förfarande har inletts syftar till avskeda eller till åtalanär ett att attsom

honom. det falletI krävs åtalet brott kanettatt antassenare avser som
medföra uppsägning eller avsked. eller biskopen får ocksåPrästen

han till följd sjukdom eller liknande fullgörinte sinaavstängas om av
arbetsuppgifter tillfredsställande.

Ibland kan det oklart vad orsaken till bristande änstdug-ärvara som
lighet. det dåFramstår sannolikt det fråga sjukdom ellerärattsom om
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liknande förhållande får eller biskopen åläggas låta under-sigprästen att
sökas åläggandetanvisad läkare. Följer eller biskopen inteprästenav en
får han avstängas.

Reglerna gamla tillämpas handläggningen ärendeni LOA omav
läkarundersökning.avstängning och åläggande Ansvarsnämn-Det ärom

den för domkapitlet får besluta frågorna. JObiskopar respektive isom
påkalla beslutoch kan enligt JO-lagen respektive JK-lagenJK om

ärenden.kan föra talan beslut sådanaavstängning. JO vidare imot

Domstolsprövning m.m.

anställnings upphörande, discipDen missnöjd med beslutär ettsom om
läkarundersökning kan väckalinpåföljd, eller åläggandeavstängning om

talan arbetsdomstolen enligt arbetstvistlagen.i tingsrätten eller
tillämpligadiskrimineringJämställdhetslagen och lagen etnisk ärmot

åtgärder dettapå i avsnitt.även nämntssom

Medbestämmande4. l

arbetsför-Medbestämmandelagen gäller för och biskoparsäven prästers
hållanden. dess finns undantag har betydelse iI 2 § ett samman-som
hanget. det frågaMedbestämmandelagen gäller nämligen inte när är om

ideell ellermål för religiös,eller inriktning verksamhet ärsom avav
medbestämmandelagen finns bestämmelseropinionsbildande Inatur.

förhandlingsskyldighet,bland allmän förhandlingsrätt, primärannat om
tolkningsföreträde för arbetsinformationsskyldighet, kollektivavtal,

stridsåtgärder.facklig ochtagarorganisationer, vetorätt
och innebärförhandlingsrätten framgårallmänna 10 §Den att enav

arbetstagarorganisation till förhandling med arbetsgivarenalltid har rätt
rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i organisationen

deleller har arbetstagare hos arbetsgivaren.varit Förär prästernassom
förs arbetstagarorganisationen.sådana förhandlingar den lokalaav
Arbetsgivaren stiftsstyrelsen eller kyrkodomkapitlet,representeras av
rådet, för det förhållandeberoende bär arbetsgivaransvaretav vem som

förhand-aktuellt. bestämmelser vilka skallNärmareärsom varaom som
lingsparter och förhandlingsordning skall gälla finns ivilken KHA-som
94. det personalpolitiska utvecklingsavtalet finns också avsnittI ett om
medbestämmande.

skyldigförhandlingsskydlighet innebär arbetsgivarenPrimär är attatt
arbets-på förhandla med sådan arbetstagarorganisationinitiativeget som

föreliggergivaren har kollektivavtal med. Sådan förhandlingsskyldighet
enligt förändringmedbestämmandelagen inför beslut viktigarell § om
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verksamheten sådan och inför beslut viktigare förändringav som om av
arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare tillhör organi-som
sationen. Förhandlingsparter och förhandlingsordning likadana vidär

förhandlingprimär vid förhandling enligt medbestämmande10 §som
lagen.

Om enighet kan vid lokal primärförhandling och arbets-inte nås
tagarsidan begär det förhandlaskall arbetsgivarsidan, enligt 14 även
med central arbetstagarorganisation.

Arbetsgivarens infonnationsplikt riktar kollektivavtalsbärandesig mot
arbetstagarorganisationer verksamhetens produktionsmässigaoch avser
och ekonomiska utveckling liksom riktlinjerna för personalpolitiken.

framgår medbestämmandelagen. Skyldigheten skall fullgöDetta 19 §av
kyrkokommunen.ras av

Reglerna facklig medbestämmandelagen hari 38 §vetorättom
beskrivits i avsnitt 3.1.6 ovan.

Arbetsgivaransvaret för4.1.8 prästerna

Utgångspunkten

omdiskutearbetsgivareFrågan egentligen ärär prästemasom vem som
rad.

gäller förarbetsgivare, vadFör biskopama gäller äratt staten men
frågan behandlas dettaövriga präster i avsnitt.Den

förarbetsgivareEn vanlig ståndpunkt pastorats-är äratt pastoratet
för stiftsprästen.medan stiftssamfálligheten arbetsgivare Enprästen är

domkapitlet egentligeståndpunkt är prästensär att statenannan genom
arbetsgivare.

självständigSvenska kyrkan helhet har hittills haft någonintesom
finns organisatorisk ledning på riksnivå. EndastDet inte någonstatus.

regionalförsamlingarna samfállighetema lokal ochoch de kyrkliga på
förhållanden har medförtnivå självständiga juridiska Dessaär personer.

arbetsgivarstrukturen bidragit till det finnskomplicerad och haräratt att
skilda arbetsgivar-uppfattningar frågan bär deti ytterstasomom vem
ansvaret.

diskussionen det viktigt skilja mellan ämbete och tjänst.I är att
Ämbetet det uppdrag får vid prästvigningen. Med tjänstenär prästen

sammanhangetinget anställningen och det i detän ärannat sommenas
arbetsgivaransvaret har sitt intresse.

Vidare viktigt känna till den för Svenska kyrkan grundläg-detär att
gande principen den dubbla ansvarslinjen.om
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Allmänt anställningsavtalom

Ett anställningsförhållande slags avtal. Avtalet slutsär ett attgenom par
arbetsgivaren och arbetstagaren kommer vadterna överens om som- -

skall gälla dem emellan. Vanligen har detta föregåtts arbetsgivarenattav
har erbjudande anställning anbud arbetstagaren hargett ett ettom som- -

Avtalet ha varaktighet.vissaccepterat. Dess centralaär avsett att mesten
del arbetsgivaren lämnar arbeteär och arbetstagarenatt ut ett att presterar
arbetet fråga.i

Ett anställningsavtal hämtar innehållsitt från lagstiftning, kollektiv
avtal, änstereglementen och personliga överenskommelser.

För statliga anställningar användes tidigare begreppet tjänst. Därmed
kunde vad kallas anställningsavtal. ordetMen tjänst använ-avses som nu
des då också i två andra betydelser. kunde nämligenDet beteckna
antingen arbetsuppgifterna eller platsen i organisationen. Numera
används inte längre tjänstebegreppet på det statliga området. har heltMan
gått till tala anställningar.över att om

Inom Svenska kyrkan använder fortfarande änstebegreppet. Detman
har sin förklaring i kyrkolagens tenninologi. Kyrkolagen inspireradär av
tidigare gällande lagstiftning offentliga anställningar. kanNumeraom

inom kyrkolagens tillämpningsområde frånäven utgå tjänst inteattman
betyder något anställning.änannat

En sak ordet tjänst i kyrkliga sammanhang har särskildär attannan en
klang. talarMan exempelvis församlingen firar gudstjänst ochattom om

tillvigs tjänst i kyrkan. harDetta inte direkt med anställningsatt prästen
avtalet i juridisk mening göra.att

Allmänt den dubbla ansvarslinjenom

dubblaDen ansvarslinjen innebär demokratiskt uppbyggd försam-att en
lingsorganisation kombineras med prästerligt ämbetsansvar inteett som

underställt de demokratisktär valda klassisk definitionEn ärorganen.
"kombinationen prästerlig ämbetsförvaltning och folkligt förankradav
självstyrelse".

församlingEn från kyrklig utgångspunkt geografisktär än ettmer
område. Församlingen kyrkans grundläggande enhet.är Den utgörs av en
gemenskap med uppdrag förkunna evangelium ordet och förvaltaatt
sakramenten dopet och nattvarden. Detta uppdrag kallas också det all-

prästadömet.männa Det givet hela kyrkan, församling ochvarjeanses
varje enskild troende. församlingenI fullgörs uppdraget attgenom man
firar gudstjänst och för föra ordet vidare. Församlings-tar attansvar
gemenskapen har pastoralt för människorna inom detett ansvar geogra-
fiska område också betecknas församling.som
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Verksamhetenverksamhet i dag kyrkolagen.Församlingens styrs av
finansieras församlingsskatten. kyrkolagen vilka uppgifterIgenom anges

förförsamlingen får och vilka former skall gälla beslut.sigägna som
styrelse.Demokratisk ordning råder. Kyrkorådet församlingens Dessär

verka för dessuppgifter främst ha församlingslivet,är att omsorg om
utveckling och leda förvaltningen församlingens angelägenheter. För-av

kyrkorådet. såsamlingens kyrkoherde självskriven ledamot i Inteär
Övriga förtroendevalda.sällan han dess ordförande. ledamöter ärär

församling har få lagligheten kyrkorådetsVarje medlem i rätt att aven
beslutet hos länsrätten. ochbeslut prövad överklaga Varatt engenom

medlem, veder-folkbokförd i församlingenär oavsett omsom anses vara
församlingstillhöriga missbörande tillhör Svenska kyrkan. Om de är

till väljs. Sånöjda med kyrkoråd kan desitt garanterasatt ett nyttse
demokratin.

finns det kyrkliga ämbets-för det allmänna prästadömetInom ramen
Ämbets-och diakoner.bärare, i huvudsak också biskoparpräster men

bärarna helhet derassärskilt Kyrkantar ett vara upp-ansvar. som anses
biskopendragsgivare. förmedlas vigningen.Uppdraget Det ärgenom

anförtror honom ämbetet. anslutningViger och därmed Iprästensom som
särskildatill uppdraget hanprästkandidaten präst-att accepterar avger

särskiltlöften. innebärakyrkliga ämbetetDet präst ett ansvaransessom
för förvalta sakramenten.predika ordet ochatt

underställd församlingenssin ämbetsutövning inteI är prästen
stället biskopen ochdemokratiskt valda Tillsynen iutövas avorgan.

tjänstgöringsföreskrifter och discipli-domkapitlet, bland annat genom
åtgärder.nära

avseendebiskopen och domkapitlet harDet tillsynsansvar som
och hand-Svenska kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst övriga

också för-lingar verksamhetomfatta inte bara prästemas utananses
möjligheten tyd-samlingamas. kyrkan diskuterasSvenskaInom attnu

uppdragen.liggöra för de kyrkligade förtroendevaldas Denansvar
december framinomkyrkliga stiftsorganisationsutredningen lade i 1995
uppgifter", har"Stift stiftsledning roller ochpromemorian och som-

överlämnats till arbetande inomkyrkliga utredningarna ide stat-nu
kyrkafrågan. bland följandeden promemorian 16I sägs annat

exempel de frågeställningar kan uppkomma.påsom ger som

båda ansvarslinjen tyd-"Det angeläget sidor i den dubblaär att ansvaret
liggörs, ibland uppstår förtroende-särskilt den komplikationen attsom

båda uppdragmarmasidan vill ämbetssidan. har sinautkräva Menansvar av
båda sidorna förenas ioch bör kunna avkrävas för dessa. deAttansvar

kyrkorådet, biskopen ordförande ikyrkoherden ledamot iärsamma organ -såväl tydliggöra detdomkapitel stiftsstyrelse sättär ett att gemen-som - undvika maktkamp.dubbla ansvarslinjen ochuppdraget, uttrycka densamma
från denSlutligen bör understrykas den linjen inte kan taatt ansvarena-
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andra. Kyrkoherden har övergripande vad gäller lärofrågor,ett ävenansvar
kyrkorådet också fattar beslut och har inom detta område. Utifrånom ansvar

sitt övergripande kan och bör kyrkoherden påtala kyrkorådet fattarnäransvar
beslut inte med kyrkansstämmer och grundläggande uppdrag."trosom

Den dubbla ansvarslinjen således inte förstai handär gränsdrag-en
ning mellan anställda och förtroendevaldapräster beslutsfattare. Den
dubbla ansvarslinjen handlar alla står i kyrkans tjänstattmer om som
har dels för kyrkans lära följs och består, delsatt för demo-ansvar att
kratin inom kyrkan upprätthålles. För ligger tyngdpunktenprästerna i
uppgiften på det förstnämnda Men hur relationernaansvaret. oavsett
mellan anställda och förtroendevalda struktureras, löper den dubbla
ansvarslinjen all kyrklig verksamhet. Den markerar beståen-genom en
de intressekonflikt och kraftfullt spänningsfält.ett

Prästens ämbete

anförtrosAtt det kyrkliga ämbetet har ibland liknats vid andligatt en
Ämbetetfullmakt. överlämnas biskopenpräst i och med prästvig-som av

ningen. Det kan i princip bara överlämnas till den har avlagt präst-som
inför domkapitlet. Den gång har fått ämbetet behåller detexamen som en

livet Att anställdut. är således inte på någotpräst är för-sättman som en
Ämbetetutsättning för "fullmakten" skall gälla.att beprästsom ger

hörighet predika och förvalta sakramenten.att att
Möjligheten meddela föreskrifter detatt kyrkliga ämbetet reglerasom
i övergångsbestämmelse till regeringsforrnen. Enligt den bestämnu en

melsen det möjligt lagstiftaär kyrkomötet skallatt få meddelaattom
föreskrifter ämbetet. Så har också skett kap.29 kyrko-13 §om genom
lagen, varefter kyrkomötet har meddelat föreskrifter ämbetet i fleraom
kyrkliga kungörelser. Vidare det möjligt lagstiftaär kyrkomötetatt attom
skall få överlåta till någon myndighet under kyrkomötet meddelaatt
sådana föreskrifter. Nyligen har riksdagen på så bemyndigat kyrko-sätt
mötet kyrklig kungörelseatt överlåta till Svenska kyrkans centralgenom
styrelse meddela föreskrifter detatt kyrkliga ämbetet.om

De kyrkliga kungörelsema ämbetet och biskop intepräst rörom som
främst ämbetets innebörd. De i stället forrnfrågorrör exempelvissom
behörighet ämbetet,utövaatt inträde detprästexamen, i kyrkliga ämbetet
och skiljande från det kyrkligarätten utöva ämbetet.att

Om har blivit avskedadpräst från sin anställning får domkapitleten
besluta han för viss tid eller tillsatt vidare skall skiljas från rätten att

det kyrkligautöva ämbetet, vilket alltså inte medför skiljsprästenatt
från ämbetet. Detsamma gäller saknarpräst prästanställningom en som
har skadat det anseende bör ha. fallpräst I vissa kan också prästen en
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underobehörigförklarasanställningfrån sinhar attavstängtssom
SvenskaharOmämbetet.avstängningstiden präst övergettutöva en

frånskilja honomdomkapitlet utövarättenkyrkans lära måste att
ämbetet.

finns avsnittbestämmelser idessaredogörelse förutförligarenågotEn
4.1.1 ovan.

Delsprästämbetet.tilldirekt knyterlagreglerfinnsDet ett ansompar
ämbetettillhar vigtsdenkyrkolagenstadgas kap. §i 36 l att somsom

undererfaritharuppgifter hantystnadsplikt frågahar ipräst somom
vig-§äktenskapsbalkenkap. 3Dels stadgas i 4själavårdande samtal. att

ochvarmedkyrkan,Svenskatillkommer iselrätt präst somenavses var
fått ämbetethar präst.som

Ämbetet prästanställ-någotframgått, änannatär,präst somsom
anställ-i sinochämbeteuppdrag i sittharningen. Prästen annatettett
anställtill del.dock Isammanfaller uppdragenning. praktikenI stor en

kyrkliga ämbetetdetuppgiften präst.ingårning utövaattpräst somsom
huvudsakligen inomämbetesittOch de flesta falli utövar prästen ramen

för anställning.sin

innehåller anställningsavtalVad prästens

kollektivavtal,från författningar,innehållanställningsavtal hämtar sittEtt
överenskommelser.och personligaänstereglementen

för deredogörelseutförligrelativtinnehållerAvsnitt 4.1.4 enovan
anställningar.präglarkollektivavtalförfattningar och prästemassom

kyrkofrämstanställningsavtallagstiftning ärDen prästensstyrsom
bekännerdendet baraframgårlagen. dess kap. 4 §Redan 2 äratt somav

finns lagensVidare ifår inneha prästtjänst.Svenska kyrkans lära ensom
ifråga.komma Ianställningsformer kan kankap. regler vilka33 somom

andra prästtjänster,skyldighetlagens kap. finns regler34 utövaattom
Kyrkolagensarbetskonflikter.ochtjänstebostäder, bisysslor omom om

förförutsättningarnauttömmande regleringkap. innehåller35 attaven
kyrkolagenanställning. Reglerna ifrånskall kunna skiljas sinprästen

företräderaktuellt avseendeofta upplysning iinnehåller vem somen om
eller arbetsgivaren.anses vara

anställningsavtalen förYtterligare lagstiftning ärprästernastyrsom
etniskjämställdhetslagen, lagenanställningsskyddslagen,framför allt mot

ledighetslagar.s.k.semesterlagen och övrigadiskriminering arbetslivet,i
Reglerna ingenarbetsmarknaden.lagar gäller allmänt på när-Dessa ger

arbetsbetraktaavseendei varjeanvisning är att somsommare om vem
bliranställningsskyddslagensammanhanget börgivare. I nämnas att

kyrkolagen.bestämts itillämplig endast den måni annat
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Vidare bestämmelser förordningenfinns styrande i biskops- ochom
prästtjänster och i förordningen tjänstebostäder för biskopar ochom

förstnämnda förordningen främst behörighetskrav,Denpräster. avser
innehåller också regler disciplinpåföljder, läkarundersökning,men om

bisysslor och förening också domkapitlen skalltjänster. Här sägs attav
meddela tjänstgöringsföresldifter för Liksom reglerna kyrkoipräster.
lagen innehåller reglerna de nämnda förordningama oftai anvisningarnu

hur arbetsgivarsidan företräds.om
finns rad styrande föreskrifter har meddelats medHärutöver en som

stöd kyrkomötets gmndlagsfästa kan särskiltnormgivningsrätt. Härav
vissa de kyrkliga kungörelsema och delar kyrkohand-nämnas av av

boken. dessa dokument det framgår uppgiften för-Det är att attav som
valta det kyrkliga ämbetet anställning.ingår i prästens

Medbestämmandelagen innehåller regler främst förhållandetrörsom
mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarsidan. gällerLagen

på de kyrkliga arbetsplatserna och anställ-i Viss månäven prästemasstyr
ningsavtal.

Slutligen brukar hävdas offentligrättslig lagstiftning,viss alltsåatt som
inte syftar till reglera själva avtalsförhållandet, får återverkningar påatt
anställningsavtalet. gäller arbetsmiljölagen, arbetstidslagenDetta och de
s.k. socialförsäkringslagama. dessa lagar reglerasI arbetsgivarens ansvar
i olika avseenden det allmänna. angivna får dockDegentemot normerna
betydelse för de enskilda arbetstagarna. anställd har ålagtsEnäven som
eller åtagit arbetsmiljölagensig utföra arbete förbjudet enligtatt ärsom
kan exempelvis utföra arbetet ifråga, bryta sittvägra att utan att mot
anställningsavtal.

En rad kollektivavtal reglerar också anställningsavtal.prästemas
Flertalet dessa avtal har på arbetsgivarsidan ingåtts Arbetsgivar-av av
verket. De allmänna anställningsvillkor, löner, arbetskonflikter ochrör
trygghetsfrågor. Vidare finns personalpolitiskt utvecklingsavtalett som
har slutits Pastoratsförbundet och de berörda arbetstagarorganisatioav
nema.

Med tjänstereglemente föreskrifter arbetsgivaren ensidigtmenas som
har bestämt. Trots anställningsförhållandet avtal finns det platsatt är ett
för sådana föreskrifter. Ett anställningsavtal nämligen medgeanses
arbetsgivaren bestämma angående ledning och fördelningrätt att ensam

arbetet. förInom arbetsledningsin kan arbetsgivarenav ramen ensam
fastställa tjänstereglementen. Arbetsgivaren kan dock inte ensidigt ändra
vad bestämts i kollektivavtal. heller kanInte arbetsgivarensom ensam
besluta ändringar avseende arbetstagares ekonomiska förmåner.om

Som redan åligger det domkapitlen meddela tjänstgöringsnämnts att
föreskrifter för stiftets föreskrifterDessa kan slagspräster. ettanses vara
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tjänstereglementen och ingår sådana också i anställningsavtalen.som
öreskrifternasF innehåll mellan stiften.varierar

finnsDet andra tjänstereglementen domkapitlens änstgöiingsföreän
skrifter formar anställningsavtal. Som exempel kanprästemas näm-som

det på arbetsplats, stiftet elleri kan finnas föreprästensatt pastoratet,nas
skrifter eller ordningsregler rörande lokalanvändning eller liknande.

från författningar,Förutom lagstiftning, kollektivavtal och tjänste
reglementen hämtar anställningsavtal sitt innehåll från de enskilprästens
da överenskommelser kan ha träffat med arbetsgivare.sin Ettprästen
hyresavtal kopplat till anställningen kan exempel på sådanettvara en
överenskommelse.

Kyrkoherdamas anställningsavtal skiljer sig i vissa avseenden från
övriga finnsDet kyrkoherdetjänst äldrei varje Enprästers. pastorat.en
beteckning fortfarande används för kyrkoherdama det latinskaärsom
ordet betyder herde. Skillnaderna mellan kyrkoherdars ochpastor, som
andra anställningsavtal består främst i kyrkoherden har vissaprästers att
särskilda förpliktelser dem åvilar andrautöver präster.som

bland dessa förpliktelserFrämst bör kyrkoherdens skyldighetnämnas
ingå i församlingens kyrkoråd. skyldighet framgår kap.Denna 18 2att av

kyrkolagen.§ Andra förpliktelser enligt lag åvilarsärskilt kyrkosom
herden fatta beslut kyrkotillhörighet förteckna kulturochär att attom
minnen. Frågor tillhörighet till Svenska kyrkan skall enligt kap.3om
kyrkolagen kyrkoherden, denne delegerat tillinte någonprövas av om

i församlingen Sådana myndighetsbeslutprövningen.präst göraattannan
kan överklagas till domkapitlet. Enligt kap. lagen 1988:9504 7 § om
kulturminnen skall det i varje församling finnas förteckning överm.m. en
kyrkliga inventarier kulturhistoriskt skall förasvärde. Förteckningenav

kyrkoherden och kyrkorådet utsedd kyrkvärd. bådaDessaav en av per-
skall också till föremålen förvaras och vårdas väl. kanHärattsoner se

inskjutas kontraktsprosten lag har ålagts kontrolleraatt attgenom samma
förteckningen. Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har också tillsyn

inventariema.över
Vidare finns bestämmelser kyrkligai särskilt riktar sig tillnormer som

kyrkoherdama. Särskilt bör den definition kyrkoherdensnämnas av upp-
drag återfinns i kyrkohandboken. lyder följDensom som er.

"Kyrkoherden har därtill särskilt förett pastoratet.ansvar
Kyrkoherdens uppgift församlingens/församlingarnas andligeär att vara

ledare och tillsammans med övriga och de förtroendevalda tillsepräster att
allt sker med god ordning Gudsoch efter vilja.

Kyrkoherden samråda,skall planera och och inspirera med-uppmuntra
arbetarna, fördela uppgifterna församlingen och verka för församlingensi
tillväxt påi Herren."tro
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Frågan kyrkoherdens övergripande samordnings- och tillsyns-om
har på tid varit mycket omdiskuterad Svenska kyr-inomansvar senare

kan. Bakgrunden det flera fall har konstateratsi relationernaär att att
mellan de förtroendevalda och kyrkoherden oklara ochvarit blandatt

arbetsledningen övrig personal i därför komplicerats.annat pastoratetav
Sedan 1993 års kyrkomöte uppdragit Svenska kyrkans centralstyrelse

redovisning förslagoch rörande kyrkoherdens övergripandeatt ettge en
chefsansvar och ansvarsfördelningen i församlingen, har centralstyrelsen
i samverkan med biskopama och Pastoratsförbundet presenterat ett
dokument med titeln "Kyrkoherdens övergripande samordnings- och till-

dokumentetsynsansvar". vissa rekommendationer vad skallges om som
gälla därvidlag. Bland rekommenderas kyrkoherden skallannat att vara
överordnad alla dem arbetar med församlingens gudstjänstliv,som
undervisning, diakoni och evangelisation. Vidare rekommenderas att
kyrkoherden skall underställd kyrkorådet uppgift arbetsi sinvara som
ledare för kyrkokommunalt anställd personal och i frågor där kyrkorådet

har besluta. Möjligen kan det redovisade dokumentetatt ävenannars nu
slags tjänstereglemente, kyrkoherdens anställ-ett styranses vara som

ningsförhållande.
Kyrkoherdens särskilda förpliktelser således inteär sprungna ur

ämbetsansvaret anställningsavtalet. meningsskiljaktigheterNärutan ur
uppkommer vad dessa förpliktelser innebär, handlar det egentligenom

kyrkoherdens anställningsavtal oklart till sitt innehåll. Ramarnaatt ärom
för kyrkoherdens ansvarsområde otydliga. saken har direktDen ingetär
samband med tolkningen den dubbla ansvarslinjen.av

punkterDe oklara i kyrkoherdamas anställningsavtal sådanaär ärsom
ligger inom för det arbetsledningsansvar deras arbetsgivaresom ramen

har. detAtt inte alltid har fungerat har sannolikt sin förklaring det hari att
varit oklart i det avseendet skall betraktas kyrkoherdensvem som som
arbetsgivare. Ingen har riktigt tagit på fastställa för kyrkosig att ramarna
herdens och beslutsbefogenheter. I viss mån kan det sägas attansvar
arbetsledningen har brustitövriga på problepräster sätt,av samma men

blir tydligast frågai kyrkoherden.met om

Vilka uppträder i dag arbetsgivare för prästensom

Arbetsgivarrollen mångfasetterad. Arbetsgivaren ingår anställningsär
avtalet och kan bringa det upphöra. Sedvanliga arbetsgivaruppgifter iatt
förhållande till arbetstagaren bland arbetsuppgifter,anvisaär annat att
leda och kontrollera tillhandahållaarbetet, lokaler och arbetsredskap samt
betala lön. framgår arbetsledningenAv rättspraxis inte får stridaatt mot
god sed på arbetsmarknaden. Kollektivavtalen innebär ofta arbetsgiva-att
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Ävenskall kompetensutveckling. det allmänna har anspråkerbjudaren
skyldig betalapå den arbetsgivare. exempelvisDenne ärär attsom

sociala avgifter och erbjuda säker arbetsmiljö.att en
finns författningsenligt uppträderDet rad olika somen organ som

förenkladarbetsgivare för följer schematisk och någotHärprästen. en
anställ-översikten gäller biskopamasöversikt. bör observeras inteDet att

dem.ningsförhållanden. handlar inteDetta avsnitt om

Församlingens kyrkoråd
tillsätter kyrkoherdetj två gångeränster treav-
tillsätter komministertj änster-
beslutar församlingens verksamhetom-

Pastoratet
betalar lön till pastoratspräster-

komministerför kyrkoherde elleranvisar tjänstebostad-
uppbär hyra for densammabetalar kostnaden för tjänstebostaden och-

arbetsredskaptillhandahåller lokaler och-

tillsättningsnämndPastoratets
flerförsamlingspastorattillsätter kyrkoherdetj två gånger iänster treav-

flerförsamlingspastorattillsätter komministertjänster i-

Kyrkoherden
arbetsleder komministrar-

Kontraktsprosten
kortatillsättningbeslutar efter från stiftsstyrelsendelegation avom-

vikariat kyrkoherdetj och komministertjpå änsteränster
semesterledigheterbeslutar från stiftsstyrelsenefter delegation om-

Biskopen
har ämbetettillsynsansvar avseende läran, m.m.-

Stiftsstyrelsen
inrättar prästtj utom domprostänster-

tillsättas,vakantsättas eller dras inbeslutar ledig tjänst skallom-
tillsätter vikariat-
beslutar förflyttningom-
beslutar tjänstskyldighet utövaattom annan-
beslutar ledigheterom-
beslutar stiftssamfällighetens verksamhetom-
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Stiftssamfälligheten
betalar för stiftsprästerlön-

Domkapitlet
ämbetetbeslutar angående rätt utövaatt-

ledigkungör prästtjänster-
sökandes behörighetprövar-

kyrkoherdetj tredje gångtillsätter änster var-
fåskall vakantsättas sökerkan besluta tjänstatt om-

tjänstgöringsföreslqiftermeddelar-
information bisysslornärmareger om-

tjänstebostadbefriar från skyldighet bo iatt-
beslutar disciplinärendeni-

åtalsanmälanbeslutar om-
har tillsynsansvar-
beslutar uppsägningom-
beslutar avskedandeom-

entledigandebeslutar om-
beslutar avstängningom-

Regeringen
inrättar domprosttj änster-
tillsätter domprosttj änster-
tillsätter långtidsvikariat på domprosttjänster-

domkapitlettjänstetillsättningsbeslut frånöverklagadeprövar-
kollektivavtaluppdrar Arbetsgivarverket slutaatt-

Kyrkomötet
övergå tilluppgiften kommermeddelar föreskrifter ämbetet attom-

Svenska kyrkans centralstyrelse

Kyrkofonden
bekostar pensioner-

Arbetsgivarverket
kyrkokommunemaoch företrädare föringår på uppdrag regeringen somav-

kollektivavtal lönefönnånerom
sådana avtalfrågor stridsåtgärder rörandeavgör om-

för vadtalan i tvister rörande nämntssom nu-
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Bilden arbetsgivare framgått svåröverskådlig.prästens ärav som
Särskilt bör det alldeles klart framgårinte anvisarnoteras att vem som
arbete, vilket den centrala arbetsgivaruppgiften.är mest

Vem iär dag arbetsgivareprästens

finnsDet enkelt och fråganinget på dag fak-irent svar om vem som
tiskt arbetsgivare. mycket vanlig ståndpunkt detEnär prästens är äratt

arbetsgivare för medan stiftssamfál-pastoratet är pastoratsprästensom
ligheten arbetsgivare för stiftsprästen. skulle såledesPrästen haär en
kyrkokommunal anställning, dock statligt reglerad. Enärsom annan
ståndpunkt främst domkapitlet,är är prästensatt staten, egent-genom
lige arbetsgivare.

arbetsgivarbegreppet omtalas denNär i juridiska litteraturen detrör
ofta frågan hur skiljer anställningsavtal från uppdrags-ettettom man
avtal. Vanligen konstateras då följande. förhållandet grundatOm påär

avtal innebär personligen skall arbeteett att parten presterasom ena
anvisas den andra talar detta för det frågaärparten, att ettsom av om

anställningsavtal. beställaren kontrollerar och hur arbetetOm när, var
utförs tillhandahåller maskiner, råvaror och andra kapitalinsatsersamt

detta ytterligare belägg för slutsats. beställaren vederlagGerger samma
står i relation till den arbetade tiden eller till både tiden ochsom

anspänningen talar detta också för anställningsavtal. Slutligen har
arbetets och omfattningintensitet betydelse, på så varaktighetsätt att
talar för anställningsavtal. arbetspresterande iDen är part ettsom
anställningsavtal kallas arbetstagare. Med arbetsgivare arbets-avses

anställningsavtalet.itagarens motpart
arbetsgivarbegreppet kyrkan handlarNär diskuteras inom Svenska

det vanligen uppdragsförhållandeinte dra mellan ochgränsattom
anställningsförhållande. regel handlar det stället fleraiI om vem av
möjliga aktörer skall arbetsgivare för Skall detprästen.som anses vara

eller kankyrkokommunen Liknande frågeställningarstatenvara upp-
stå i koncerner, föreningar och andra trossamfund. generellai i Den
frågan arbetsgivare för i Svenska kyrkan harär prästom vem som en
inte ställts på rättstillämpningen. har docksin i Frågeställningenspets
aktualiserats det alldelesi nyligen vid Arbetsdomstolen anhängiggjorda
målet 24/97. Arbetsdomstolen prövade fråganA gången om vem som

betrakta arbetsgivare för metodistpastor AD 1986 1.attvar som en nr
kanDet jämföraintressant rättsfallet med de förhållandenattvara som

råder inom Svenska kyrkan i dag. i Arbetsdomstolens målPastorn
riktade krav Metodistkyrkan, hävdade arbetsgivaransvaret imot attsom
stället åvilade dess församlingar. Arbetsdomstolen skulle alltsåen av
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församlingen Metodistkyrkaneller arbetsgivare. Vid denavgöra om var
prövningen fäste Arbetsdomstolen avseende vid församlingen inteatt
kunde godkänna för tjänstnågon utövning inompastorav som
Metodistkyrkan. centrala Metodistkyrkan,ankom på inomDetta organ
vilka hade fortlöpande lämplighet för tjänsten.även prövaatt pastoms
Församlingen saknade vidare befogenhet bevilja tjänstledighet, attatt

Visserligen församlingenoch avskeda. primärtsäga attupp var an-
för Metodistkyrkan hade centrala funktionersvarig lön,pastoms men

det svarade förgällde lönesättningen och dessutomnär ytterst att pas-
fannfick den lön hon berättigad till. Arbetsdomstolen atttorn var

Metodistkyrkan skulle arbetsgivare för ifråga.pastornanses vara
arbete Svenska kyrkan utför i anställning kanDet i sinprästsom en

till del den kyrkokommun hans anställ-anvisaten anses av somvara
den kyrkokommunalaning knuten till. de beslutGenomär tassom om

verksamhetens omfattning inriktning får del sinaoch prästen en av
håller med lokaler ocharbetsuppgifter. kyrkokommunenDet är som

betalar lön. dearbetsredskap. Vidare det kyrkokommunen Iär som
flesta fattat beslutetfall det också kyrkokommunen harär attsom

med styrka föranställa fråga. omständigheter talari Dessaprästen att
där han sysselsatt.arbetsgivare dag den kyrkokommuniprästens är är

Å bis-andra sidan kan arbete också anvisatprästens avanses vara
kopen, domkapitlet eller hos dessa statliga instanserkyrkomötet. Det är

för det kyrkliga ämbetet finns och tyngdpunkten i präs-ansvaretsom
Domkapitletarbetsuppgifter ämbetsutövningen.ligger just i utövartens

tjänstgöringsföreskrifterarbetsledning meddela samtatt genomgenom
möjlig-fortbildning kompetensutveckling. Endast domkapitlet haroch

åtgärder ochhet besluta disciplinära präst-prästatt mot en om enom
domkapitlet arbetet kontrolleras.anställnings upphörande. hos IDet är

kon-den anställning myndighet finnsmån i sin utövarprästen ett annat
domka-trollsystem, statligt. Vidare det tredje gångockså ärärsom var

tillsättning kyrkoherdetjänster.pitlet beslutar Dom-som om av
Slutligen har regeringenprosttjänster tillsätts alltid regeringen.av

inflytande anställningsvillkor Arbetsgivar-över prästemas attgenom
förverket sluter kollektivavtal. Vad har talarnämnts präs-attsom nu

domkapitlet.arbetsgivare i dag är närmasttens staten, genom
rörande frågandebatten förekommer också andraI argument om

har vissadag arbetsgivare.i Här nämntsär prästens t.ex.vem som
den s.k. ställföre-uttalanden lagstiftaren gjorde samband medi attsom
1993/94:KU 19.trädarlagen avskaffades se 1993/9477 och bet.prop.

förkyrkokommunen arbetsgivareuttalanden tyda påDessa ärattanses
uttryck-konfliktreglerVidare har pekats på kyrkolagensprästen. att

Enligt min meningligen domkapitlet arbetsgivare.är prästensattanger
betydelsekan dessa tillmätas någon avgörandeomständigheter inte om
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verkligen vill försöka ställning till faktisktta är prästensman vem som
arbetsgivare dag.i Då krävs gnindligare överväganden det slagav som

skisserats.ovan
Säkert finns det också andra uppfattningar dagi ärom vem som

egentlige arbetsgivare. Människor får frågasådan kanprästens som en
tänkas exempelvis "stiftet", biskopen, "kyrkan" ellerspontant svara -

Gud.
Situationen till viss del lik den rådde för lärarna, innan derasär som

anställningar "kommunaliserades". hadeLärarna tidigare statligt regle-
rade anställningsvillkor. Kollektivavtal slöts under Arbetsgivarverkets
medverkan och vissa föreskrifter rörande utfärdadesanställningarna av
statliga Inför beslutet kommunalisering konstaterades attorgan. om
arbetsgivaransvaret för lärarna låg samlatinte hos sig ellerstatvare
kommun, delat mellan dem se 1989/90:41 2.utan var prop. s.

ERK-utredningen kom i sitt slutbetänkande 196 till slutsatsen att
arbetsgivaransvaret för delat mellan fleraprästerna är organ.

Enligt min mening det i den inför dörrensituation stårär som nu
riktigast utgå från såväl den berörda kyrkokommunenatt att statensom

domkapitlet har arbetsgivare för prästen.genom ansvar som- -

4.1.9 arbetsskyldighetPrästemas

Omplacering kan ske inom hela stiftet

harDet diskuterats hur vidsträckt arbetsskyldigheten för statstjänstoär
som biskopama och anställda med statligt reglerade tjänster sommän

prästerna. de följandeI avsnitten jag försök redovisa de håll-gör ett att
punkter rättsläget för bedömningen. det eftersom fråganJag görsom ger
kan ha praktisk betydelse både för de eventuelltantas stor präster som

sig övergång till arbetsgivare och för demöverväger motsättaatt ny som
planerar den personalorganisationen.nya

Kyrkolagen innehåller direkta lagregleringa arbetsskyldighet. Deom
regler finns förflyttning och skyldighet fullgöraattsom om om annan
tjänst kan dock handla arbetsskyldighetens omfattning.sägas om

Förflyttning regleras särskilt i 33 kap. 18 § kyrkolagen. Enligt denna
bestämmelse får stiftsstyrelsen förflytta komminister tillen en annan
sådan tjänst, nuvarande dras ellertjänst in det finns synnerligaom annars
skäl för det. gäller förDetsamma kyrkoherde, då får synnerligaen men
skäl bara åberopas det domkapitlet skulle ha tillsatt denärom som nya
tjänsten. falletSå tredje gång blir ledig.tjänsten Enär präst ärvar som
anställd fullmaktmed kan dessutom, till skillnad från andra för-präster,
flyttas till följd regeringsbeslut. sker då med stöd regel iDettaav av en
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innebärRegelnkyrkolagen.införande1992:301 attlagen12 § avom
kyrko-tredje gånggäller,vadregeringen, oavsett envarannarssom

full-förflyttadittillsätta dennaledig kanherdetjänst blir att engenom
nöd-detskefår dock baraförflyttning ärSådanmaktsanställd präst. om

skäl. finns ingetsynnerliga Detandraorganisatoriska ellervändigt av
Ävenstift.förflyttas till någotfallsådantlaghinder i annatprästenmot att

förutsättasemellertiddetmåsteframgår lagtexten attdet inte enavom
stiftet.detutanförtill tjänstförflytta någonfårstiftsstyrelse inte egnaen

kyr-ochkap. 2finns i 34 1förflyttningRegler liknande dem om
får åläggastiftsstyrelsen utövaprästframgår attkolagen. Därav att enen

Är frågadetför den tjänsten.ställetstiftet iprästtjänst i om enegnaannan
stifts-fårtid. Vidarebegränsadgälladock barafår dettahögre tjänst en

med denparallelltåläggabegränsad tidstyrelsen för präst att egnaenen
närbelägetellerantingen iprästtjänsttjänsten utöva sammaannanen

delunderbefolkningsölcningtillfälligmedeller i pastoratettpastorat en
året.av

ochförflyttningreglervad dessafråganställa sigrimligtDet är att om
förinnebäregentligen prästerstjänstskyldighet utövaatt nuva-annan

regelnkyrkolagen,tycksarbetsskyldighet.rande Strängt taget genom
stiftsstyrelför denställettjänst iskyldighet utövaatt geegna,annanom

inomomplaceramöjlighetobegränsad prästernaintill attnästserna en
regelupphävdförebildutformades efterregelstiftet. Denna numeraav en

gällde18 §,1965:601,anställningsförordningen SFStidigarei den som
sedan iupphävdesregelnnämndaför Denstatstjänstemän. senast man

innebarintedenkonstaterat attLOAtillkomstensamband med attav
denvadvidsträcktblevtjänst änskyldigheten utövaatt meren annan

47,1993/94265regler prop.arbetsrättsligaenligt allmännaändå ses.var
112.1982ADäven nr

arbetsskyldighetengår avtalaDet att om

huvudsakli-statstjänstemannaförhållandetansågsäldre tidersEnligt syn
vissanställningsakt, varigenomoffentligrättsliggrundat på per-enengen

viss tjänst.berättigadesochförpliktades utövaatt enson
statstjäns-gamla LOAefterhand. Närändrades ersatteDetta synsätt

anställningsförhållandetoffentligahela detansågstemannalagen 1976
träffasavtal kunnathade intetill dessavtal.grundat på Fram omsom

sådanlagstiftaren ansågarbetsskyldighet, atttjänstemännens ennumen
funnitsdittills hadelagbestämmelseinföras.möjlighet borde Den omsom

bort.statstjänstemannalagenarbetsskyldighet lO § togstjänstemännens
arbetspliktenskollektivavtalträffamöjlighetfinns sedan dessDet att om
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omfattning för statstjänstemän, i den mån densamma inte har reglerats
tvingande lag.genom

Motsvarande torde gälla för och biskopar. omfattadespräster De tidi-
gamla LOA. Nuvarande regler kyrkolageni har i mycketgare av stor

utsträckning hämtat sitt innehåll därifrån.
Trots möjlighet finns avtalaatt arbetsskyldighet haratt inga sådaom
kollektivavtal träffats, varken för och biskopama ellerprästerna förna

statstjänstemän i allmänhet.

Statstjänstemän likställs med privatanumera

För statstjänstemännen läget alltså detär det varken finns direkta lagatt
regler eller kollektivavtal hur vidsträckt arbetsskyldigheten Fråganär.om
har därför uppkommit vad egentligen gäller på området. Arbets-om som
domstolen har flerai mål haft ställning till den frågan seatt ta AD 1996

113 och där gjorda hänvisningar. En utgångspunkt har varit de för-nr
hållanden gäller deni privata sektorn. Där den s.k. 29/29-princi-ärsom

grundläggande betydelse vid liknande bedömningar. Den princi-pen av
innebär arbetstagare hos kollektivavtalsbundenatt arbetsgivarepen en en

skyldigär på kollektivavtalets villkor utföra alltatt arbete för arbetsgiva
räkning faller inom för kollektivavtalet och harrens som ettramen som

naturligt samband med arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. En
utgångspunkt har varit den för offentligaattannan yttersta gränsen

tjänstemäns arbetsskyldighet överskrids tjänstemännen beordras attom
utföra arbetsuppgifter innebär beskaffenheten vederbörandesattsom av
tjänst i grunden ändras. För torde motsvarande gälla.präster

Det finns inget tyder på arbetsskyldigheten skulleattsom se annor-
lunda för har fullmaktut förpräst än jfrpräst ären utansom en som

beträffandeäven detta AD 1996 113.nr
Slutsatsema det anförda följande. Arbetsskyldighetenär för präs-av
med och fullmakt,ter, tämligen vidsträcktutan är och får i normalfallet

omfatta allt prästerligt arbeteantas inom stiftet. Det möjligt träffaär att
kollektivavtal hur omfattande arbetsskyldigheten skallom vara.

Biskopamas anställningsfcirhållanden skiljer sig i princip fråninte
i dettaprästemas avseende. Jag dock inget skäl här uppehålla migattser

vid vilka förutsättningar kan gälla för möjligheten omplaceantas attsom
biskop.ra en
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Fullmakter4.1 .lO

historisk bakgrundOavsättligheten har

tilldelas regelmässigtochfortfarande regeringenBiskopar tillsätts av
nyanställningarkyrkanSvenska ingafhllmakt. förekommer inomI övrigt

tillsattes allajulifram till den 1989med fullmakt. ända 1Men
finns enligtfullmakt.med Detkyrkoherde- och komministertjänster
fullmakter isådanaungefär harutredningsdirektiven 900 präster som

fyllt 35 år.dag. Bland dem finns ännupersoner som
oavsättlighet.s.k.skydd uppsägningFullmakt medför främst mot

grundvarken påfullmakt kananställd med inteDen sägasär avupp,som
från sinkan dock skiljaspersonliga skäl.arbetsbrist eller grund Hanpå av

till nedan.vilket jag återkommeranställning på andra sätt,
härrörskall oavsättligastatliga ämbetsmänAtt är ett systern somvara

Skyddetregeringsforrn.med årsfrån l600-talet. grundlagfástes 1809Det
full-ellerfått särskilda bevisomfattade s.k. ordinarie tjänstemän, som -

innehavdaskiljas från sinakunde intemakter för anställning.sin Dessa-
sysslor rannsakning och dom.utan

ochkonungamaktenkonstitutionellt begränsaskulleOavsättligheten
förhållandestod fri itjänstemannakåroväldig och oräddgarantera somen

partipolitiken.till konungen eller senare --
till lönenmedföraEfter oavsättlighetenhand kom rättatt snaenanses

avgångsskyldighet påarbetsuppgifterna. Reglertillän rätt omrare en
förflyttningsreglertillkom, liksomgrund ålder eller sjukdom omav

olikaförst iregler intogsskyldighet för fullmaktshavare. Dessa
ifördes sedanpensionsreglementen ochochavlönings- stats-samman

grundlagsregeltillkom denSamtidigttjänstemannalagen, kom 1966.som
regeringsformen ochfinns kap. 10 §i ll säger attsomsom nu

skallrättsställningstatstjänstemännensgrundläggande bestämmelser om
bestämmelser finns isärskildameddelas lag, den måni i rege

reglernaöverfördesstatstjänstemannalagenringsformen. Från om
då gälldegamlaoförändrade till LOA,avgångsskyldighet ävensom

utformatsdessa avseendenKyrkolagens regler har ioch biskopar.präster
förebild.med gamla LOA som

gällerunder regeringenhos myndigheterfullmaktsanställdaFör
gäller förñillmaktsanställning. Dennalagen 1994:261 omnumera

och biskopar.präster
fullmaktanställningsformentillämpasPå det statliga området numera

likmed rättslig ellerhögredet fråga tjänsteri princip endast när är om
nande anknytning.
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Förstärkt anställningsskydd

Anställningsformen fullmakt medför anställningsskydd går längreett som
vad anställningsskyddslagen föreskriver.än

frånDen anställningsskyddssynpunkt främsta skillnaden mellan en
fullmaktsanställning och vanlig tillsvidareanställning för inomprästen en
Svenska kyrkan följande. Tillsvidareanställningen kan enligt vadär som
framgår 35 kap. kyrkolagen2 § det finns saklig grundsägasav upp om
för sådant beslut. Regeln vad på arbetsmarkna-övrigaett motsvarar som
den gäller enligt anställningsskyddslagen. Fullmaktsanställningen är
däremot inte möjlig sig på grund arbetsbrist eller påsägaatt upp, vare av
grund personliga skäl.av

fullmaktsanställdEn eller biskop kan dock, liksom andrapräst präster,
skiljas från sin anställning enligt andra bestämmelser kap.i 35 kyrko
lagen. Av l § i nämnda kapitel framgår eller biskop får skiljasprästatt en
från sin anställning endast med stöd vad föreskrivs kapitlet.iav som
Några ytterligare möjligheter tvångsvis skilja eller biskopenprästenatt
från hans anställning finns alltså inte. Nedan följer kortfattad ut-en men
tömmande redogörelse för möjligheterna tvångsvis skilja fullmaktsatt en
anställd eller biskop från dennes anställning. något utförligareEnpräst
beskrivning har lämnats i avsnitt 4.1.6 ovan.

Entledigande kan komma frågai läran, uppnårprästen övergerom
pensionsåldem eller har nedsatt arbetsförmåga. fullmaktsanställdEn präst
eller biskop kan dessutom i Vissa fall entledigas då hanangivnanärmare
inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter tillfredsställande. Entledigande på
någon de två nämnda grunderna får ske eller bis-senast prästenav om
kopen lämpligen kan förflyttas eller omplaceras till tjänst med rättannan
till statlig pension.

En eller biskopsanställning kan upphöra automatiskt. Så ipräst- är
regel fallet eller biskopen får regleradstatligtprästenom en annan
anställning, exempelvis prästanställning. gäller förDetta ävenen annan
fullmaktsanställda. Dessa mister då enligt huvudregeln fullmaktersina

få eftersom sådana inte längre förekommer vid nyanställutan att nya,
ningar. det finnsMen undantag, det möjligt förena två tjänstergör attsom
och alltså behålla eventuell fullmaktstjänst deti botten. Finnsatt sären
skilda skäl för det kan regeringen nämligen enskilt fall medgei denett att
första anställningen skall bestå hinder den kanLikasåutan av nya. rege-
ringen meddela särskilda föreskrifter förening fullmaktstjänsterom av
med andra allmänna tjänster. Så har också skett i 18 § förordningena om
biskops- och prästtjänster. behandlas denDär situationen tjänstatt en som
kyrkoherde eller komminister i nybildat skall tillsättas forett pastorat
första gången. Om tjänsten tillsätts fullmaktsanställdmed frånprästen
något de berörda får denne särskilt beslut ledigpastoraten utanav vara
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från sin fullmaktstjänst för inneha den tjänsten. i frågaPrästenatt nya
behåller således särskilt beslut förstärktasitt anställningsskydd, ävenutan

han får placering. Med tanke vadpå i avsnitt 4.1.9om en ny som ovan
redovisats arbetsskyldighet normalt torde omfatta tjänst-prästensattom
göring stiftets andra stiftsstyrelsen kan alltid beslutai såäven pastorat -

kan det för ifrågasättas anställningi och sig har fåttprästenom en ny-
han får sådan placering. Och har han fått anställningintenär en ny en ny

behåller hanså ändå sin fullmakt, regeln förordningeni 18 §oavsett a
biskops- och prästtjänster se avsnitt 4.3.4 nedan.ävenom

anställd med fullmakt kan slutligen, liksomEn övrigapräst ärsom
skiljas från anställning avskedande. kan docksin Dettapräster, genom

bara komma fråga han har brott eller tjänsteförseelse ochi begåttom
därigenom visat uppenbarligen olämplig inneha sin anställning.sig att
Vid för-allvarlig psykisk krävs dessutom omplacering ellerstörning att
flyttning inte lämpligen kan ske. Reglerna härom återfinns kap. 20i 35 -
22 kyrkolagen.

finns återfinnsDet författningsregler förflyttning Dessapräster.om av
emellertid blirinte i kap. kyrkolagen dess kap.35 i 33 En prästutan som
förflyttad således därigenom bli skild från sin anställning. Ominteanses
förflyttningen innebära fråga får anställningiprästenattanses en ny
medför emellertid det fråga automatiskt mister sini sin iprästenatttur
tidigare anställning, enligt vad redogjorts för se avsnittävensom ovan
4.3.4 nedan.

4.1.1 Pensioner1

Inledning

SvenskaTill komplettering den lagstadgade allmänna harpensionenav
kyrkans statligaoch biskopar tjänstepensionsrätt enligt detpräster pen

m.f1. PA-91,sionsavtalet Pensionsplan för arbetstagare hos staten som
trädde krafti den januari1 1992.

I avsnitt har kort beskrivit det allmänna pensionssyste3.1.7 jagovan
har också där redogjort för vad kännetecknar olika slagsJagmet. som

avtalspensioner.
kyrkofonden,och biskopamas avtalspensioner betalasPrästernas ur

enligt vad framgår fjärde punkten kyrkolagen.42 kap. ll §som av



122 och biskoparPräster SOU 1997:44

Det statliga pensionsavtalet

Omfattade arbetstagare

kollektivavtal löner och anställAlla omfattas statligapräster omsom av
pensionsavtaletningsvillkor omfattas också det statliga PA-9l. Detav

stiftspräster omfattade.betyder tjänstgörande ochalla ärpastorats-att
för ytterligare antalStatlig enligt gäller dessutompensionsrätt PA-9l ett

Stiftelsenanställdakyrkan, nämligen sådanai Svenska ärpräster som av
diakoni-Bräcke diakonigård,Svenska kyrkan utlandet SKUT, Erstai

stiftelsen SköndalSamariterhemmet, Storasällskap, diakonistiftelsen
förordningendiakonigård. följereller stiftelsen DettaVärsta av

med icke-statligför vissa arbetstagare1991:1427 tjänstepensionom
anställning.

anställningoch hargäller bara dem har fyllt 18 årPA-91 somsom
motsvarande heltid.minst 40 % av

Nettopensionssystem

tjänstepensionenbetyderPA-91 Detnettopensionssystem.är attett
beräknas tillägg till den lagstadgade pensionen.ettsom

Förmåner

kompletterande ålderspension, livränta,omfattar ålderspension,PA-91
kompletteran-efterlevandepension, kompletterande efterlevandepension,

och komplettade efterlevandelivränta, sjukpension, tillfällig sjukpension
rande delpension.

Ålderspension barafrån ålder.normala fall 65 års Detutgår i är en
pensionsålder.har lägrebegränsad enligt reglerna i PA-91grupp som

innebär ändåÖvergångsbestämmelserdet finns särskildaMen attsom
helrelativt redan vid års ålder. Förmånga kan ålderspensioneras 60 pen-

ålder.efter års Pensiosion krävs års anställning med pensionsrätt 2830
årslönemaberäknas de fem sistamed utgångspunkt i genomsnittetnen av

löne-före den till %avgångsåret. hel ålderspension uppgår 10För av
för löneunderlag mellan ochunderlaget till basbelopp, 7,57,5 65 %upp

basbelopp mellan och basbelopp.20 för löneunderlag 20 3032,5 %samt
tillkomkompletterande ålderspensionen, Kåpan Tjänste, 1991.Den

till Kåpananställd arbetsgivaren lönenFör varje 1,7 %avsätter av
sedan normala fallTjänste. kompletterande ålderspension betalas iDenna

från anställde kan själv förbättra pensionen65 till års ålder.70 Denut
Kåpan fonde-Kåpan Plus. Beloppen iinsättningar igöraattgenom egna

för statliga områdetoch förvaltas Försäkringsföreningen detras av
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F SO, understödsförening.är Utbetalningen från Kåpan be-som ären
roende det inbetalade beloppet och avkastningen. Denna del PA-av av av
91 alltså avgiftsbestämdär och premiereservkaraktär. Den kan sägasav

den avgiftsbestämda ITPK-delenmotsvara den privata ITP-planen.av
Livränta har den till har hafträtt minst års anställningstid eftertresom

28 års ålder och föreavgår pensionsåldem. Den faller vid 65 årsutsom
ålder. Endast statlig anställningtid tillgodorälmas. Livräntan uppgår till
95 % den intjänade delen ålderspensionen. Den värdesäkradärav av
under utbetalningstiden, inte dessförinnan.men

Efterlevandepension utgår tidsbegränsat. Make, barn under 20 år eller
sambo kan förmånstagare. En ensamstående efterlevande får årligenvara

belopp basbelopp.ett 1,2 Till detta läggsmotsvarar 0,5 basbeloppsom
för varje ytterligare förmånstagare bam. Summan fördelas så denatt

får 1,0 basbelopp och barnen lika delar Efterlevande-vuxne resten.av
pension betalas under högst fem år, dock längst den månad dåt.o.m.
arbetstagaren skulle ha fyllt år.70 till efterlevandepensionRätten upphör
för efterlevande gifter sig och för barn fyller år.20en ettvuxen som som

Kompletterande efterlevandepension kan utgå efter arbetstagareen
har haft pensionsunderlagett överstigit basbelopp.7,5 Sådansom som

pension betalas till efterlevande make så länge han lever ogift och till
barn under 20 år.

Kompletterande efterlevandelivränta betalas efter arbetstagareut en
har haft pensionsunderlag överstigitett basbelopp7,5 ochsom som som

har haft till livränta.rätt egen
Sjukpension eller tillfällig sjukpension utgår till arbetstagareen som

blir arbetsofönnögen och därför måste partiellt ledig eller slutavara
anställningen före pensionsåldern.

Kompletterande delpension utgår till arbetstagare har lönsom en
överstigande 7,5 basbelopp. Den 55 % inkomstbortfalletutgör vidav en
medellön till 20 basbelopp och 32,5 % vid medellön mellan 20upp en
och 30 basbelopp.

Finansiering

Den statliga tjänstepensionen finansieras för statsanställda löpande över
statsbudgeten. ochI med Kåpans införande sker dock viss fonderingen
utanför budgeten.

Statens löne- och pensionsverk SPV administrerar pensionerna
enligt PA-91.

I enlighet med kap.42 fjärde11 § punkten kyrkolagen belastas kyrko- "
fonden med kostnaderna för avtalspensioner till och biskopar,präster
avtalspensioner till deras efterlevande, förpremier Kåpan, kostnadema
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löneskatt påsärskildhos SPVpensionsadministrationenför samt pen
sionskostnadema.

denenligtÄven förmånerbiskoparsoch stat-förkostnaderna prästers
framgårvadenligtkyrkofonden,belastargrupplivförsälcringenliga som

kyrkolagen.punktenfemte§42 kap. llav
kyrkokorn-åvilatordepensionsåtagandenaförDet ansvaretyttersta

förkyrkolagen präs-och 13kap. 12enligt 32 ansvararmunerna, som
avlöningsförrnåner.ters

änstebostäder12l
.

begreppRegler och

dels 34regler ifinnsochför biskopartjänstebostäder prästerfrågaI om
l989:89förordningendels ikyrkolagen,kap.och 41kap. 83 om-

ochbiskoparförtjänstebostäder präster.
förord-nämndadenhänvisartjänstebostäderdet gällerNär prästers

Flertalethyreslagen.jordabalkenkap.bestämmelser i 12tillningen
tjänstebostäder.fördärförgäller prästershyreslageni ävenbestämmelser

anställ-avtaletkan närhyresvärden sägablandbetyderDet annat att upp
anställ-skall fåsedanför denbehövslägenhetenupphörningen somom

nämnda lag. Dessutompunkten isjunde46 §framgårvilketningen, av
kollektivavtalträffamöjligtavseendendet i vissa är attbetyder det omatt

67framgårvadenligthyresvillkoren, närmare avsom
enligt1928:370,kommunalskattelagen32 §gäller i principVidare

intäktbeskattasskallför tjänstenutgåttbostadsförmånvilken avsomsom
undantaginnehållerparagrafnämnda etttillAnvisningarna somtjänst.

ellerrepresentationsskyldighetföljdtilltjänstebostaden,gäller avom
sådanfamilj. Enför arbetstagarensbehövsvadliknande, änär större som

bostadsrVärdetfönnån.skattepliktiginteöveryta avvara enanses
hyrespriserdeefterberäknaslag,skall, enligt 42 §förmånen somsamma

utvecklasparagrafsistnämndatillanvisningarnaIgäller på orten.
fastslåmöjligtdet inteskall attärberäkningenhur görasnärmare om
påbostadsförmånför Där ävenhyresprisnågot sägs att enorten. en
värde.vissthartill någon etthyraskanfastighet inte ut annansom

beräkningenförtill ledningkan tjänakringliggandeiHyrespriset orter av
beräkningvidocksågällerbestämmelserMotsvarandevärde.sådantett

statlig1947:576lagenenligt 2 §inkomstskatt,statlig omav
värdetbestämsberäknasA-skattpreliminärinkomstskatt. När av
uppbördsr38 §framgårschablonmässigt. Detta st.bostadsförmånen av

beräkningen.förtabellerfastställerRiksskatteverket1953:272.lagen
VärdetRSFS.författningssamlingRiksskatteverketsintas iDessa av
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bostadsförmånen skall i princip också del det underlagutgöra en av som
arbetsgivaravgift skall beräknas på. framgårDetta lagen3 §av
1981:691 sociala avgifter. Av 5 § lagen 1984:668 uppbördom om av
socialavgifter från arbetsgivare framgår värdet skall beräknas påatt

vid uppbörd socialavgiftersätt vid uppbörd preliminärsamma av som av
A-skatt Det finns dock viss möjlighet värdet jämkat.att

Beteckningen tjänstebostad bör bara användas då det frågaär om en
anvisad bostad, dvs. änsteinnehavaren skyldignär bebo den.är att

förekommerDet kyrkoherde eller komministeratt anvisningutanen
får hyra bostad Det då fråga privaträttsligtpastoratet. är hyres-ettav om

förhållande mellan och bostadprästen En hyrts påpastoratet. utsom
sådant kan kallas personalbostad.sätt

Prästgård beteckningen på sådan fastär egendom eller därtomträtt
änstebostad anvisad kyrkoherde ellerär komminister. Prästgård ären

slags kyrklig jord, vilket innebärett det i kyrkolagen finns särskildaatt
bestämmelser förvaltningen. Det förvaltar prästgår-är pastoratetom som
den.

Sådan fast egendom eller där tjänstebostad anvisadtomträtt är en
Ävenbiskop kallas biskopsgård. biskopsgård slags kyrklig jord.är ett

Stiftets egendomsnämnd förvaltar biskopsgården. Egendomsnämnden är
obligatorisk kyrkokommunal nämnd med förvaltningsuppgifteren ärsom

helt statligt reglerade. I några stift har biskopen anvisats tjänstebostad i
lägenhet i stället för i egentlig biskopsgård.en

Om tidigare prästgård inte längre anvisas tjänstebostad bliren som
Ävenden församlingskyrkas fastighet. församlingskyrkas fastighet är ett

slags kyrklig jord. förvaltarPastoratet fastigheten, under tillsyn stiftetsav
egendomsnämnd.

Ett kan eller disponera fastighetpastorat äga inte kyrkligären som
jord. Inget hindrar tjänstebostad anvisas lägenheti på sådantatt en som

disponerassätt Det kan alltså förekommapastoratet. anvisade tjänsteav
bostäder inte prästgårdar. Det förhållandetär däremotmotsatta ärsom
inte tänkbart, eftersom prästgård definition sådan fast egendomärper
eller på vilken tjänstebostad hartomträtt anvisats präst.en

Biskoparnas tjänstebostäder

Regeringen får besluta biskop skall anvisas tjänstebostad.att För när-en
varande har alla biskopar anvisats tjänstebostad, den biträdande bisäven
kopen i ärkestiftet. När tjänstebostad har anvisats biskopen skyldigären

bo i den. Dock kanatt regeringen efter särskild ansökan befria biskopen
från den skyldigheten. Biskopen betalar ingen hyra för sin tjänstebostad.
Att det skall harså bestämts i chefsavtalet. det framgårAv § 3.4vara att
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ochmed uppvärmningbostadtill fribiskopar harochlandshövdingar rätt
värdetberäknadeför detförmånsbeskattasBiskopenelektrisk ström. av

fall.enskiltfri bostad varjei
telefon.ochmöbler Detfinnasskall dettjänstebostadbiskopsI en
ochför biskopartjänstebostäder präster.förordningenframgår omav

bestämmelsen inämndatidigaredenkompletterasBestämmelsen av
förseddbostaden skallsistnämnda framgårchefsavtalet. denAv att vara

representationsändamål. Vidareförinventarieroch andramed möbler
Biskopenmed bostaden.följaområde skallplanteratframgår därav ettatt

från tjänsteavståhelt eller delvisregeringsbeslut skyldigefter attär
finnsVidareden.behöverdomkyrkanellerdomkapitletbostaden om

bis-iupplåtadödsbodennesellerskyldighet för biskopen utrymmeatt
regeringenomfattningefterträdare i denför biskopenskopsbostaden som

bostadenskall helt lämnaBiskopenavtalas.bestämmer, annatom
Motsvarandefrån sin tjänst.han avgårefter detmånader attsenast tre

dödsbo.för biskopensgäller
tjänstebostä-för biskopamaskostnadernakyrkofondenDet är somur

der betalas.

tjänstebostäderkomministrarsKyrkoherdars och

kyrkoherde ellerinnehar tjänstdenfår beslutaPastoratet att somensom
harKammarkollegiettjänstebostad. Frånanvisasskallkomminister

Kulturarvsutred-prästgårdar.drygt 200dag finns 1det iinhämtats att
1996:128slutbetänkande SOUavlämnadenyligenhar i sittningen

prästgårdar.fanns 028utredningen ldenantal. Enligtredovisat ett annat
antaletöverstigamåsteoklart,tjänstebostäderAntalet anvisade år men

innehar tjänstendenanvisatstjänstebostad harprästgårdar. ärNär somen
ellertjänstebostadanvisainteDock fården.skyldig bo i pastoratetatt

fråga hariinnehar tjänstendenanvisningsbeslutupphäva attutanett som
befriastjänstebostad kanhar anvisatssamtycke.lämnat sitt Den ensom

domkapitlet. Avbeslut fattassådantden.bo i Ettfrån skyldigheten att av
böranvisning12 göras1986/87:13framgår prop.lagförarbetena atts.

Sådanadet.skäl försärskilda sär-fallet finnsenskildaendast det i detnär
dels då detföreliggaframgårvidare ärvadenligtskilda skäl kan som

pågod tillgångdå det saknasmiljö, delsunikkulturhistorisktfråga enom
förväntatoftaretyder påMycket änbostäder i pastoratenattpastoratet.

föreligger.anvisningsärskilda skäl förattanser
tillhanskyldigagällde1988 attden januariFöre 1 pastoratenatt var

regeringenförsamlingsprästerordinarieänstebostad fördahålla om
nämnda datumföretjänstebostadanvisadesbestämde det. Den gavssom
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enligt övergångsbestämmelse och skyldighet behållarätt denen att
så länge han hade kvar sin tjänstsamma

Kostnaderna för tjänstebostad kyrkoherde eller komministeren en
betalas kyrkoherdeDen eller komministerpastoratet. har anvisatsav som
tjänstebostad skall betala hyra för den. Hyran betalas till pastoratet.
Betalningen sker förstai hand avdrag på lön. Stiftetsprästensgenom
egendomsnämnd fastställer hyran. hyransNär storlek beräknas skall
bruksvärdet Dock skall hänsyn till destyra. särskilda förhållandentas

betingas bostadens karaktär tjänstebostad. Egendomsnärnndensom av av
har tidigare regelmässigt rådfrågat Statens byggnadsstyrelse inför
hyressättningar. Numera anlitas ställeti fristående bostadskonsult.en
Hyra skall enligt gällande regler aldrig beräknas för 100änmer
kvadratmeter. Kostnader for och skallvärme ingå i hyran.varmvatten
Innan egendomsnämnden fastställer eller ändrar hyran skall den bereda

ifråga tillfälleprästen sig. Prästen kan alltid begäraatt yttra att
egendomsnärrmden skall tjänstebostadshyranpröva kan ändras. Efterom

egendomsnämnden beslutatatt kan begära frågan hänskjutesprästen att
till Statens tjänstebostadsnämnd, statlig myndighetär undersom en
regeringen. Nämndens verksamhet regleras förordningen 1988:1105av
med instruktion för Statens tjänstebostadsnämnd. harDen endast två
uppgifter, nämligen hänskjutna ärendenpröva hyra foratt prästersom
tjänstebostäder på begäran regeringen ellersamt departementatt ettav

yttranden eller förslag i frågor upplåtelse tjänstebostäder.röravge som av
Nämndens beslut hyresfrågori får överklagas. De åren harsenaste
nämnden cirka fem ärendenprövat år rörande hyressättning. Uppdragper
från regeringen eller från departementen har inte förekommit.

förordningenI tjänstebostäder finns bland särskilda reglerannatom
för uppvärmning och skötselansvaret anvisade prästbostäder. Somom av

utgångspunkt gäller enligt dessa regler själv forprästenatt attsvarar
tjänstebostaden sköts och på nonnaltvärms sätt.upp

Att betalar hyra förprästerna sina tjänstebostäder betyder inte i sig
självt förrnånsbeskattning uteslutet.att Liksom andraär arbetstagare

har tjänstebostad eller personalbostad de i princip skattskyldigasom är
för den ekonomiska förmån till bostaden kan innebära.rätten Tillsom
den del bostaden måste användas för exempelvis representation eller
församlingsverksamhet kan den inte ekonomisk förmånanses vara en
för Fönnånenprästen. kan enligt gällande lagregler i sådant fall inte

värdetstörre än normal bostad for arbetstagarenanses ochvara av en
Ärhans familj. denna förmån värd den hyra betalasän skallmer som

"övervärdet" enligt gällande Skatteregler beskattas.
Såvitt jag har kunnat finna förekommer det dock i dag inte att

förmånsbeskattaspräster för sina änstebostäder. harSå det varit länge.
Att i praktikenpräster inte förmånsbeskattas för sina tjänstebostäder
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Riksskatteverketfrånrekommendationursprungligenföljer enav
direktutfärdades iRekommendationenskattechefer.landetstillRSV

åmellannovember 1983den 25överenskommelsetillanslutning en
sidanandraoch åarbetsgivarverkdåvarande Statenssidanena

Överenskommelsen förhyrainnebar attoch TCO-S.SACO/SR
aldrigbruksvärde,bostadensefterberäknasskulletjänstebostäder men

ihyressättningreglerNuvarandekvadratmeter.för 100än ommer
ochför biskopar stämmertjänstebostäder prästerförordningen om

rekommendationEnligt RSV:söverenskommelse.dennamedöverens
hyraföreliggaförmån inteskattepliktigskulle någon omanses

överenskommelsen.enligtbegärdes
skattemyndighetemaslokaladerekommendationenInnan gavs var

detpåuppmärksammatshadeenhetlig. JOområdet intepraxis på
dnr 2930-1983novemberdenbeslut 7och uttalade iförhållandet ett

utgångspunkterallmännafråndet2246-1983och2175-19831982, att
avgränsadvälmedlemmaroacceptabelt Vissaheltmåste att av enanses

beskattningsåtgärder i vissayrkestypiskaförföremålyrkesgrupp blir
frågadetJOandra. Enligt ettinte ilandetdelar omvarmenav

fordramåserimligensituationtypexempel på ansessomen
skattechefema. SituationenochRiksskatteverketmellandiskussioner

sådantpåställning sätt attdessa instanser ettenligt JO,fordrade, togatt
taxeringsarbetet.upprätthållas ilikforrnighet kunde

års RSV-1983beslutJO:sbakgrundDet mot somavvar
till.komrekommendation

fråga.liknande Detbeslutat itillfällevidJO har även ett ensenare
dåuttalade2718-1984. JOdnr att1986decemberdenskedde 19

fömuftiginnebarrekommendationochöverenskommelsen RSV:s en
öppningproblemspeciellt motmycketpå samtoch rimlig lösning ett en

ande.följanförde JOVidarebedömning.och likformigkonsekventen

beslutandebinder derekommendationen inteförvisso"Det är sant att
alltså kandeochdomstolarochtaxeringsnämnder attmyndigheterna -- skall utnyttja sindeemellertid hoppasavstå från iaktta den. Det attattäratt

handlaallmänt förutsatta rättföreskrivna attvisserligen i lag inte men -- gällerdet härsäkertfömuft....Allmänheten inser attochmed omdöme sunt
eller överförasmedlåter jämförassiginteoch situationerförhållanden som

har."yrkesgrupperpå andradem som

gångerfleraharbostadsförmånerBeskattningen prästersav
SkU42,1983/84:bet.skatteutskott,riksdagensbehandlats särskilt seav

betänkandetnämndadet1986/87:SkU2. I1984/85:SkU36 senastsamt
tjänste-hyressättningen prästemasskatteutskottetnoterade att av

rekommen-ochöverenskommelseföre 1983 årsdvs.bostäder tidigare -
hadeProblemenvid beskattningen.problemmedfört vissadation hade-
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bestått hade olika län, dels idels i olika bedömningar gjorts i attatt
förrän flera årbeskattningsfrågoma flera fall hade aktualiseratsi inte

bostadsskyldighet.efter det fråga tillträtt medi tjänstprästenatt en
följdUtskottet sedan problemen, tillkonstaterade attatt av

hade bortfallit.rekommendationen tillämpades allmänt, tills vidare När
avskaffandetutskottet det infördenna gång uttalade sig avvar

tjänstebostad. Utskottetskyldighet tillhandahållapastoratens att
skulleförutsatte normalfallet fortsättningsvisrekommendationen iatt

anvisadesomfatta personalbostad för intesådan prästäven somen som
skyldig bebo.tjänstebostad och alltså inteprästen attvarsom

åtgärder förRiksskatteverket borde, enligt utskottet, vidta attsnarast
främja likforrnig och därefter följa utvecklingen påbedömningen noga
området.

juli anförsyttrande från till Civildepartementet den 1987I RSV 1ett
personalbostäder forrekommendationen gälla sådanabör ävenatt

hyrornatjänstebostäder, förutsattinte anvisadepräster är attsom som
tjänstebostäder.i enlighet med vad gäller för Ursätts prästerssom

föredrabeskattningssynpunkt yttrandet, schablonregelenligtär, atten
framför till skiftandeindividuell med hänsynanpassningen

denfamiljeförhållanden behov. förordade därför ioch RSV att
förordningen skulle gällafastställda bostadsytan 100 kvadratmeter

hittills.som
rekommendation från har följts någonRSV:s 1983 inte annanav

tjänstebostäder.rekommendation direkt sikte på Mentagit prästerssom
rekommendationer, ellerRSV har under utfärdat andraåren gåttsom

allmänna skedderåd, rörande förmånsbeskattning i allmänhet. Senast
detta förmånerrekommendationer vissaRSV:s attm.m. omgenom

för inkomstårettillämpas vid beräkning avdrag för preliminär skattav
och vidvid beräkning arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 19971997, av

rekommendationer,1998 års 1996:36. dessa generellataxering RSV I
innehåller hänvisningar till äldre rekommendationer,inte någrasom

inga bestämda ytavgränsningar.görs

5-17-0375
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4.2 Relationsändringen

Mina slutsatser förslag:och

upphävs.Förordningen biskops- och prästtjänsterom

Förordningen tjänstebostäder för biskopar och präster upp-om
hävs dock förslag rörande framtiden 4.3.se i avsnitt

förnyadefår företräda Svenska kyrkan dessKyrkomötet 1999 i
gestalt. införandelagen.iDetta sägs

beman-Vid beslutas Svenska kyrkans1999 års kyrkomöte nya
förningsorganisation. klargörs blir arbetsgivareDå prästervem som

och biskopar.

Svenska kyrkan rörande deAvtal sluts mellan ochstaten
historiska pensionsåtagandena till och biskopama.prästerna

uppdrag före relationsänd-Kyrkofondens styrelse i redanattges
pensionsstiftelse förringen bilda försäkringsförening eller tryg-en

gande pensionsåtagandena.av

informera anställdDomkapitlen uppdrag varjei prästattges
relationsändringen innebär för deninom respektive stift vadom

anställningen.egna

uppdrag deDomkapitlen i präster motsättersägaatt somges upp
har fullmakt.sig övergång och inte

samband med relationsänd-Arbetsgivarverket i uppdrag iattges
kollektivavtalen medringen avveckla de statliga prästerna.

för deKammarkollegiet arbetsgivaransvaret prästertar vars
statligt reglerade anställningsavtal består vid utgången år 1999.av

införandelagen.Detta isägs

uppdrag samråd med biskopama ochArbetsgivarverket i iattges
deras avveckla biskopamas statliga anställningar.arbetsgivarenya
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Arbetsgivarverket uppdragi avveckla de statliga kollek-attges
tivavtalen med biskopama.

arbetsgivaransvaretKammarkollegiet någon biskop kvar-tar om
står i statlig anställning vid utgången år infö-1999. Detta isägsav
randelagen.

4.2. 1 Verksamhetsövergång

Skyddsreglerna på områdetgäller det kyrkliga

När verksamhet från juridiskövergår till talar ien person en annan man
arbetsrättsliga sammanhang verksamhetsövergång. Oftast detärom en
fråga töretagsöverlåtelse. En aktieöverlåtelse däremot inteärom en
någon verksamhetsövergång. Oavsett aktiebolaget kvarstårägervem som

efter sådan överlåtelse juridiska ansvarig fören samma person som
verksamhetens drift.

Anställningsskyddet vid verksamhetsövergångar förstärktes till följd
Sveriges anslutning till Förstärkningen ledde reglerEG-rätten. tillav nya

i anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen.
båda skyddsreglemaDe i anställningsskyddslagen lyder följer.som

Vid övergång6 b § företag, verksamhet eller delettav en en av en
verksamhet från arbetsgivare till övergår också rättigheter ochdeen en annan
skyldigheter på anställningsavtal anställningsförhållandengrund de ochav

gäller vid tidpunkten för övergången den arbetsgivaren. Densom nya
tidigare arbetsgivaren ocksådock ansvarig arbetstagaren förär gentemot
ekonomiska förpliktelser hänför sig till tiden övergången.före Dettasom
stycke gäller arbetstagare sjögåendei allmän och fartyg.tjänstäven

Första stycket gäller vid övergånginte i samband med konkurs.
stycket ålders-,ljörsta gäller inte heller invaliditets- eller efterlevandeför-

maner.
bestämmelsernaTrots första stycket skalli anställningsavtalet och anställ-

ningsförhållandet övergåinte till arbetsgivare, arbetstagaren mot-en ny om
sig detta.sätter

§ sådan7 tredje Vid övergång ellerstycket företag, verksamhetetten av en
del verksamhet b övergångeni 6 skall i sig intesägs utgöraen av en som

saklig grund för arbetstagaren. förbud skall dockDetta intesägaatt upp
hindra uppsägningar sker ekonomiska, tekniska eller organisatoriskasom av
skäl där förändringar arbetsstyrkan ingår.i
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Skyddsregeln medbestämmandelagen har följ lydelse.i ande

övergår från28 § När företag, verksamhet eller del verksamhetett en en av en
arbetsgivare bunden kollektivavtal till arbetsgivare,är etten som av en ny

sådan övergång b lagenomfattas 6 § i 1982:80genom en som av om
anställningsskydd, gäller avtalet tillämpliga delar den arbetsgivaren.i för nya

gäller dock någotDetta inte den arbetsgivaren redan bundenärom nya av
kollektivavtal kan tillämpas de arbetstagare följ med.annat som som er

det fårI fall första stycket arbetstagarparten avtaleti sägasom avses upp
övergången.inom trettio dagar efter det den har underrättats Görsatt om

övergångenuppsägning denna tid, upphör avtalet gälla vid ellerinom att om
övergången,efter vid tidpunkten föruppsägningen uppsägningen.görs

Kollektivavtalet gäller heller den arbetsgivaren, den tidigareförinte nya om
övergången. sådanarbetsgivaren avtalet före uppsägningGörssäger upp en

övergången, densextio dagar före gäller dock avtalet föränsenare nya
arbetsgivaren fråntill dess sextio dagar har förflutit uppsägningen.

anställningsförhållandenNär arbetstagares anställningsavtal och har
övergått 1982:80till arbetsgivare enligt 6 b § lagenen ny om

år frånanställningsskydd, arbetsgivaren skyldig underdenär att ettnya
övergången dåtillämpa anställningsvillkoren det kollektivavtal gälldei som
för den tidigare arbetsgivaren. Villkoren skall tillämpas sättsamma som
den tidigare arbetsgivaren villkor. gällerskyldig tillämpa dessa Dettaattvar
dock inte sedan kollektivavtalets giltighetstid har löpt eller sedanut ett nytt

avtalhar börjat gälla för de arbetstagarna.övertagnaatt

hela följande. det finnsFör anställningsskyddslagen gäller Om någon
avvikande förordningsärskild föreskrift någon lag eller ii somannan en
har meddelats föreskriften frammed stöd lag så gäller den avvikandeav
för anställningsskyddslagen bestämmelser. framgår § förstaDetta 2av
stycket medbestämmandeanställningsskyddslagen. Motsvarande gäller
lagen, vilket framgår dess 3av

Frågan måste därför ställas det finns särskilda lagreglernågraom
eller förordningsregler personalSvenska kyrkans ochrörsom som av-
viker från de nämnda skyddsreglerna.

kyrkolagen församI finns särskilda bestämmelser ändringom av
lingsindelning. Bland kap. församlingi 5 14 § densägsannat att tarsom

geografiskt från församling ocksåområdeöver ett övertaren annan
denna församlings för fastigheteråtaganden berör invånare,ansvar som
eller verksamheter ifråga. Liknande finns beträffan-inom området regler
de indelningar samfálligheter. frågai kontrakt och kyrkliga Ipastorat, om
ändring pastoratsindelning särskilt 6 kap. stiftsstyrel-i 11 § attav anges

i samband med ändringsbeslutet skall fastställa tjänsteorganisationensen
i varje nybildat regler kan visserligenDe nämnts sägaspastorat. som nu

övergång verksamhet, de tillämpbara på den situationinteröra ärav men
står inför dörren. avviker från skyddsreglernaalltså inte iDesom nu
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anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen det aktuellai nu
sammanhanget.

lagen tryggande pensionsutfästelse finns vissaI 1967:531 om av
frånregler den näringsverksamhet övergårsituationenrör att ensom en

arbetsgivare till reglerna heller konflikt med destår inte iDeen annan.
här anställningsskyddslagen. skyddet enligtbehandlade reglerna i Från

invaliditets- och efter-anställningsskyddslagen har nämligen ålders-,
levandeförmånder undantagits.

trossamfundens rättsliga reglering kommer, enligtUtredningen om
föreslå allmänpreliminära uppgifter lämnats under hand, att ensom

skyldigheter åvilar kyrkokommunemaregel rättigheter ochattom som
regelskall motsvarande trossamfundsdelar. sådan avvi-Enövertas av
fårker från skyddsreglema anställningsskyddslagen,inte i utan snarast

betraktas komplettering därtill.som en
nämndakan sammanfattningsvis sig deJag inte att vare nu reg-se

avviker från skydds-lerna eller andra regler lag eller förordningnågra i
reglema anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen.i

anställningsskyddslagen kan huvud inteReglerna i §7 över taget
frångås lag kan frångåsavtal. Reglerna i 6 b § genomsammagenom

mindreavtalet blirkollektivavtal endast under förutsättning inteatt
stycket förstaförmånligt för arbetstagarna. framgår 2 § tredjeDetta av

medbestämmandelagenpunkten anställningsskyddslagen. Från 28 §
kan avvikande kollektivavtal träffas under förutsättningsamma som

vadbeträffande b anställningsskyddslagen. båda reglerna6 § De är
kollektivav-kallar EG-dispositiva. finns dag relevantaDet i ingaman

anställnings-talsbestämmelser avviker från skyddsreglema isom
skyddslagen och medbestämmandelagen.

redovisats reglerna i 6 b §Min slutsats vad hittills har är attav som
och anställningsskyddslagen medbestäm-§ tredje stycket i 28 §7 samt
mandelagen gäller för arbetstagarna Svenska kyrkan.i

Skyddsreglerna relationsändringenblir tillämpliga vid

Frågan då skyddsreglema blir tillämpliga den situationiär somom
Svenska kyrkan.uppkommer då relationerna ändras mellan ochstaten

ändå uppdragfrågan vansklig besvara. har mittDen Jagär ansett attatt
kräver försöker.jagatt

Reglerna tredje stycket anställningsskyddslagen ii 6 b § och 7 § samt
verksamhet eller28 medbestämmandelagen slår till företag,§ när ett en

det frågadel Avgörande alltså delsverksamhet övergår. årären omav en
verksamhet.övergång, dels det övergår ärom en om som en
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förarbetenaI till lagreglerna 1994/95:102prop. 23 atts. anges
reglerna har tillkommit för det inte skall råda någon tvekanatt attom
Sverige uppfyller sina åtaganden enligt EG-direktivet 77/187/EEG

tillnämining medlemsstaternas lagstiftning skydd för arbets-om av om
rättigheter vid överlåtelse företag, verksamhetertagares eller delarav

verksamheter överlåtelsedirektivet. Vidare a. 80 attav anges prop. s.
formuleringarna avsedda knyta till de begrepp användsär iatt an som
direktivet. EG-domstolen har i antal domar uttalat sig hurett över-om
låtelsedirektivet i olika avseenden skall tolkas. Dessa domar blir vägle-
dande också för tolkningen de svenska skyddsreglerna i anställ-av
ningsskyddslagen.

grundläggandeEn svårighet vid de tolkningar här blir erforder-som
liga överlåtelsedirektivet omfattarinte alla arbetstagareär i offentligatt
tjänst. direktivetNär införlivades i svensk lag tillades kategorin arbets

allmäni tjänst, någon utförligare Svensktagare motivering.utan rätts
praxis inte särskild väl utvecklad på denna punkt.är ännu

Begreppen överlåtare och förvärvare finns definierade artikeli i2
överlåtelsedirektivet. Med överlåtare varje fysisk eller juridiskavses

till följd överlåtelse i direktivets mening upphör attperson som av en
arbetsgivare för företaget, verksamheten eller del verksamhe-vara av
Med förvärvare varje fysisk eller juridiskten. tillavses person som

följd överlåtelse direktivetsi mening blir arbetsgivare för företa-av en
verksamheten eller del verksamheten.get, av

Uttrycket övergång, används i lagtexten, framgåttär avsettsom som
uttrycket överlåtelse i direktivet. finnsatt Det ingen definitionmotsvara

överlåtelsebegreppet i direktivet. Begreppet har stället uttolkatsiav
EG-domstolens praxis. Bland i den s.k. Redmondannatgenom

Stichting-domen mål C-29/9l, 1992, ECR finns belysandeI-3l89nr
uttalanden. Där framgår ordet överlåtelse används i vidsträcktatt en
betydelse. Direktivet tillämpas varhelst det inom förär avsett att ramen

avtalsrelation sker förändring det naturliga eller rättsligaen en av
för verksamheten ifråga.ansvaret

i den engelskspråkiga versionen domen: "the directive applicableav
wherever, in the of contractual relations, there change in thecontext a
natural legal who responsible for carrying the business andor person on
who incurs the obligations of employer towards employees of thean
undertaking"

Vidare framgår den nämnda domen det saknar betydelse iattav
detta sammanhang beslutet övergång inte har föranlettsatt ettom av
avtal med förvärvaren ensidigt myndighetsbeslut. Måletutan ettav
handlade verksamhet bestod imissbrukarvård. Verksamhe-om en som

drevs stiftelse medten anställd personal och finansieradesav en egen
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med kommunala bidrag. beslutade flytta bidraget tillKommunen att en
stiftelse, till följd därav ifråga.verksamhetenövertogannan som

i den engelskspråkiga domen:versionen "the national asks in itscourtav
sixth question whether the fact that the decision takentransfer was
unilaterally by the public authority and the result ofnot agreementwas an
concluded by with the subsidized bodies renders the directive inapplicable

thisin That be answered the negative./.../ thequestion inmustcase.
expression situation in which public authority decides tenninatetocovers a a
the subsidy paid legal result of which the of thatactivitiesto one person, as a
legal fully and anotherdefmitively tenninated, and transferto toperson are
legal with similar aim."person a

det gäller tolkningenNär begreppet verksamhet har arbetsdom-av
stolen i domen vägledande uttalanden.AD 1995 163 gjort vissanr
Domstolen konstaterar där till börja med språklig analysatt att en av
direktivets engelska, franska och tyska vid handenversioner attger
begreppet för affärsrörelseverksamhet står för arbetsupp-änsnarare
gifter. Sedan konstaterar domstolen EG-domstolens praxisatt ytter-ger
ligare underlag för slutsats. hänför arbetsdomstolenSärskilt sigsamma
till den s.k. Spijkers-domen mål C-24/95, 1986, ECR 1119. Enligtnr
den domen det avgörande "verksamheten" vid övergången harär om
bevarat identitet. Frågan det bestående ekonomisk enhetsin är ärom en

"a going harconcern" gått över.som- -
vill från anställningama förHär jag påminna jag utgåratt attom

dem till följdanställda med kyrkokommunala villkor består,ärsom nu
den allmänna regeln och skyl-kyrkokommuners rättigheterattav om

digheter övergår se avsnitt 3.2.1.ovan
Beträffande situationen komplex. Såprästerna är prästemassom

anställningsförhållanden dag reglerade ligger avsevärd deli är en av
arbetsgivaransvaret hos domkapitlet, medan delarövrigastaten genom
huvudsakligen återfinns hos olika kyrkokommunala organ.

dagFör del det riktigast utgå från varje ijag prästatt attegen anser
sysselsatt enda verksamhet och det fråga verksam-iär äratten om en

het i aktuell Arbetsgivare den ifrågavarande verksamhetenmening. inu
bör i detta sammanhang dels domkapitlet delsstatenanses vara genom
den berörda kyrkokommunen Relationsänd-se avsnitt 4.1.8.ovan
ringen kommer dessa delarinnebära rättssubjekt inte längreatt att
arbetsgivaransvaret ifråga.för verksamheten Vilket rättssubjekt som
kommer efter relationsändringen detta skrivsatt ta är näransvaret

kompetensfördelningenoklart och beror vad bestäms inomav som om
Svenska kyrkan. Sådana bestämmelser kommer finnas dels i den lagatt

Svenska kyrkan skall stiftas, dels den kyrkoordning där-iom som som
efter sannolikt kommer att antas.
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tänkbar lösning det eller det stift dag har delEn iär att pastorat som
arbetsgivaransvaret efteri för det fulla relations-prästen tar ansvaret

ändringen. modell stiftet arbetsgivaransvaret för allaEn är att tarannan
Svenskainom sitt geografiska område. tredje variantEnpräster är att

kyrkan sådan arbetsgivare för alla sina Denpräster.tarsom ansvar som
bygger till och stiftvarianten på sedan delegerar pastorat attatt man

fullgöra lämplig utsträcking.iansvaret
innebäroch de här skisserade lösningarna såvitt jag kanVar en av

finna verksamhet överlåtelsedirektivets mening ochövergår i attatt
skyddsreglema anställningsskyddslagen och medbestämmandelageni
slår till Svenska kyrkan. kommervad gäller i Staten inteprästerna
längre Vid tillämpningennågon del arbetsgivaransvaret.att ta avav
skyddsreglema domkapitlet betraktasmåste över-staten somgenom
låtare. den kyrkokommun dag har del i arbetsgivaransvaretOm isom
för fråga efter relationsändringeni inte kommerprästen att ta ansvaret

överlåtare. Vilket rättssubjektmåste också kyrkokommunen anses vara
skall betraktas förvärvare går inte påattsom svara nu.som

huruvidaBiskoparna har dag statliga anställningar. Frågani om
arbetstagare verksamhet icke ekonomiski renodlat offentlig naturav
omfattas omdiskuterad. svenskasjälva överlåtelsedirektivet Deärav
lagreglema verksamhetsövergång dockarbetstagares skydd vid görom

undantag för följer emellertidinget arbetstagare i allmän tjänst. Härav
anställningsskyddslagen slår tillinte automatiskt skyddsreglema iatt

också det gäller första punkten anställnings-biskopama. l §Avnär
tillskyddslagen framgår arbetstagare med hänsynnämligen att som

arbetsuppgifter anställningsvillkor får ha företagsledandeoch anses
eller från lagens tillämp-därmed jämförlig ställning helt undantagnaär

omfattar biskopama.ningsområde. sannolikt undantagetDet är att
förenligt med överlåtelse-Undantaget anställningsskyddslagen väli är

får medlems-direktivet. Enligt dess artikel andra stycket nämligen4
föreskriva uppsägningsförbudet skall gälla sådana kate-intestaterna att

gorier omfattas medlemsstaternas lag ellerarbetstagare inteav som av
praxis i fråga uppsägningsskydd se 1994:83 84 ochSOUäven s. a.om

således långt ifrån biskopamas anställ-41. Det givetär attprop. s.
ningsavtal automatiskt enligt bestämmelsen i anställnings-går över,
skyddslagen. undan-medbestämmandelagen finns inget motsvarandeI

får alltså och för räkna med medbestämmande-Man i sig 28 §tag. att
lagen kan få effekt för biskopamas del, det gäller villkor iäven när
kollektivavtal. kan inskjutas det helt övervägande antalet bisko-Här att

står utanför de fackliga organisationerna.par
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4.2.2 Rättigheter och skyldigheter övergår

Innebörden bestämmelsen b förstai 6 § stycket anställningsskydds-av
lagen anställningsavtalen vid verksamhetsövergångär skall fort-att en

tillämpassätta ingen överlåtelse har huvudatt ägt översom om rum
Förutom åtaganden rörande ålders-, invaliditets-taget. och efterlevan-

deförmåner skall samtliga de rättigheter och skyldigheter överlåta-som
har på grund anställningsavtalen eller anställningsförhållandenaren av

gå förvärvaren.på arbetsgivarenöver Den träder alltså automatisktnya
in i den tidigare arbetsgivarens ställe. Detta innebär a. 81 attprop. s.
den arbetsgivaren sedan kan ändra arbetsvillkoren och utövanya
arbetsledningsrätten på den tidigare arbetsgivaren hadesättsamma som
kunnat.

Anställningsavtalen och anställningsförhållandena i dag olika utser
för olika personalkategorier inom Svenska kyrkan. hämtarDe i olika
grad sitt innehåll från lagstiftning, kollektivavtal, tjänstereglementen
och personliga avtalsbestämmelser. I avsnitt 4.2.5 nedan redogör jag

for relationsändringensnämnare konsekvenser det gäller kollektiv-när
avtalen. Nu bortser jag från dem och beskriver följderna det gällernär
övriga delar anställningsavtalen.av

Prästernas anställningsförhållanden i avsevärd utsträckningär
reglerade i lagar, förordningar och kyrkliga kungörelser. De allmänna
arbetsrättsliga lagar såväl andra kyrkligastyr prästernassom som
arbetstagares anställningsförhållanden kvarstår och kommer efteräven
relationsändringen omfatta den kyrkliga personalen. Kyrkolagenatt
kommer emellertid upphävas. skälAv bör enligt min meningatt samma
också förordningen biskops- och prästtjänster förordningensamtom

tjänstebostäder för biskopar och upphävas. villkoren iAttprästerom
anställningsavtalen övergår automatiskt måste enligt min mening inne-
bära det materiella innehållet i reglerna kyrkolageni och de bådaatt
förordningama kvarstår delar de enskilda anställningsavtalen isom av
tillämpliga delar. tordeDetsamma gälla innehållet dei kyrkliga kungö-
relser anställningsförhållanden för för de fall dessarör präster,som
kungörelser upphävs i och med relationsändringen. fort-Kommer de att

gälla kvarstår de givetvis ocksåsätta delar anställ-prästernassom av
ningsavtal, då i form tjänstereglementen. Större delen innehållet iav av
de författningar upphävs kommer det bli möjligt träffaatt attsom
kollektivavtal tvingandeDe reglerna i anställningsskyddslagenom.

den för vad möjligt deni lig-yttersta gränsen Detär vägen.anger som
på de framtida arbetsgivarna ochett påstort parternager ansvar

arbetstagarsidan klargöra vilka villkor skall gälla. Föratt präster-som
del gäller dagi tjänstereglementen formi s.k. tjänstgöringsföre-nas av
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Ävendomkapitel. innehållen irespektiveskrifter, har utfärdatssom av
påtidpunkten för förändringen, antingenkvarstådessa kommer överatt

inomkyrkliga beslut fortsatttjänstereglementenaså sätt att gesgenom
anställningsavta-de delardärigenomgiltighet eller enbart utgöratt av

överenskommelser, exempelvis tjänste-len. Eventuella personliga om
bostäder, kvarstår liknandepå sätt.

tillnågonredovisats knappastBiskoparna har rätt auto-ovansom
anställningsavtalen.matisk övergång av

får inteUppsägningar4.2.3 göras

anledningmed direktfårinteMin bedömning sägasprästernaär att upp
med direktFörbudet uppsägningarverksamhetsövergången. motav

anställ-tredje stycketföljerverksamhetsövergång 7 §anledning avav
svensk gälldeinfördes iregelningsskyddslagen. dennaInnan rätt att

skulleverksamhetöverlåtarendet bli arbetsbrist hosansågs när en
då med giltigkunde överlåtarenarbetsbristenöverlåtas. grundPå av
verksamheten.sysselsatta iverkan de arbetstagaresäga varsomupp

kan be-sig inteverksamhetsövergång iställetgäller alltså iNumera att
efter verk-detsakarbetsbrist.traktas fall En är attett enannanavsom

dåhos förvärvaren. Dennearbetsbristsamhetsövergång kan uppstå är
tillåterkommerkrävs.uppsägningar Jagoförhindrad degöraatt som

4.2.8.detta avsnitti ett senare
för-med anledningsåledes fårEftersom inte sägasprästerna avupp

föranställningsavtalheller skrivas någraändringen skall det inte nya
83.1994:83dem se och SOU41 s.a. prop. s.

slu-anställningsavtal bördäremotbiskopama jagFör att nyaanser
avtalen. Efter-löpandeavsluta deankommer på regeringenDet atttas.

skemed fullmakt kan såanställdabiskopama utan attärsom
Uppgiftenenskild biskop.träffas med varjeöverenskommelse därom

tilllämpligen lämnasöverenskommelser kanförhandla sådanaatt om
uppgiften tilllämnaalternativ kanArbetsgivarverket. Ett attvara

till nedan i avsnitt 4.2.7. Iåterkommervilket jagKammarkollegiet,
medsamråd naturligtvismåstesamband med förhandlingarna äga rum

det oklartskrivsdettaföreträdare för de arbetsgivarna. När är ännunya
kommerSvenska kyrkanvilket eller vilka inom att gessomorgan

vidtasåtgärder börVilkabiskopama.rollen arbetsgivare åt somsom
fall kan nåsöverenskommelse någotiall förmodanmotom --

behandlas 4.3.6.i avsnitt
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4.2.4 Frivillig övergång

I det föregående har jag redogjort för kommer fåatt prästerna sinaatt
anställningsavtal och anställningsförhållanden automatiskt överförda
till arbetsgivare inom Svenska kyrkan.

Som framgår 6 b fjärde§ stycket anställningsskyddslagen harav
arbetstagaren i sådan situation rätt sig övergång.att motsätta Följdenen

detta blir anställningsförhållandetatt med överlåtaren består.av
Det kommer i sådant fall på arbetstagarenett klargöra förattan

överlåtaren han sigatt övergång.motsätter Lagbestämmelsen innehåller
ingen tidsfrist för den åtgärden. förarbetenaI a. 81prop. s. anges
dock arbetstagaren inom skäligatt tid från det han blivit underrättadatt

övergången skall han vill utnyttja sinom rättighetuppge om att stanna
kvar. En arbetstagare blivit underrättad övergången och där-som om
efter inte inom skälig tid sig densamma fårmotsatt med automatik sitt
anställningsavtal överfört till förvärvaren. En arbetstagare inte harsom
underrättats övergången torde kunna anspråk fortsattpågöraom
anställning hos överlåtaren efter detäven övergångenatt Detägt rum.

därförär angeläget alla Verkligen nås underrättelsernaatt och attav
detta sker i så god tid möjligt.som

Om det efter övergång uppstår arbetsbrist hos överlåtarenen utgör
detta i vanlig ordning saklig grund för uppsägning arbetstagareav som

anställda tillsär vidare hos överlåtaren.
detNär gäller bör domkapitlenprästerna för informationenta ansvar

övergången. De inompräster skälig tid efterom de underrättatsattsom
förändringen förklarar de sigom att övergång behållermotsätter i

princip sina anställningar. Eftersom framtideni huvudstaten över taget
inte kommer driva sådan verksamhetatt sysselsattaprästerna iärsom
kan det på goda grunder hävdas arbetsbrist kommeratt uppstå för deatt
präster väljer Domkapitlen böratt stanna. då med stödsom av
bestämmelserna i kyrkolagen dem,säga under förutsättning deattupp
inte har fullmaktsanställningar. De uppsagda kommer inte ha före-att
trädesrätt till återanställning hos den kyrkliga arbetsgivaren.nya

Vad gäller för de präster anställda med fullmaktärsom ochsom
sigmotsätter övergång behandlas i avsnittsom 4.3.6. Domkapitlen bör

sin uppgift utreda någon deattse som eventuelltprästerom av som
sigmotsätter övergång har fullmakt. Därvid måste uppmärksammas att

fullmakten kan ha i anställninggetts tjänstledigprästen ären som nu
från.
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Kollektivavtalen4.2.5

konsek-medförverksamhetsövergångkaraktärRelationsändringens av
biskopar,ochomfattarkollektivavtal prästerrörande de somvenser
personalövrigomfattarkollektivavtalderörandeförliksom övrigt som

nedan.kapiteljfr 5anställningarstatligamedkyrkanSvenskainom
verk-förvärvaregällermedbestämmandelagen attEnligt 28 § aven

kollektivavtaldelar detillämpligaibundenblirövergåttsamhet avsom
förutsättningunderdock baragälleringått. Dettaöverlåtaren harsom

förtillämpaskankollektivavtalharredansjälvinteförvärvarenatt som
särskildafinnsVidareförvärvats.verksamhetdenarbetstagarna i som

verk-vidförtidkollektivavtal imöjlighetregler säga ettatt uppsom ger
för-kollektivavtalet ifårArbetstagarsidansamhetsövergång. säga upp

före-denunderrättatsden harfrån detdagartid trettioinom att om
ellerövergångenvidgälladåupphörAvtaletövergången. attstående

Överlåtaren ocksåharuppsägningentidpunkt då görs.vid den senare
övergången.föreskeskallförtid. Dettaavtalet imöjlighet sägaatt upp

föravtaletgällerövergångenföredagarsextiodet skerOm änsenare
uppsägningen.frånförflutithardagarsextiotill dessförvärvaren att

bunden.intehuvudförvärvaren tagetblirså överSker det tidigare än
förtid påavtalet isjälvmöjlighet sägahar ingenFörvärvaren att upp

verksamhetsövergången.grund av
överlåtelsedirektivettillanpassadesmedbestämmandelagenNär

förvärva-såledesstadgas28 Numera attregler iinfördes ytterligare
tillämpaverksamhetsövergångenfrånårunderskyldig ettär attren

överlåtaren.förgälldedåkollektivavtaldetianställningsvillkoren som
skulle kunnaavtalnågottidigaresedan annatförvärvarenHar som

alltså intefår förvärvaren görasåövergårför demtillämpas även som
dettaendastupphöravtalöverlåtarenstillämpadet. Skyldigheten omatt

exempelvisavtal,ellertidigare nyttgiltighetstid löper ettavtals ut om
arbetstagareför degällaoch börjarmedslutsinrangeringsavtal, somett

57a.klargörs attlagändringentillförarbetenaövergått. I prop. s.
ivillkorentillämpaskyldigblirförvärvarenmedför attdenna regel att

förtidiavtalöverlåtarens sägskollektivavtalöverlåtarens även uppom
dettaalltså iförtida uppsägningsådanvid övergången. En sam-anses

Skyldig-avtalet löperförgiltighetstiden ut.medföramanhang inte att
underkvarstårkollektivavtaliöverlåtarensvillkorenheten tillämpaatt

avtaldessförinnaninte nyttövergången ettfråntid räknatårsett om
arbetstagarna.för degällasluts och börjar övertagna

har slutitsförgällerkollektivavtal prästernastatligaDe avsom nu
förord-ochkyrkolagen§kap. llstöd 32medArbetsgivarverket av

naturligArbetsgivarverket. Enförinstruktionmed1994:272ningen
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följd relationsförändringen måste enligt min mening avtalenattav vara
avvecklas. framtidenI bör anställningsvillkoren för inteprästerna vara
statligt reglerade.

börDet de statliga avtalen enbartintenoteras rör prästerna,att utan
gäller anställda vid myndigheter under regeringen. avsnittI 4.1.4även
finns redogörelse för vilka avtalennämnareovan en

Frågan hur övergången från statliga avtal till andra bör lösas påär
smidigt Svenska kyrkans arbetsgivare kommer pekassätt.ett att utnya

först i den kyrkoordning kyrkomötet bör1999. Deantassom av ges
frihet tillsammans fackligamed berörda forma deorganisationeratt nya
avtalen. Samtidigt måste det eftersträvas anställningsförhållandenaatt
för förblir stabila under den förändringsprocess rela-prästerna som
tionsändringen innebär.

Enligt min bör det till börja undvikas demening medatt att nya
arbetsgivarna blir bundna de statliga avtalen. kan fram-Dettaav som
gått undvikas på två Antingen de statliga avtalsätt. attgenom som
gäller relationsändringen bringas upphöra försignär närmar präs-att

del i samband med förändringen. Eller de arbets-ternas attgenom nya
givarna förtill då ha kollektivavtal andra arbetstagare,attser egna
nämligen anställda med kyrkokommunala villkor, kan tillämpassom
också för modellen rår VidareDen inteprästerna. över.statensenare
innehåller den osäkerhetsmoment. kan tänkas råda deladeDetett

förvärvarenmeningar mellan och ifall deorganisationerprästemas om
avtal förvärvaren har med andra också skulle kunna tillämpas för

förespråkar därför uppdrarJag regeringenprästerna. att
Arbetsgivarverket ombesörja de för delstatliga avtalen prästemasatt att
avvecklas i samband med relationsändringen. skekan antingenDet

de försista avtalen del löptid går iprästemasatt utgenom ges somen
samband med relationsändringen eller avtalen för prästemasattgenom
del i förtid relationsändringen skälsig. Av jagsägs när närmarupp som
skall återkomma till fördelar löptidjag med avtalenattser ges en som, .för del, sträcker för relations-sig tidpunktenäven prästemas över
ändringen och de sedan i förtid.sägsatt upp .Även de statliga avtalen och sålunda inte blir bindandesägsom upp
för de arbetsgivarna utgångspunkten alltså dessa skyldigaär ärattnya

tillämpa anställningsvillkoren i de gamla avtalen. skyldighetenDenatt
innebär visserligen viss inskränkning de arbetsgivamas frihet,ien nya

medför å andra sidan trygghet för och bidrar till stabili-prästernamen
arbetsplatserna.påteten

Skyldigheten tillämpa de gamla anställningsvillkoren kvarstår tillatt
dess någondera följande har inträffat:att av

a de arbetsgivarna och fackliga harorganisationerprästemasnya
träffat kollektivavtal har börjat gälla,ett nytt som



1997:44142 och biskopar SOUPräster

löptid har elleravtalens ordinarie gåttb de gamla ut
relationsändringen.har sedanc år gåttett

oklart vilkaundvikas detden måstesituationenJag ärattattanser
därför eftersträvasbörefter relationsändringen. DetVillkor gällersom

kollektivavtal innan rela-sluterde arbetsgivarnaatt nyanya
skyldighetavtal innan derasde fall slutertionsändringen eller iatt vart

skyldighetenupphör. Eftersomgamla villkorentillämpa de attatt
kan detlöptiden för dem gårupphörtillämpa de gamla villkoren när ut,

förtidpunktenlöptiderna sträcka sigfördel låta överattvara en
relationsändringen.

avtal. dag harsluta Imed det tidmåste räknaMan attatt tar nya
Svenskakollektivavtal meduppgiften slutatillregeringen ensamrätt att

kyrkolagenframgåravseende lönefönnåner. Dettakyrkans präster av
uppgiftenmöjlighet delegerakap. också regeringen32 ll attgersom

instruktionsform,sådan delegation, itill myndighet.någon Genom en
nämnda lag-länge detsluta avtalen. Såhar Arbetsgivarverket utsetts att

eller myndighetregeringengäller kan ingen änrummet somannan
Pastoratsförbundet eller någonprästavtal.bestämmer slutaregeringen

avtal medsådantalltså slutaarbetsgivarorganisation kan inte ettannan
relationsänd-tid efteravtalet baragällerDetta ävenprästerna. avserom

kyrkomötet ellerhellergäller kan intelänge nuvarande lagringen. Så
prästavtal. Vad kyrkomötetkyrkans centralstyrelse sluta någotSvenska
specificerat se övergångs-och centralstyrelsen får besluta är nogaom

kyrkolagen 29regeringsformen punkten 10bestämmelsema till samt
vadprästavtal ingår inte iuppgiften slutakap. och §§ och12 13 att

där nämns.som
medfår räknafinns två gå. AntingenDet attvägar att nyaman

och derasarbetsgivarnadekollektivavtal hinner tecknas mot-nyaav
tillsrelationsändringentidpunkten förtid går frånunder denparter som

kyrkligtockså får någotEllerde gamla avtalens löptid går ut. gesorgan
blivandedeArbetsgivarverket företrädaförmöjlighet i ställetatt

kollektiv-ingåendeocharbetsgivarna vid förtida förhandlingar avom
för relationsförändringen.avtal tiden efter

förlopp.få följandeVägvalet skulle scenariotMed det förstnämnda
förfram till tidpunkteneller förnyasNuvarande statliga avtal löper på
fårrelationsändringensluts förerelationsändringen. avtalDe sista som

relationsändringen. sambandefter Ilöptider sträcker på tidsig insom
sluta avtal.mandatupphör regeringensmed relationsändringen att

samtidigtArbetsgivarverket,bemyndigandet tillRegeringen återtar som
förtid. eftergällande avtalen i Förstför del deprästemas säger upp

avtal. Underslutarelationsändringen kan de arbetsgivarna nyanya
visserligen intearbetsgivarnatiden efter relationsändringen deär nya
anställningsvill-tillämpabundna avtalen, skyldigade gamla attmenav
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koren i dem. Denna skyldighet upphör de avtalen börjar gälla.när nya
Skulle dessförinnan de gamla avtalens ordinarie löptid upphörut,
skyldigheten redan då. I fall upphör skyldigheten tillämpa devart att
gamla villkoren harår gått efter relationsförändringen.när ett

Det andra Vägvalet innebär de avtalen kan slutas redan föreatt nya
relationsändringen, så de ligger klara och kan träda ikraft omedel-att
bart efter densamma. dettaFör skall möjligt måste lagstift-att vara
ningsåtgärder vidtas före tidpunkten för relationsändringen. Regering-

till sluta prästavtalensamrätt måste inskränkas och något kyrk-attens
ligt måste mandat förvägi sluta avtal med avseende påattorgan ges
tiden efter relationsändringen. För stabilitetens skull måste det dess-

till regeringens kvarstårutom till dess det finnsatt ensamrätt attses en
faktisk möjlighet för det företräder de arbetsgivarna attorgan som nya
sluta avtal. Följande ordning möjlig. Genom införandelagenär som

bli stiftad under senhöstenväntas 1998 kan förordnas 1999 års kyr-att
komöte med avseende på tid efter relationsändringen och hinderutan

vad stadgas i kyrkolagen den behörighet framgårav som ges som av
den lagen Svenska kyrkan. Det betyder kyrkomötet kommerattnya om

fungera slagsatt interimstyrelse för det rättssubjektetettsom nya
Svenska kyrkan. Sedan nämnda lagstiftningsåtgärd vidtagits kan 1999
års kyrkomöte, sannolikt kommer hållas under våren 1999,att utsesom
exempelvis Pastoratsforbundet sluta kollektivavtal medatt prästerna.
Förutsatt avtalsförhandlingarna leder till resultat kan kollektivavtalatt
för tiden efter relationsändringen sedan slutas någon gång under andra
halvåret 1999. Arbetsgivarverket bör denämnts sägasom ovan upp
löpande statliga avtalen inför relationsändringen. deOm avtalennya
ligger färdiga vid tidpunkten för relationsändringen kommer dessa nya
avtal börja gälla och bli tillämpliga omedelbart.att arbetsgivar-De nya

blir då inte skyldiga tillämpa anställningsvillkoren dei statligaattna
kollektivavtalen. Skulle de avtalen inte ha hunnit bli klara kommernya
de gamla villkoren bli tillämpliga, precis vid det tidigare redo-att som
visade Vägvalet.

Själv jag båda vägvalen möjliga. förstnämndaDetatt är väg-anser
valet kommer sannolikt innebära de arbetsgivarna efter rela-att att nya
tionsändringen har några månader på försig tillsammans medatt präs-

Ävenarbetstagarorganisationer framternas nå till kollektivavtal.nya
till följd kyrkolagens bestämmelse avtal inte kan slutasom av nya

innan relationsändringen faktiskt har genomförts, kan de förberedas
tidigare. Efter 1999 års kyrkomöte kommer det klartstå vilkaatt
arbetsgivare får efter relationsändringen.prästerna Sannolikt kommer
det också huravgjort arbetsgivarorganisationen kommeratt attvara se

Redan då kan de kollektivavtalen förberedas.ut. andraDet väg-nya
valet innebär ytterligare skapas för de kollektiv-att utrymme nya
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ordningavtalspartemas arbete med de avtalen. sådan jagEn sernya
fördelar med.

kommeruppfattningen det dåAnledningen till jag har den äratt att
vad gäller kollektivavtal inteklart lång tid förvägstå iatt som om nya

det bra förrelationsändringen.hinner slutas innan Jag äratttror
det underlättar vidocksåstabiliteten på arbetsplatserna. Jag atttror

övergång.till de skall sigställningstagande motsättaprästernas om
ochdisponeraravtalens löptid förstås någotMen överär parternasom

Skullebeslut den saken.lägga förslag tilljag kan därför inte något om
bestämmaavtalen kommade statligakollektivavtalspartema i att

direkt samband meddel går ilöptider för prästernas utsom
kollektivavtalavtalspartema,relationsändringen kan de nyanya om
villkoren deoch enkelt ingå avtal ihar hunnit slutas, snabbtinte attom

tills avtalats.statliga avtalen skall gälla annat
Även framtidenkollektivavtal.för gäller dag statliga Ibiskopama i

Övergången statliga till kollektivavtalbör fallet. frånså inte nyavara
prästavtalen. Enligt minungefär det gällerbör kunna lösas närsom

avveckla deuppdra Arbetsgivarverketbör regeringen åtmening att
relationsändringen.samband med Jagstatliga avtalen med biskopama i

klart hurkyrkomöte kommer ståfrån det efter årsutgår 1999 attatt
ocksåframtiden. Då kanarbetsgivarskapet för skall ordnas ibiskopama

börja förberedas.de kollektivavtalennya
uppmärksammakollektivavtalspartemasammanhanget måsteI att

de statligaslutits med stöddet finns lokala kollektivavtal har avsom
avtalen.

medbestämmandeInformation och4.2.6

förhand-regel primärInför har överlåtaren iverksamhetsövergången
tillföre beslut initiativlingsskyldighet. måste alltsåArbetsgivaren ta

kollektiv-medbestämmandeförhandlingar med samtligaoch genomföra
medbe-framgår §avtalsbärande arbetstagarorganisationer. 11Detta av

stämmandelagen.
kyrkanmellan och SvenskaFörändringen relationerna statenav

för verksamhetsöver-innebär så mycket än pästerna utsättsatt enmer
arbets-förhållandet mellangång. Medbestämmandelagen gäller endast
därförFrågan kangivare och arbetstagare. framgår lagens lDet av

omfattas någon för-ställas relationsändringen sig verkligeni avom
följande principiellahandlingsskyldighet. Arbetsdomstolen har gjort

uttalande domen 150.i AD 1980 nr
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offentliga sektorn fattas beslutanförda blir det den"Slutsatsen det attav
arbetstagareförhållandet arbetsgivarekaninte ävenröra omsom anses - ochåterverkningar statsanställdas arbets-sådant kan förbeslutet som

sådanafrågaanställningsförhållanden. Någon förhandlingsrätt finns inte i om
detbeslut fattasbeslut./.../i särskilt fall gällervarje avgöra ettatt avom

fattas det offentligasåsom arbetsgivare eller detoffentliga organet om av
alltsåföreliggerfallet intenågon egenskap. deti Arorganet senareannan

beslutet liggerfråga själva beslutet eftersomnågon förhandlingsrätt i om
uppkommerDärmedförhållandet arbetsgivare arbetstagare.utanför -- skall bestämmavilka kriteriersvårigheten efternaturligtvis avgöraatt man

andra principden eller den kategorien. Ihänförligt tillbeslut ärett enaom
liggervilka övervägandenmåste så granskardärvid förfara att sommanman

påsådana direkt siktedebakom dessa objektivtbeslutet och är tarsett attom
ocksåegenskap.statsanställda denna deras intressei Av är avgöraatt vem

siktedirektvilken kategori beslutetbeslutets adressat där tarv ssom
vilkainnehåller beslutpå./.../det proposition serierförekommer att avaven

denna deras egenskap.sikte de statsanställda i Dessavissa direkt tar senare
alltså förhandlingsrätten."beslut omfattas av

föreliggaknappastförhandlingsskyldighet skulle såledesPrimär
Svenska kyr-mellan ochbeslutet förändra relationenrörande statenatt

dettatill övervägandena ikan. fråga de förslag beslutiMen somom
förhandlingsskyldighet.föreliggerbetänkande kan leda till primär

förMBA-R formernafinns kollektivavtalDock rörett sam-som
centrala arbetstagarorganisatio-verkan och demellan arbetsgivaren

avtaletff.1986/872147 4 Deti regeringsärenden se s.nema prop.
medbestämmandelagen skallenligt inteinnebär förhandling ägaatt rum

förhållandetochfrågor handläggs regeringeni sådana rörsomsom av
reglerademed statligtoch arbetstagaremellan arbetsgivarestaten som

på sigarbetsgivareinnebär detanställningar. Vidare taratt staten som
statsanställdas huvud-med debestämmande samverkaenligt egetatt

information eller överläggningar.organisationer genom
från rnedbestämman-avtalat avvikelse ll §har alltsåParterna om

detillåtna bara intedelagen. Sådana enligt lagavtal 4 §är omsamma
följerregler för arbetstagarsidaninnebär mindre förmånliga än som

artiklarna och 6.2direktiv innehåller i 6.1.överlåtelsedirektivet. Detta
finna direkti-överläggning. kanregler information och Jag inte attom

åtgärder frånlångtgående krav pådetta avseende ställerivet mer
arbetsgivarsidan åtaganden har gjort i MBA-R.deän staten

medbestämmande-slutsats ll §Min MBA-R, ersätterär att som
ställas demedbestämmande kanlagen, tillgodoser det krav på avsom

verk-innebäraför relationsändringen kommerarbetstagare vilka att en
samhetsövergång.

medbestämmande vill jagsålunda gällerfrån vadBortsett omsom
personli-betydelse för arbetstagarnapeka på följande. Det är störstaav

arbetstagarearbetsplatsemas funktion varjeoch för de kyrkliga attgen
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inom Svenska kyrkan i god tid får korrekt, klar och utförlig information
vad relationsändringen kommer innebära för den anställ-attom egna

ningen. Präster och biskopar måste underlag för sina beslut att
övergång eller sig. förhållandeIacceptera tillmotsättaatt prästerna

måste domkapitlen känna för relevant information Attattansvar ges.
biskopama informeras ankommer på regeringen. Själv jag detanser
lämpligt regeringen uppdrag till Arbetsgivarverketatt handhaett attger
informationen. Förutsättningen för riktig information skall kunnaatt

det står klart hur denär framtida organisationenatt blir utformad.ges
Därför vill betonajag vikten det inomkyrkliga beslutsförfarandetattav
i dessa avseenden kan slutföras fördröjning det leder tillutan samt att
klara regler.

Jag övergår till det krav på information arbetstagarna kannu som
ställa efter relationsändringen. Arbetsgivare har skyldighet inforrne-att

arbetstagare anställningsvillkor. Lagregeln härom återfinns ira om
6 a§ anställningsskyddslagen. Senast månad efter det arbets-atten

har börjat arbeta skalltagaren arbetsgivaren skriftligen informera
arbetstagaren de villkor gäller för anställningen. Om anställ-om som
ningstiden kortare månad bortfallerär skyldigheten.än Informa-en
tionen skall innehålla uppgifter rad angivna omständigheter,om en
bland arbetsgivarens och adress, arbetsuppgifterna,annat namn an-
ställningsformen och tillämpligt kollektivavtal. förutsättningarnaOm
för anställningen dessai avseenden ändras, antingen beslutettgenom

arbetsgivaren eller överenskommelse mellan arbets-av genom en ny
givaren och arbetstagaren, skall arbetsgivaren inom månad lämnaen ny
skriftlig information ändringen.om

Efter relationsändringen blir de arbetsgivarna, enligt vadnya som nu
beskrivits, skyldiga lämna information till och biskopamaatt prästerna

de förändringar relationsändringen har medfört.om som

Överlämnarmyndighet4.2.7

Den planerade relationsändringen kan inte i helhetsin genomföras från
dag till Hanteringen personalfrågorna måste påbörjas ien en annan. av

god tid före förändringen. Vidare måste räkna med delattman en
sådana frågor inte kan bli lösta vid tidpunkten för verksamhets-
övergången kvarstår till efteråt.utan

blirDet nödvändigt den statliga överlåtarsidan på något kanatt sätt
finnas kvar efter tidpunkten för relationsförändringen. detpart Försom
ändamålet bör statlig myndighet bildas eller utpekas. väljerJag iatten
detta skede kalla den överlämnarmyndigheten. Som finns detnämnts en
rad åtgärder de nuvarande arbetsgivarna måste vidta förväg.i Detsom
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förestående verksamhetsövergången,deninformerasigrör att omom
övergångsighar klargjort de motsätterpräster attsägaatt somupp

överlämnannyndig-kollektivavtal. Omhantera avvecklingsamt att av
kan detrelationsändringengod tid införeller utpekas iheten bildas
nämndadel deförtill dennalämna över attövervägas att en avsvara

stället åläggsuppgifternaföreslagit idockåtgärderna. Ovan har jag att
Arbetsgivarverket.respektivedomkapitlen

Överlämnarmyndigheten förha beredskapefter övergångenmåste
har valt inteuppsägningsärenden rörandehantera präster attatt som

Även relationsänd-förföre tidpunktenuppsägningama görsöver. om
Anställningamatiden.ärenden dra påsådanaringen kan tvister i ut

pågåendeSådanalösta.bestå tills tvistemakommer då i regel äratt
uppsägningarrörande andrafinnas ocksåkan för övrigt präs-tvister av

huvudkanövergångsigFullmaktsanställda övermotsätterter. som
ochavsnitten 4.1.l0behandlas ivilketinte närmaresägastaget upp,

biskopar harde ochbör4.3.4. Enligt min mening motsattpräster som
relationsänd-tidpunkten förvidoch kvar i tjänstövergångsig ärsom

flyttadeanställningarstatligareglerade respektivefå sina statligtringen
uppdra-myndighet börstatligaöverlämnannyndigheten.till Denna ges

förhållande till berörda arbetstagare.arbetsgivaransvaret iget att ta
myndighetbörskälen för detNedan återkommer tilljag att somvara en

uppgifter 4.3.6.får dessa se avsnitt
kollektivavtal förförhandlaförväg kunnaFörvärvarsidan bör i om

kanVidareanställningar..för biskopamasframtiden och villkorenom
efter övergångeninformationförbereda dendet bli nödvändigt att som

innehåll.anställningsavtalensoch biskoparmåste till präster omges
Svenskadenlösas såmeninguppgifter bör enligt minDessa nära nya

hållits och denkyrkomöteSedan årskyrkan möjligt. 1999 nyasom
förvärvama Frånklart vilkamåste det ståkyrkoordningen beslutats är.

för-för förvärvamamöjligtdet ocksåtidpunkt måste attvarasamma
4.2.5 ochse avsnittmed arbetstagarorganisationemahandla attovan

nämndaförbereda den infonnationen.
flera formeröverlämnannyndigheten kanFör övervägas.

överlämnings-förbefintligtmodell låta någotEn är att organ svara
uppgifterdedet beaktas vissaVid sådant val böråtgärderna. attett av

dåtänkermyndighetsutövning. Jagfråga innebärkan komma isom
väljereventuelltfullmaktsanställdafrämst beslut rörande depå attsom

myndighet medför statligtalarinte gå Dettaöver. att enresonemang
verksamhetsområden bör väljas.närliggandekompetens inom

myndighet försärskild statligbildalösningEn är att upp-enannan
tillvägaUngefär så gicköverlärrmarorganisation.giften att manvara

4.3.3.bolagiserades se nedan avsnitt Enpostverketteleverket ochnär
kvarvarandeblimyndighet behöver inte Desådan särskild statlig stor.
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statliga arbetsgivarfrågoma rörande televerks- och postverksanställda
hanteras enmansmyndighet i kommittéfonn.av en

Jag förespråkar den förstnämnda lösningen och Kammar-attanser
kollegiet bör väljas. Vid Kammarkollegiet finns erfarenhet och kom-

rörande kyrkliga ärenden. förefaller effektivtDetpetens utnyttjaattmer
denna befintliga bygga någotän att nytt.resurs upp

denI s.k. införandelagen bör slås fast Kammarkollegiet elleratt -
den överlämnannyndighet skall arbetsgivaransva-utses tasom annars -

för de arbetstagare Svenska kyrkaninom statliga eller statligtret vars
reglerade anställningar består vid tidpunkten för relationsändringen se

avsnitt 4.3.6.även

4.2.8 Eventuell övertalighet

I övergångssituationer förekommer ofta övertalighet. Alla har varitsom
anställda hos överlåtaren kan kanske eller anledning inteav en annan
beredas plats hos förvärvaren. Då uppkommer frågan om vem som
skall hantera övertaligheten. Skall överlåtaren eller förvärvaren degöra
uppsägningar krävs skallHos turordning och omplaceringarsom vem
verkställas

finnsDet för närvarande ingen särskild anledning detatt anta att
kommer föreligga övertalighet bland Svenska kyrkans vidatt präster
tidpunkten för relationsändringen. Om så ändå skulle bli fallet i något
avseende finns det anledning beakta följ ande.att

För och andra byter arbetsgivare gäller framgåttpräster som som
särskilda skyddsregler vid själva övergången. innebärDe att utrymmet
för överlåtaren vidta begränsatuppsägningar prop.l994/95:102att är

f..44 Endast uppsägningar inte dikteras förvärvarenss. som av
önskemål får vidtas överlåtaren. Sådana uppsägningar kännetecknasav

de skulle ha vidtagits någon övergång blivit elleratt oavsettav om av
ej. Om däremot övertaligheten till följduppstår övergången och för-av

önskemål, saknar överlåtarenvärvarens vidta uppsägningar.rätt att
Överlåtaren kan således inte vidta uppsägningar för förvärvarens räk-
ning. I det läget ankommer det stället förvärvareni på efter över-att
gången vidta de uppsägningar förvärvaren finner nödvändiga. Isom
lagförarbetena överlåtaren och förvärvaren intepoängteras att
sinsemellan skall kunna skall hantera övertalig-göra upp om vem som
heten. Samtidigt uttalas det önskvärt frågorna löses kollektiv-iäratt att
avtal, med beaktande förhållandena i det enskilda fallet.av

Skulle förändringen relationen mellan och Svenska kyrkanstatenav
medföra övertalighet blanduppstår i Svenska kyrkanatt prästernaen
ligger det, enligt min mening, till hands de frågor hörnärmast att som
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kollektivavtalslös-förvärvaren. Fördärmed hanteras att enavsamman
framtida beman-Svenska kyrkansmåstenåmöjligskallning attvara

stadium.tidigtform påelleridentifierasningsorganisationen ettta

pensionsåtagandenGjorda4.2.9

Inledning

bör hanterahuruppfattningför minredogör jagavsnittdettaI manom
medsambandbiskopar iochförpensionsåtagandenagjorda prästerde

relationsändringen.
kyrkokom-anställda medbeträffande deredogörelseMotsvarande

redovisning3.2.4. Föravsnitt närmarevillkor finns imunala aven
pensionsåtagandensäkerställandeslagsolikatryggandelagen och avav

dit.hänvisar jag

Pensionsskulden i dag

skuldBeräknad

haroch biskoparavseendepensionsskulden prästerackumuleradeDen
löneskatt påsärskildkr. Läggsmiljonertill 856beräknat1995SPV år

miljoner kr.039blir lbeloppet summan

Säkerställande

kyr-imening. Mentryggandelagenstryggad iintePensionsskulden är
årbokförts. Förskuldendelharbalansräkningkofondens stor aven

skall finnasskuldenhelakr.miljoner Strävanbokfördes 770 är att1995
kyrkofon-Därför irelationsändringen. görsförtidpunktenbokförd vid

miljo-870kommer1996ändamålet. årFörföravsättningarårligaden
hållsmedlenpensionsskuld. Debokföras avsattakr reserve-att somner

rade.
pensionsskuldenhelamedelfrånkan utgå motsvararMan att som

kyrkofon-reserverade ifinnaskommersärskild löneskattinklusive att
avtalspen-betyderrelationsändringen. Dettidpunkten for attvidden

liknakommerdelbiskopamas ettoch attforsionssystemet prästemas
premiereservsystem.
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överväganden

Allmänna riktlinjer vid bolagisering

Riksdagen har fastslagit riktlinjer för hur gjorda pensionsåtaganden
skall regleras statlig verksamhet eller del däravnär övergår till annan
associationsfonn. riktlinjerDessa återfinns som iäven nämnts ovan
avsnitt 3.2.4 i 1994/95:150 bil. 1.1.prop.

Riktlinjerna innebär avtal skall träffas mellan och denatt ett staten
verksamheten betalningsskyldighetenövertar för deattsom om

upparbetade pensionsåtagandena i verksamheten skall överföras till
förvärvaren. Här kan inskjutas de stiftade lagreglemaatt senare om
skydd för arbetstagares rättigheter i samband med verksamhetsöver-
gång inte omfattar pensionsåtaganden se 6 § tredje stycket anställ-
ningsskyddslagen. Fortfarande torde alltså krävas särskilt avtalatt ett
ingås pensionsåtagandena. De övergår inte automatiskt på förvärva-om

verksamheten.ren av
Avtalet skall innebära den verksamheten åtar sigatt övertar attsom

betala de pensioner härrör från den tid under vilken verksamhetensom
bedrevs i Vidare skall förvärvaren i avtalet åta sigstaten. att snarast
möjligt efter övergången de pensionsåtagandena.övertagnatrygga

Det faktiska för betalningen den särskilda löneskattenansvaret av
jfr avsnitt 3.2.3 skall enligt riktlinjerna regleras i det nämndaovan
avtalet. Kostnaden bör alltid belasta den Verksamhet avskiljs.som

Riktlinjerna innehåller vidare riksdagen börett attresonemang om
bemyndiga regeringen uppdra åt Riksgäldskontoret inomatt att ramen
för dess ordinarie verksamhet med statliga vid behovgarantier ställa
borgen för statliga pensionsåtaganden.övertagna Regeringen har i
beslut den 17 december 1992 givit sådant uppdrag. Meningenett är att
borgensåtagandena skall underlätta tryggandet de historiska åtagan-av
dena hos förvärvarna. Statlig borgen skall inte ställas för framtida
åtaganden och bör betraktas alternativ till de övriga tryggande-ettsom
möjligheter finns.som

Avtal 1999

Ytterst torde det dagi kyrkokommunema för devara som ansvarar
åtaganden de statligaprästerna pensionsavtalengentemot innebärsom
se avsnitt 4.1.4. detI avseendet skiljer sig den förestående rela-ovan
tionsändringen från de bolagiseringar åsyftades de redo-närsom ovan
visade riktlinjerna upprättades. Jag ändå riktlinjerna bör följas.attanser
Staten har i dag del i arbetsgivaransvaret för och hela arbets-prästerna
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givaransvaret för biskopama. verksamhet dessa arbetstagareDen är
sysselsatta delvis statlig och kommer vid relationsändringeni är att

avtalassociationsforrn. tydlighets skull börövergå till För ettannan
därför slutas angående de historiska åtagandena.

rimligt får bestämmas inomkyrkligtEnligt min mening det detär att
vilket för de historiskakyrkligt rättssubjekt skall överta ansvaretsom

skallpensionsåtagandena till och biskopar. dettaFörpräster att vara
möjligt samtidigt avtal skall hinna slutas innan relationsändringensom

kyrkomöte befogenhet beslutafaktum, måste års1999är ett attges om
avtalspart.för Svenska kyrkans räkning skall uppträda somvem som

Med övergångsbestämmelse den föreslagit i avsnitt 4.2.5jagen som
befogenhet föreligga.kommer sådan attovan

innehåll kräver. Eftersom kyr-Avtalet bör det riktlinjernages som
kofonden kyrkans disposition vid rela-kommer ställas till Svenskaatt

foraktuellt för skjuta till medeltionsändringen blir det inte staten att
finansiering de historiska åtagandena.av

bildas förvägeller stiftelse kanFörening i

de his-för tryggande, eller säkerställande,Det primära ansvaret av
alltså åvila rättssubjekt inomtoriska åtagandena kommer någotatt

med detSvenska kyrkan. tryggande hängerDetta nära samman
framtida pensions-tryggande kommer krävas avseendeattsom

effektivtåtaganden. blir det ekonomiskt ochMed all sannolikhet mest
tryggandeformlösa dessa uppgifter sammanhang. Lämpligbåda iatt ett

villförsäkringsföreningens eller pensionsstiftelsens. Här jagantingenär
hänvisa till de utförligare överväganden jag redovisat i avsnittsom
3.2.4 ovan.

Eftersom kyrkofonden redan i dag har gjort avsättningar motsvaran-
ellerförsäkringsföreningde delen pensionsskulden, börstörre enav

På såpensionsstiftelse kunna byggas redan före relationsändringen.upp
Även utvecklatkan underlättas. detta har iövergången jagsätt närmare

ellerförtida uppbyggnad försäkringsföreningavsnitt 3.2.4 Enovan. av
pensionsstiftelse skulle också betyda det uppstår något behovinteatt av

därförstatliga för gjorda pensionsåtagandena.garantier de Jag attanser
förbereda sådanKyrkofondens styrelse bör i uppdrag attsnarast ges en

lösning, biskopars hindrarvad gäller och pensioner. Ingetprästers att
denna pensionsstiftelse utvidgas tillförsäkringsförening eller sedan att
omfatta hela Svenska kyrkans personal se avsnitt 3.2.4.ovan
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Präster övergårintesom

Övergången till den arbetsgivaren blir frivillig för den enskilde präsnya
och biskopen, enligt vad beskrivits i avsnitt Blandten 4.2.4.som ovan

dem finnassig övergång kan vissa vid tidpunkten förmotsättersom som
relationsändringen står kvar statligti sina reglerade anställningar för en
kort tid eller tills vidare. kommer enligt förslag fåDessa mitt Kamatt
markollegiet arbetsgivare. Staten kommer bära föratt ansvaretsom
kommande löner och till dessa arbetstagare.pensioner Finansieringen får
Kammarkollegiet främst söka lösa avtal uthyrning arbetsgenom om av
kraften till de kyrkliga arbetsgivarna se nedan.avsnitt 4.3.6ävennya
För de historiska åtagandena bör de medel kyrkofondeniavsattssom
kunna bör avtala med Svenskautnyttjas. Staten kyrkan de närmareom

Ävenformerna härför. detta avtal bör ingås före relationsändringen,
varför den kyrkliga avtalsparten måste års kyrkomöte.1999utses av
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4.3 Framtiden

Mina slutsatser förslag:och

Behovet behörighetskrav för inom Svenskapräster övervägsav
kyrkan.

förAnsvarsnämnden biskopar läggs ned.

Präster och biskopar med fullmakt behåller s.k. oavsättlighet.sin
i införandelagen.Detta sägs

tättFör sina anställningar flyttade till Kammar-präster som
kollegiet skall skallbestämmelser i nuvarande kyrkolagen gälla. De

arbetsskyldiga stift. införandelagen.inom sitt Detta isägsvara

arbetskraftKammarkollegiet skall hyra dessa tillut prästers
Svenska kyrkan.

särskild lagstiftning föreslås till begränsning konflikt-Ingen av
för biskopar.ochrätten präster

tjänstebostadsnämndStatens läggs ned.

Nuvarande avseende tjänstebostäder och beskattningsystern
fungera väl.synes

4.3.1 Inledning

detta kapitelI jag bör särskilda regler föröverväger präs-statenom ge
och biskopars anställningsförhållanden efter relationsändringen.ters

finnsDet del omständigheter anställ-och biskoparsgör prästersen som
ningar annorlunda de flesta andra anställningar denpå privataän
arbetsmarknaden. har frågat omständigheter kanJag mig dessaom
motivera särskilda åtgärder från sida.statens

Till börja med redovisar fråganjag mina överväganden rörandeatt
och biskopars behörighet och kompetens avsnitt 4.3.2.prästersom

Därefter behandlar den s.k.fullmaktsfrågan. redo-jag avsnitt 4.3.3I
visas inledningsvis jämförelsernågra med tidigare bolagiseringar och
kommunaliseringar statlig verksamhet. har allaDessa innanägtav rum
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regeln automatisk anställningsavtalövergång infördes i svenskom av
och kan därför vidare användas modeller förinte denrätt utan som

fråga här aktuell. exempel de ändå intressanta. Rela-Somär ärsom
förtionsändringen innebär, redovisats i avsnitt 4.2.1, prästemassom

del kyrklig verksamhet övergår till drivas juridiskaatt att av perso-nya
anställningsavtal följer automatiskt med verksamheten.Prästemasner.

betyder med fullmakt utgångspunkt harDet rättäven präster attatt som
och den förstärktahos den arbetsgivaren behålla sina anställningarnya

ochanställningstrygghet följer med dem. avsnitt 4.3.4 4.3.5Isom
redogör för uppfattning vad detta innebär. kanjag min Prästemaom

till den arbetsgivaren.dock välja med verksamheteninte gå överatt nya
detta fall slutar iden gamla arbetsgivaren iTrots attstatenatt egen- -

arbetstagare då interegi driva kyrklig verksamhet kan dessa sägas upp.
fullmaktarbetsbrist, de harVisserligen föreligger det lägeti men som

har redogjort för i avsnitt 4.1.10oavsättliga. Innebörden därav jagär
förslag till hur kan lösasnedan jag situationenI avsnitt 4.3.6ovan. ger

följa med verksamhetenmed fullmakt sig övermotsätterpräster attom
Äventill den biskopama har sigarbetsgivaren. rätt motsättaatt attnya

för fallförslag gäller också detavsluta statliga anställningar. Minasina
detta skulle inträffa.

övervägandeninnehåller kapitlet, avsnitt 4.3.7, minaDessutom i
dag har.och biskopar irörande de tjänstebostäder många prästersom

Även biskoparkommer ochefter relationsändringen präster att vara
verksamhet.och samhällsviktigsysselsatta med myndighetsutövning

harde ha konflikträtt.Liksom andra arbetstagare kommer Jag över-att
stiftas för framtiden.särskilda lagreglerdetta nödvändiggörvägt attom

Övervägandena ochredovisas i avsnitt 4.3.8 4.3.9.
fram-kapitel, fråganSlutligen berör i detta i avsnitt 4.3.10,jag om

rida avtalspensioner för prästerna.

kompetens4.3 Behörighet och

helst får anställas eller biskop i SvenskaVem inte prästsom som
kyrkolagen ochkyrkan dag. har meddelat behörighetsregler i ii Staten

förordningen biskops- och prästtjänster se avsnitt 4.1.3.ovanom
finns kyrkliga kungörelser.Dessutom kompletterande sådana regler i

för biskopar harGenom domkapitlen och Ansvarsnämndenatt
lagstadgad anställningarvidta disciplinåtgärder eller avsluta harrätt att

biskoparockså inflytande tjänstgörande ochprästerstaten över att upp-
rätthåller erforderlig kompetens se avsnitt 4.1.5.ovan

Beträffande trossamfund finnsoch motsvarande i andra ingapräster
statliga behörighetsregler.
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Relationsändringen skall innebära den statliga regleringenatt av
Svenska kyrkans verksamhet minimeras. Jag har det ändåövervägt om
finns skäl i framtiden statligtäven regleraatt och biskoparsprästers
behörighet.

Att släpper sin del arbetsgivaransvaretstaten för ochprästerav
biskopar i Svenska kyrkan utesluter inte möjligheten lagregleraatt
behörighetskraven för dessa anställningar. finnsDet flera exempel på
andra yrkesgrupper inte alltid offentligt anställda,är ändåsom men
träffas statliga behörighetsregler. kanHär hälso- och sjuk-nämnasav
vårdspersonal, veterinärer, advokater, revisorer och fastighetsmäklare.
Gemensamt for dessa yrkesgrupper de människor de betjänarär att som

starkt beroendeär kunna lita på deras kompetens. Det viktigtatt ärav
för samhällets funktion sjukvårdspersonal mil. verkligen har denatt
yrkesskicklighet och kunskap allmänheten har förvänta sig.rätt attsom
Ytterst handlar det allmänhetens hälsa, djurskyddet,värnaatt rätts-om
säkerheten och fungerande ekonomi. Därför det statligen anses vara en
angelägenhet reglera dessa yrkesgruppers behörighet.att

Även efter relationsändringen kommer ha särskildastaten att
anspråk på Svenska kyrkan. Riktlinjebeslutet Svenska kyrkansäger att
skall demokratisktöppet, organiserat, rikstäckandeett evangelisk-vara
lutherskt trossamfund med episkopal struktur. Detta betyder förstås att

också har intressestaten Svenska kyrkan och dess personal fak-attav
tiskt kan klara dessa anspråk, vilket möjligenatt skulle kunnamotsvara
tala för statlig reglering behörighetskraven se avsnitt 6.2ävenen av

Ånedan. andra sidan grundtankarna med reformenär ökaatten av
likställigheten mellan Svenska kyrkan och andra trossamfund. detI
ligger Svenska kyrkan liksom andra trossamfundatt bör fritt attvara
välja sin personal. måste enligtDet min mening förutsättas Svenskaatt
kyrkan själv kommer ställa och upprätthålla de behörighetskravatt som
erfordras för Svenska kyrkan skall kunna uppfylla samhälletsatt sär-
skilda anspråk på kyrkan. Ansvarsnämnden för biskopar mister därmed
sin nuvarande uppgift och bör inte längre finnas kvar statligsom myn-
dighet. Att domkapitlen inte längre kommer kvarstå statligaatt som
myndigheter följer kyrkolagen upphävs.attav

I sammanhanget bör det anmärkas de urvalsbegränsande regleratt
finns i jämställdhetslagen och i lagen etnisk diskrimineringmotsom

naturligtvis, liksom andrai trossamfund, måste beaktas arbetsgivar-av
inom Svenska kyrkan efter relationsändringenäven se avsnittävenna

4.1 och avsnitt 6.1 nedan.ovan
Vidare bör det Svenska kyrkans och biskoparnoteras att ipräster

den mån de sig myndighetsutövningägnar kommer stå under JO:satt
och JK:s tillsyn efter relationsändringen seäven avsnitt 4.3.8.även
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kommunaliseringar ochTidigare4.3.3

bolagiseringar

1990Kyrkomusikerna

förlagda till för-till den juli 1990fram lKyrkomusikertjänstema var
kyrkomusi-l989:8lagenreglerade. Genomsamlingar och statligt om

så tjäns-påreformerades organisationen sättkyrkan attken i Svenska
kyrkokommunaltoch blevtillgenomgående förlades pastoratenterna

reglerade.
hade tjäns-månad 1990junivid utgångenkyrkomusikerDe avsom

kundedärför intekonstitutorial och sägasmedtillsattater somsom var
skyl-nämnda lagen,denövergångsbestämmelse tillblev, enligt enupp

arbets-huvudsakutföradiga sina tjänster attutövaatt sammagenom
pastoraten".hosuppgifter tidigaresom

denkyrkolagensedankvarstår ocksåtjänstgöringsskyldighetDenna
kyrkan.Svenska Dettakyrkomusiken ilagenjanuari 19931 ersatt om

kyrkolagen.införande1992:301framgår lagen14 § avomav

Lärarna

hadesyo-funktionärerochskolledarebiträdandeskolledare,Lärare,
kom-borgerligaförlagda till deanställningarregleradetidigare statligt

följdhuvudmannaskap. Tilldubbeltunderansågs ståDe avmunema.
januariden 1regleringenstatligaavvecklades denriksdagsbeslut per

1991.
"kommuna-riksdagsbeslutetföregickden propositionI omsom

14.1989/90:41följande prop.uttaladeslisering" lärarna s.av

fulhnakt,medhar tillsattstjänsteinnehavaredeförutsätter"Jag att som
konstitutorial kommermedjämställsförordnande attkonstitutorial eller som

godta.bör kunnaskäligenanställning dekommunalsådanerbjudas somny
vilja ha kvarnågra dem kommeremellertid uteslutaskan inte attDet att av
så falltjänsteinnehavare bör ireglerade tjänster. Dessasina statligt vara

tjänstgöringsskyldighetsinfullgöra attskyldiga fortsättningsvisatt genom
kommunaltingå motsvarandeikommerarbetsuppgifterutföra de att nyasom

föreskrifterutfärdaregeringenbör ankommareglerade tjänster. Det att om
sådan skyldighet."

decemberiberördamellanförhandlinglöstes iFrågan parteren
konstitutorialmed fullmakt,anställdaförDärvid beslutades1990. att

gällaskullekonstitutorialmedjämställdeseller förordnande som
kommunaltför övrigaanställningsvillkorlöne- och somsamma

upphörande påanställningensskulle frågor annatanställda. Dock om



SOU 1997:44 ochPräster biskopar 157

avskedandesätt handläggasän på föreskrevs isättgenom samma som
kap.7 gamla LOA, varvid arbetstagarnas förflyttningsskyldighet be-

gränsades till kommunen. skyldighetDenna hade tidigare gällt helai
landet. Om någon förflyttning inte kommer till stånd skall enligt avtalet
arbetstagaren likväl behålla utgående avlöningsförmåner.

fickLärarna alltså de så önskade i sak behålla sina anställnings-om
former med förstärkt anställningsttygghet. förtlyttningsskyldig-Deras
het begränsades dessutom.

Televerkets personal

Under beslutade1991 Televerket genomföra omstruktureringatt en av
verksamheten. Den organisationsstrukturen förde med sig rationali-nya
seringsvinster innefattade minskat behov personal. Medettsom av
början år 1991 avvecklades omkring 2 anställningar förtida500 genom
pensionsavgång. Under 1992 sades 3 000 anställda pånärmare upp
grund arbetsbrist.av

Vid den slutliga ombildningen Televerket erbjöds ochår 1993av
accepterade flertalet kvarvarande anställda få anställningar hosatt nya
de olika bolag vid bolagiseringen uppgifter från Telever-övertogsom
kets olika affärsområden. accepterade anställningarDe lämna-som nya
de därvid uppsägning sina tidigare anställningar. Dettagenom egen
gällde konstitutorialanställda. mindre antalEtt arbetstagare behölläven
dock sina statliga tjänster. gällde blandDet andra sådana tidigaresom
hade eller avskedats Televerket, anställningarsagts upp av men vars
bestod till följd det uppkommit tvist elleruppsägningensattav om
avskedandets giltighet. Vidare gällde det sådan personal som var
anställd med konstitutorial och varken förtida pensions-accepteratsom
avgång eller anställning i något bolag. För ombesörja avveck-attny
lingen denna personal och för förhandla för räkningatt statensav
inrättades, innan Televerket upplöstes, särskild myndighet Tele-en -
verket under avveckling TUA. fattadeRegeringen beslut Tele-attom
verket framtideni skulle på såTUA,motsvarat sättanses vara av som
fick arbetsgivaransvar för den kvarvarande personalen. Genom kollek-
tivavtal ålades de kvarvarande anställda med konstitutorial sedan
arbetsskyldighet hos Telia-koncemen i omfattning de tidi-samma som

hade haft hos Televerket.gare
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personalPostverkets

ochABverksamhet till PostenPostverketsöverfördesl 1994Den mars
de flestaochverksamhetPostverketsHuvuddelendotterbolag.dess av

Sverige AB. Endotterbolagettill Posten sär-övergickdess anställdaav
PAOavvecklingsorganisation övertogPostverketsmyndighetskild --

kvar sinahadede arbetstagareforPostverkets arbetsgivaransvar som
följdskedde tillbolagiseringen. Detta ettefterstatliga anställningar av

skulleframtidenPostverket iinnebörd mot-regeringsbeslut att ansesav
PAO.svarat av

det s.k.kollektivavtaljanuari 1994slöts iInfor bolagiseringen ett -
och arbets-sidanPostverket åmellanarbetsskyldighetsavtalet ena-

förhand-andra sidan. ITCO-OF/S påochtagarorganisationema ST
anställ-medge deskullearbetsgivarenantecknadeslingsprotokollet att

konstitutorialanställningarfrån sinatjänstledighetönskadeda såsom
eller någottillsvidareanställda i ABPostentid deunder den avvarsom

statligtkvarvarandeålades dekollektivavtaletdotterbolagen. Genom
arbets-ocksåtjänstgöringsskyldighetstatligaanställda sinutöver en

här-verksamhetdotterbolag idessellervid ABskyldighet Posten som
tillbegränsades dockbolageniArbetsskyldighetenfrån Postverket.rör

bolagiseringentidpunkten forvidplaceradanställdeden där denort var
Vidareanställningsavtal.aktuelltförgälla inomoch förklarades ramen

medförenade sin tjänstkonstitutorialanställduttalades enatt somen
tjänster. Ettbåda dessaarbetsskyldig iPostverkethostjänst varannan

mellan Postver-därefterarbetsskyldighetsavtal slötsmotsvarande strax
Arbets-frånefter delegationtillkomAvtalenket och SACO-Posten.

1994.februaribeslut iregeringengodkändesgivarverket och genomav
kundeverkligenhärefterArbetsdomstolen har statenprövat om

AB,Sverigearbeta i ärkonstitutorialanställd Postenålägga att somen
konstaterar1131996dom ADsintill AB. Idotterbolag Postenett nr

för sin konsti-skyldig inomanställdedendomstolen attatt ramenvar
bolaget.arbetsuppgifterna hosaktuelladeutföratutorialanställning

grunden.ändrad iha blivitansågs intehans tjänstBeskaffenheten av
arbetsuppgifterprecisutfördeanmärkas hanskallDet att somsamma

tidigare.
verksamheten i TUAmedtillsammansbedrivsVerksamheten i PAO

arbets-harMyndighetenkommittéform.enmansmyndighet isom en
kvarharPostverksanställdaochtidigare Tele-för allagivaransvar som

tecknablandingåranställningar. I annat attstatligasina ansvaret
övergripandeochtvisteforhandlingarikollektivavtal, ettatt taatt agera

arbetslednings-dagligaarbetsledningsfrågor. Detarbetsgivaransvar i
personalären-olikalöpande hanteringenpraktiskadenochansvaret av
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den sköts dock bolagen. Enligt avtal mellan regeringen och Teliaav
AB respektive Posten AB bolagen for administration och löne-svarar
kostnader de kvarvarande konstitutorialanställda.som avser

Chalmers personal

Statliga Chalmers tekniska högskola ombildades den julil 1994. Hög-
skolan drivs Chalmers tekniska högskola AB. Bolaget ägsnu av av en
stiftelse har bildats staten.som av

Alla anställda vid Chalmers tekniska högskola erbjödssom var an-
ställning i det bolaget. Bland de anställda fanns lektorer och andranya

hade konstitutorial. Vidare fanns professorer med fullmakter. I densom
mån dessa accepterade anställningar bolageti fick depersoner nya
samtidigt tjänstledigt från sina statliga tjänster, placerades vilandesom
vid Göteborgs universitet, Tekniska högskolan i Stockholm eller Hög-
skolan i Luleå. Vill de lämna bolaget kan de kräva få arbetaattsenare
vid de statliga arbetsplatserna.nämna konstitutorial-De eller full-
maktsanställda tackade nej till anställningar i bolaget tör-som nya
flyttades direkt till de nämnda statliga högskolorna.

4.3.4 Anställningstryggheten

I avsnitt 4.2.1 har jag redogjort för de särskilda skyddsreglerovan som
enligt anställningsskyddslagen gäller för arbetstagare vid före-numera
tagsöverlåtelser. harJag bland redovisat regeln i b6 § anställ-annat att
ningsskyddslagen innebär rättigheter och skyldigheter på grundatt av
anställningsavtal och anställningsförhållanden går automatiskt.över
Innebörden bestämmelsen anställningsavtalen skall fortsättaär attav att
tillämpas ingen överlåtelse huvudägt Denöver taget.som om rum nya
arbetsgivaren träder automatiskt in i den tidigare arbetsgivarens ställe
och kan sedan ändra anställningsvillkoren och arbetslednings-utöva

pårätten den tidigare arbetsgivarensätt hade kunnat.samma som
Vidare har jag pekat på varje arbetstagare måste möjlighetatt attges

sig övergång till denmotsätta arbetsgivaren.nya
Alternativet sig övergång kan knappastatt motsätta intressantvara

för de saknar fullmakt.präster Eftersom efter relationsänd-statensom
ringen inte längre kommer driva någon kyrklig verksamhet allsatt
måste de eventuelltpräster sig övergångmotsätter påsägassom upp
grund arbetsbrist.av

De har fullmakt kan däremot tänkas fundera möjlighetenöversom
sig övergång.att motsätta Dessa kan nämligen intepräster påsägas upp

grund arbetsbrist. demFör och deras arbetsgivare det därför vik-ärav
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blikanvilka konsekvensernaklargörs antasmåndet möjligastetigt iatt
förstärktaderashänder medVadsig.ellerde går motsätteröverom

Vadarbetsskyldighetmed derasVad händeranställningstrygghet
löneutvecklingmed derashänder

vid självaförändrasanställningsavtalen inteUtgångspunkten är att
föränd-vidtabör intearbetsgivarennuvaranderelationsändringen. Den

där-beståranställningsvillkorSamtligaräkning.förvärvarensförringar
relationsändringen. Menförtidpunktenoförändradeför grundeni över

därtill. Antingenanslutningomedelbarinträffa iändåkanförändringar
arbetsledandebeslutfattararbetsgivarendentill följd att avnyaav

kollek-träffararbetsgivarendentill följdellerkaraktär att nyanyaav
anställnings-vad måndå iblirenskildedenförtivavtal. Frågan prästen

förändradeblikanlöneutvecklingocharbetsskyldighet antastrygghet,
kollektivavtal påellerarbetsledningsbeslutarbetsgivarensden nyaav

sig.hanske motsätterkanintesätt antas omsom
dennafråntaskunnafullmakt intefåtthargångDen ansesenensom
avsnittiredovisatsinnebär,Fullmaktsanställningenställning. ovansom

sammanhangolikahar iuppsägning. Detskyddfrämst4.1.10, motett
fullmaktsanställdförflyttningbeslutgällandegjorts ettatt enavom

regleradstatligtfråga fåriinnebäraskulle kunna prästenattpräst en ny
prästtjfullmakt. Inga änstersindärvid misterhanochanställning att nya

prästerligadenbetydaskullefullmakt. Detta attmedtillsätts numera
fullmaktsställningar. Ettandrafullmaktsställningen änär svagare

skullekunde skesåohållbart. Ommeningenligt minsådant ärsynsätt
stifts-uppsägningsskydd. Eninnebära någotpraktiken intefullmakten i

för-förstuppsägningsförbudet attkringgåkunnastyrelse skulle genom
däreftersedan kortskulleDomkapitlettjänst.tillflytta prästen annanen

innebärförflyttningen omstarthonom. Synsättetkunna att ensäga upp
alltidintetjänstdå begreppettidenpå denför sigfoghade möjligen

detDåanställning.begreppetinnebördhaansågs varsomsamma
fullmakt.medtillsattespastoratstjänstordinarievarjesådessutom att

tjänstfickfrågaiinnebäraansågs prästenförflyttningen attOm en ny
medtillsatttjänstfrågafortsättningsvisfallallaså det i även enomvar

jäm-måsteförflyttningenjagframgåttfullmakt. attSom anserovan
därav.påverkaskan inteOavsättlighetenomplacering.ställas med en

kyrko-Närlagförarbetena.islutsatserför minastödfinner visstJag
1988:183. Där-prästanställningslagen SFSupphävdeslagen tillkom

kap.33förflyttningbestämmelsekyrkolagensvid uttalades att om
prästanställningslagenoch i11lOavsedd18 § motsvaraattvar

sakförändring iinnebar någonbestämmelsen intedenattsamt nya
141uttalades a. attVidaref..1371991/92:85prop. prop. s.s.

hanupphöranställningbestämmelse prästskyrkolagens att omenom
avsedd§kap. 1035 att motsvarareglerad tjänstfår statligt varen ny
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vissa bestämmelser i gamla LOA s.k. tjänsteförening 7 kap. 13 §om
och 2 kap. 1 § den bestämmelsen inte innebar någonsamt att nya
förändring i sak. Förflyttningsregeln kyrkolageni fick också en
utformning starkt liknar motsvarande regler i prästanställ-som
ningslagen. När prästanställningslagen tillkom gjordes vissa uttalanden

den sakliga innebörden förflyttningsinstitutet. återkommerJagom av
till dessa uttalanden. villFörst jag dock det medsnart notera att var

prästanställningslagens tillkomst anställningsformen fullmaktsom av-
skaffades för nyanställningar förändringenDenpastoratspräster.av
motiverades knapphändigt i propostionen prop. 1987/88:31ytterst s.
133. fastslogsDär helt enkelt frånsettprästtjänster biskopstjänsteratt -

inte längre skulle tillsättas med fullmakt. Vidare omnämndes att-
dittills hade haft ordinarie tjänster. Angående depastoratsprästema

föreslagna förflyttningsbestämmelsema iprästanställningslagen uttala-
des följande a. 145.prop. s.

"Ändringar i indelningen innebär också ändringar i den prästerliga
tjänsteorganisationen. behövs därvidDet smidig ordning åstad-för atten
komma personalrörlighet med tillgodoseende anställningstryggheten.en av
Alternativet till möjligheten förflytta uppsägning grundpräst äratt en av
arbetsbrist eller frivillig uppsägning, varvid själv har sökaprästen atten en ny
anstälhiing. ocksåJag vill fleraerinra remissinstanser med anledningattom

förslaget tidsbegränsad anställning för framhållitnyprästvigd har attav om
svenska kyrkan inte vill medverka till ordning där det finns risk för atten en
få vigt prästerskap inneharinte prästtjänster. harJag anslutit mig tillett som

prästvigning innebärsynsättet träder i hela kyrkans tjänst iatt prästenatten
stift. ... Med detta jag förflyttningsmöjligheten börett synsätt attanser

behållas för vissa fall. Det gäller framför allt den situationen kyrko-att en
herdetjänst blir övertalig sambandi med pastoratsreglering. Stiftsstyrelsenen
bör då ha förflytta innehavarenrätt tjänst skall dras in tillatt av en som en

motsvarande tjänst i Stiftet."annan

Vidare uttalades a. 229 bestämmelserna hade sinaatt mot-prop. s.
svarigheter i och37 prästvalslagen39 SFS 1957:577. När präst-
valslagen gällde alla kyrkoherde- och komministertjänsterännu var
tillsatta med fullmakt. skyldighet förEn kyrkoherde eller kommi-en
nister låta sig förflyttas till tjänst slag innebaratt en annan av samma

Ävenalltså inte fråga gicki miste fullmaktsställning.sinprästenatt om
i den hade fullmakt.pastoratstjänsten han Någon bestämmelse mot-nya
svarande kap.35 lO § kyrkolagen fanns varken i prästanställningslagen
eller i prästvalslagen. Motsvarande bestämmelse fanns ställeti i gamla
LOA 7 kap. 13 §, i den delen då gällde I denäven präster. senastsom
nämnda lagregeln föreskrevs den hade fått statligtatt som en annan
reglerad anställning därmed miste den anställning han hade anställ-om
ningama inte enligt kollektivavtal eller föreskrifter fickregeringenav
förenas. I kyrkolagens bestämmelse, utformats med gamla LOAsom

6-17-0375
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fåttförebild, detsamma gäller denhar angetts attsom som en annan
Därmed anställning. Rubriken tillstatligt reglerad "tjänst". måste avses

"Anställningens upphörande vidlagrummet har också fått lydelsen ny
anställning".

alltså till slutsatsenredovisat leder miglagförarbeten jagDe attnu
och dennaomplacering inteförflyttningen bör betraktas attsom en

innebärförflyttningen intefår anställning. Ominnebär attatt enman ny
fullmakten bort-den hellerfår anställning innebär inte attman en ny

den prästerliga full-belägg förfaller. finner därför någotinteJag att
andra fullmakter.skullemakten änvara svagare

andra Fråge-kan finnasdetbör dock påminnas synsätt.Här attom
vidanhängiggjortsmål hardelvis aktuell iställningen är ett som

avgjorts.64/96,arbetsdomstolen A ännumen
kunnakommerintekyrkliga arbetsgivarenEftersom den attnya

anställningsförhållandena i vidareanställningsvillkoren ochändra
anställ-förstärktakommer detskulle ha kunnat,utsträckning än staten

oavsättlighetens.k.innebär denfullmaktsställningenningsskydd som -
automatisktmed fullmaktde arbetstagarefinnas kvar föratt som-

förmöjligt denblir intearbetsgivaren.till den Detövergår nyanya
arbetsgivaren heller blirordning. Intebeslutaatt annanom enensam

Ävenskyddet.förhandla bortför kollektivavtalsparternadet möjligt att
anställningsskydd.förstärktabehåller sittväljer kvarden att stannasom

sig övergång.skälOavsättligheten således inget motsättautgör att
klargörasinförandelagen bördetskull jag itydlighetsFör attanser

anställ-behållermed fullmakt sinanställtsoch biskoparprästeratt som
ningstrygghet efter övergången.

lika mycket värdoavsättlighetenkan fråga sigMöjligen äromman
kyrkokommunhostrossamfundskaraktärhos association som enaven

eller stiftethänder församlingen,eller Vadhos pastoratetstaten. om
på frå-oavsättlighet Svaretdå hävda sinläggs kanner Hos manvem

kyrkan skallSvenskalagfästa kravet påbör ligga deti att varagan
verk-dessläggs måsteexempelvis någotrikstäckande. Om pastorat ner

Svenska kyrkan. Pâinomsamhet någotöver annattas sammaorganav
anställ-kommer dåförestårrelationsändringvid densätt som nusom
till detautomatiskt övergåanställningsförhållandenningsavtal och att

där.oavsättlighetenOch då gällerorganet.nya
gälla för full-såledesanställningstrygghet kommerSamma att en

ellerövergångdennemaktsanställd accepteraroavsett om
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1.3.5 Arbetsskyldighet och löneutveckling

fiagaNästa blir den arbetsgivaren, beslut eller iegeto nya genom
kollektivavtal, lan tänkas förändra arbetsskyldigheten för den präst

i dag anställd med fullmakt.äisom
Ovan i avsnitt har4.1.9 jag redogjort för arbetsskyl-prästemasatt

dighet i dag både vidsträckt förhandlingsbar.och Så länge inteannat
framgår anställningsavtalet torde de liksom arbetstagare på arbets-av
marknaden i skyldigaövrigt på kollektivavtalets villkor utföraattvara
allt arbete för arbetsgivarens räkning faller inom för kollek-som ramen
tivavtaiet och tar naturligt samband med arbetstagarens all-ettsom

yrkeskvalifikationer. dockmänna De inte skyldiga underkasta sigär att
sådana arbetsoider innebä deras förändras.tjänster i grundenattsom
Vad gäller .ned all sannolikhet de har fullmaktsagts oavsettsun nu om
eller Efter relntionsändringen gäller förhållanden för demsamma

övergår till den arbetsmvaren. :betsskyldighet bestårDrgensom ny
tidpunkten för relationsäis. ocl.över kan sedan ändrasigen genom

kollektivavtal eller agbetsledningabeslut i utsträckning isamma som
dag. Detsamma kommer gälla för dem sig övergång. Iatt motsättersom
båda fallen gällt- blir arbetsgivare och fåratt t nytt äre organ som.mölligaet avtala elle beslua arbetsskyldighet. Arbetsgivare föratt om
de.. enskilde blir antingen överlämna /ndigheten eller ocksåprästen J
det kyrkliga pekas arbet lagenutorgan som som genom om
Svenska kyrkan i kombination med len kommande kyrkoordningen. I
vilket f" helst detmåste rimligen bli fråga arbetsskyldighetsom om en
inom Svenska kyrkan. återkommerJag till detta i avsnitt. Om detnästa
i praktiken blir några skillnader vad gäller arbetsskyldighetens omfatt-

förning den automatiskt går jämfört med den eventuelltöversom som
välj sig kan alltså förutsesinte och utredas förväg.motsätta iatter

Även löneutvecklingenÄär förhandlingsfråga. De motsätteren som
övergångsig kan inte förutsättas bli omfattade kollektivavtalav samma
löneutvecklingoch de går fåroch arbetsgivare.översomsom en ny

4.3.6 Fullmaktsanställda sigmotsättersom

övergång
anställdaPräster inte med fullmakt harär inget vinna påatt attsom

Def-får,sig övergång. framgått,motsätta i sådant fall räknasom ovan
med bli uppsagda.att
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fullmakt sigbiskop medellerMen övermotsätter attprästom en
innebärFullmaktentill kan han inteden arbetsgivaren sägas upp.nya

just skydd uppsägning.ett mot
föregående inteavsnitten,deframgårJag kan, närmast seavsom

sigmedfullmaktshavarenenskilde motsättanågra fördelar för den att
väljer detuteslutas någraändådet kan inte prästerövergång. Men att

anställningnuvarandekvarstå sinikan kommaalternativet. Dessa att
förarbetsgivaransvaretdagframöver. prästernaunder åtskilliga år I är

främstföreträdsoch Statendelat mellan kyrkokommunema staten. av
detsammanhangdetta ärsärskilt i ärdomkapitlen. intresse statenAv att

speciellasittfullmaktemade reglerhar formulerat gersomsom
innehåll.

påankommafortsättningendet imåstesakenSom jag även enser
förarbetsgivaransvaretformelladetmyndighetstatlig att ta en

till denövergångsigväljerfullmaktsanställd motsättaatt nyasom
Därför har jag igamla.denhosi tjänstarbetsgivaren och att stanna

för dessaarbetsgivareblirKammarkollegietföreslagitavsnitt 4.2.7 att
personer.

ställningstagande har gjorts. Fördettasedanfrågor uppkommerTvå
för deskall gällareglervilka prästerdet klargörasdet första måste som

under Kammar-anställning,gamlasineventuellt kvarstår isom
Kammarkollegietsandra måstedetarbetsgivaransvar. Förkollegiets

uc-;uñeras finansieras.ochuppgift sammanhang.i

Kammarkollegietvillkor hosPrästens

kommersamtliga biskoparfrånutgår attvill jagFörst jag attattnotera
gestalt. EndessSvenska kyrkan ianställning inomövergå till nya

naturligautanför denställer sigkyrkanSvenskaledare för som
trovärdig förlängreinnebär interelationsändringenförändring ärsom

därförhandlarföljandei detbeskriverVad jaguppgift ledare.sin som
därförochövergångsigförenbart villkoren motsätterpräster somom

Kammarkollegiet.tillfördafår anställningarsina

bestämnze/serKyrkolagens

ställs underdärmedochövergångsigFör motsätterprästen som
anställningsförhållandenabörKammarkollegiets arbetsgivaransvar

prästanställningarnadag reglerasmöjligt.ändras så lite Ilämpligen som
kommerKyrkolagenbestämmelser.kyrkolagenstill del attstor av

bestäm-relevantaföreslårvid relationsändringen. Jagupphävas att
förtillämpasfortsättningsvisändå prästmelser kyrkolageni även en
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Kammarkollegiet fått arbetsgivaransvar för. De bestämmelser jagsom
tänker på de skyldighetär rör tjänst, bisysslorutövaattsom annan

arbetskonflikter, anställnings upphörande, disciplinansvar, åtals-m.m.,
anmälan, avstängning och läkarundersökning. Det bör efter rela-
tionsändringen Kammarkollegiet på arbetsgivarsidan beslutarvara som

frågori dessa bestämmelser berördaDe harprästernasom avser.
utnyttjat sin möjlighet välja bort de kyrkliga arbetsgivarna.att

Arbetsskyldighet

Kammarkollegiet måste företrädare för kunna drastaten nyttasom av
dessa arbetskraft.prästers Prästema har dagi vidsträckt arbets-en
skyldighet se avsnitt 4.1.9 och 4.3.5.ovan

Arbetsskyldigheten blir i framtiden del anställnings-en av
förhållandet mellan Kammarkollegiet och den enskilde fåttpräst som
sin anställning flyttad dit. Anställningsavtalet för vilkasätter gränser
arbetsuppgifter Kammarkollegiet då kommer kunna åläggaatt prästen

utföra. Mot vilja kommeratt Kammarkollegiet kunnaprästens inte att
ålägga i någon utsträckning utföraprästen prästerligastörreatt änannat
arbetsuppgifter inom Svenska kyrkan. Andra ålägganden skulle
innebära anställningen i grunden förändrades.att

Detta betyder Kammarkollegiet förstai hand bör eftersträvaatt att
sysselsättning för ordnas inom Svenska kyrkan. betyderprästen Det
också den enskilde måste "bliatt uthyrd" tillprästen acceptera att
någon arbetsgivare inom det stift i Svenska kyrkan till vilket han

Äventidigare hörde jfr AD 1996 113. det fomiella arbets-nr om
.givaransvaret ligger hos Kammarkollegiet blir således, liksom iprästen
dag, skyldig utföra sådana prästerliga arbetsuppgifteratt som
arbetsgivaren honomanvisar inom stiftet. Det dagliga och direkta
arbetsledningsansvaret kommer då ligga hos den arbetsgivare inomatt
Svenska kyrkan hyr arbetskraften.som

För tydlighets skull jag det lämpligt iinlörandelagen slåattanser
fast arbetsskyldighet föreligger inom det stift däratt vidprästen
utgången år 1999 hade sin anställning.av

Givetvis bör det möjligt i det enskilda fallet avtala andraattvara om
Ävenarbetsuppgifter. detta bör framgå införandelagen.av

Löneutveckling m.m.

En sigpräst övergång och därför fårmotsätter sin anställning fördsom
till Kammarkollegiet kan inte påräkna löneutvecklingsamma som
andra Han kan inte heller räknapräster. med erbjudasatt samma
möjlighet till kompetensutveckling. Möjligheten karriär be-göraatt
skärs.
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Överförd tillfullmaktsanställningfått sinOm präst somen
anställning inomvill tilländrar och gåsigKammarkollegiet översenare

önskadesöka denfårgäller följande. PrästenSvenska kyrkan an-
anställningen måstehan fårandra. Omkonkurrens medställningen i

anställningendenfullmaktsanställningen.från Ihan sigsäga nyaupp
fullmakt.får han ingen

uppgifterKammarkollegiets

Arbetsgivaransvaret

enskildetill denförhållande prästenåligganden iKammarkollegiets
har iarbetsgivarevarjeåliggandendekommer att motsvara som

anställda.förhållande till sina
uppfylla vadskallKammarkollegietdet förstabetyder förDetta att

anställningsförhållandet.förgällerlagreglerdekrävs enligt somsom
bestämmelsersådanagällandeflertaletframgåttföreslårJag att nusom

förframtideni präst motsattskall tillämpaskyrkolageni även somen
frågoriskall beslutadåKammarkollegietövergång ochsig att som

kyrkliga arbets-påankommerbestämmelsernanämndaenligt de
givarorgan.

arbetsgivaransvarKammarkollegiets är attandra följdEn av
och andralönavtaladbetalaskyldigtblirKammarkollegiet att

skyldighet harsådanfråga. Någonitillanställningsförmåner prästen
ligger påtillbetala lönfördag. prästerinte i Ansvaret attstaten

påhamnarkyrkokommunema. Att statenansvaret genomnu -
ofrånkomlig del ihari dagpåKammarkollegiet beror att staten en-

denneochfullmaktsanställdeför den attarbetsgivaransvaret prästen
kyrkanSvenska ihosanställningtillövergångväljer sigmotsättaatt en

nödvändighetmedblir det alltsågestalt.dess Gentemot prästennya
eller Kam-utbetalas. Hurför lön statenattstaten svararsom -

dettakostnaderför detäckningskall fåmarkollegiet kunna som-
fram.längretillinnebär kommer jagansvar

arbets-får anvisaKammarkollegiet prästenVidare blir det som
arbetsskyldig inomkommerEftersomuppgifter. attprästen vara

beredaförsökahandförstaKammarkollegiet ibörSvenska kyrkan
Kammar-får ordnas på sådär. sätthonom sysselsättning Detta att

arbetsgivarekyrkligmed någonuthymingsavtalkollegiet ingår som
vid utgångenstift därdetför verksamhet inom prästen avansvarar

dåkommerarbetsledningenpraktiskaanställning.1999 hade sin Den
Sådanaarbetskraften. ärhar hyrtdenutövasatt arrangemangsomav

exempelvis be-förekommerarbetsmarknadeninte ovanliga på utan
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träffande före detta affársverksanställda, hos konsultföretag och vid
sloivbyråer. Uthyrningama innebär inte arbetstagarna byter arbets-att
givare, arbetsgivaransvaretutan kommer hela tiden ligga kvar hosatt
Kammarkollegiet. Långsiktiga avtal bör eftersträvas. Avtalen måste
sannolikt individanpassas i utsträckning.stor

I tvister anställningsförhållandetrör blir Kam-som staten genom
markollegiet på arbetsgivarsidan.part

Finansieringen

Kostnaderna för Kammarkollegiets uppgift överlämnarmyndighetsom
kan knappast beräknas berorDe främstännu. hur många väljerav som

sig övergång.att motsätta harJag ingen anledning att tro änannat att
det blir begränsad skaraytterst några det valet.en görom ens som- -
Hur det faktiskt blir kommer dock inte kunna stå klart förränatt strax
innan relationsändringen. Vad förekommer på kyrkomötet vårensom
1999 får naturligtvis betydelse för val.stor prästernas

Den hyr arbetskraft bör naturligtvisprästs i gengäld åta sigsom en
betala Kammarkollegietatt för detta. På så kan lönekostnadernasätt

finansieras med intäkter från den utnyttjar arbetskraften.som
De kyrkliga arbetsgivarna måste själva få de vill hyraavgöra om

någon arbetskraft från Kammarkollegiet. De det blir frågapräster som
har själva aktivt sig anställning inommotsatt Svenska kyrkan dessom i

förnyade form. Arbetsgivama inom Svenska kyrkan kan därför, enligt
min mening, inte skyldiga bereda dessa arbetstagareatt tjänst-vara
göring. Skall tjänstgöring kunna ordnas inom Svenska kyrkan måste det
bygga på frivilliga avtal mellan Kammarkollegiet arbetsgivare ochsom
de kyrkliga arbetsgivarna köpare arbetskraft.som av

De kyrkliga arbetsgivarnas möjlighet välja de vill hyraatt om
arbetskraft från Kammarkollegiet innebär med nödvändighet vissen
risk för lönekostnader föratt statens någon eller några inte kanpräster
bli täckta med intäkter på grund hyresavtal. Om Svenska kyrkanav
exempelvis viss medatt anställningpräst vid Kammarkollegietanser en
inte förvaltar sitt ämbete på blir denrätt sätt, med allprästen
sannolikhet inte uthyrd till någon arbetsgivare inom Svenska kyrkan.

Skulle den situationen uppkomma någon med fullmakt förstatt präst
sigmotsätter övergång och sedan inte heller kan hyras till någonut

arbetsgivare inom Svenska kyrkan måste alltså lönekostnaderna för den
finansierasprästen på hyresintäkter.annat sätt än genom

Ansvaret för betala lön tillatt i fråga ligger,prästen som ovan
anförts, ofrånkomligen på Men arbetskraftenstaten. står till Svenska
kyrkans förfogande eftersom kommerprästen arbetsskyldig hosatt vara
arbetsgivarna inom det stift han hört till. Det därför i och förär sig
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kostnadenforkyrkan oavsettSvenskarimligt tar omatt ansvar
utnyttjas.arbetskraften

rörandeförhandlingardeaktualiseras ifråganförslagMitt är att
undermåstekyrkanSvenska ägaochmellanavtal rumstaten som

ikanEn attlösningar.tänkbara väg attolikafinns1999. Det vara
kapitalkyrkofondensdellämnarelationsändringenmedsamband aven

hyresintäkter intehändelseför dendisponeraKammarkollegiet,till att
En är attvägför någonlönekostnaderna präst.kan finansiera annan

situationendenfallför detbetalningsansvarsigkyrkan åtarSvenska
påsedan bestämmasdetkankyrkanSvenskauppkomma. Inomskulle

medför denmodellDennabörkostnadsansvaret stanna.vilken nivå
kunnaskallsysselsättningforökarsannolikheten attfördelen att

erbjudas.

änstebostäder4.3.7

särskilthar intetjänstebostäderbiskoparsochFrågan prästersom
den,skälfunnitändåhar att tautredningsdirektiven. Jagi uppnämnts

mångabetydelsefull del prästersbostadsvillkoren utgöreftersom aven
anställningsavtal.biskoparsoch alla

biskoparochyrkesgrupper prästerandra ändag ingafinns i somDet
riktlinjebeslutet ärgrundtanke itjänstebostadsrätt. Enlagregleradhar

skall minimeras.kyrkanSvenskaregleringenstatligadenatt av
Även biskoparsförordningenupphävas.kommerKyrkolagen omatt

upphävas.däravföljdtjänstebostäder böroch prästers ensom
detblirupphörtjänstebostädernaförfattningsregleringenNär av
förgällaskallvillkorvilkakollektivavtalträffanaturligt somatt om

utgår frånbiskop. Jagelleranställning prästtjänstebostadsrätt i somen
kommertjänstebostäder attövrigaochbiskopsgårdarprästgårdar,att

förarbetsgivare präs-blirkyrkligadedisponeraskunna somorganav
biskoparna.respektiveterna

ellerinnebära prästerkollektivavtal kommer attattsådantOm ett
enligtförmånskall dennabostadsfönnån,fårför sin tjänstbiskopar en

beläggasochbiskopenellerhosbeskattasSkatteregler prästengällande
arbetsgivaren.arbetsgivaravgift hosmed

tjänstebostäderPrästers

schabloniserade systemet.nuvarandemed detfördelarmångafinnsDet
övervägandenefter sinakyrkoberedningenocksådrogslutsatsenDen

Civildepartementettillse desstjänstebostadssystemet rapportrörande
sökerC93/890/Ky. När prästdnr1993,septemberden 14 enav
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anställning församling hålleri med tjänstebostad kan hanen som
beräkna vad han betala förkommer få bostaden. slipper betalaHanatt
för han inte behöver för sitt boende. kanPastoratetöveryta som
beräkna kostnad för tjänstebostaden och vilken kostnadstäckningsin
hyran kan blir aldrig aktuellt betala sociala avgifter påDet attge.

Ävenkostnaden för sådan motiverad bostadshänsyn.inte äryta som av
schablo-Skattemyndigheten har fördel på så densättsystemet, attav

niserade leder till tvist undviks.beräkningsmetoden Innanatt
uddaschablonen infördes visade det svår ochsig många gånger envara

boende iuppgift beräkna och förrnånsvärdetatt avprocessa om
prästgård.

Naturligtvis kan detNackdelarna med svåraärsystemet att se.
kvadratmeter for myckettänkas enstaka 100 är attprästeratt attanser

förståttbetala hyra för, flertalet uppfattar såvitt jagdet grän-storamen
finns beak-väl synvinkel ingaavvägd. Från settpastoratenssen som

anförassida skulle det kunnatansvärda nackdelar. Från attstatens
schablonise-avgifter borde öka denintäkterna skatt och sociala omav

dock övertygadrade jämkningen avskaffades. Själv jag inteär attom
intäktsökning.sådan förändring skulle leda till någon påtaglig Deten

skattemyndighetema haft fogförutsättas Riksskatteverket ochmåste att
väl harför hittillsvarande de fastställda hyrornasina bedömningar att

haft boende.de förmåner har sitt Togsprästernamotsvarat genomsom
bli så prästgårdama ijämkningen bort skulle det för övrigt kunna att

ökad utsträckning får eller hyrs till andra,säljs, stå äruttomma som
beredda betala än prästerna.att mera

denvärdefullt och levande kulturarv. PåPrästgårdama är ett
lång tradition och isvenska landsbygden har dessa gårdar enligt en

deflera bemärkelser del den miljö utgjort ivarit centrumen av som
lokala samhällena. Kulturarvsutredningen har nyligen avgivnai sitt
slutbetänkande föreslagit skyddsregler, i vissSOU 1996:128 att som

lagendag finns kyrkolagen, införs imån dem i imotsvarar som
miljöerna skyd-1988:1229 kulturminnen. Enligt mening börminom

möjlighe-das också därigenom förutsättningar får gälla förrimligaatt
använda det ursprungligenprästgårdama på Ettsätt avsetts.ten att som

människoreffektivt bevarande byggnaderna främjas de bebosav om av
naturligt värdet i miljön.som ser

vadMånga prästgårdar och andra tjänstebostäder är större än som
Överytan för försam-egentligen behövs för boende. användsprästens

lingsverksamhet. möjligtinte rimligt och skulle knappastDet är attvara
få betala hyra för sådanprästen överyta.att

har riktlinjebeslutet särskilt anspråk på SvenskaStaten enligt ett att
enligtkyrkans verksamhet skall rikstäckande. kravet måsteDetvara

min innefatta kyrklig personal skall finnas tillgängligmening överatt
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hela landet. glesbygdsförsamlingar kan det mycket förI svårtvara en
nytillträdande hitta lämplig bostad, inte tjänstebostadpräst att en om
finns föreliggatillgå. svårighet kan andra skäl iSamma storstä-att av
derna. så dyrastorstadsförsamlingar kan lägenheternaI vissa attvara

till boendet,det möjligt för få lönen räcka inteinte är präst attatt omen
villkor. nuvarande tjänste-tjänstebostad kan erbjudas på rimliga Det

församlingar ochbostadssystemet underlättar rekryteringen till sådana
verksamhetför rikstäckandepå så viktig förutsättningutgör sätt atten

faktiskt skall kunna bedrivas.
nuvarandetill ståndpunktenSammanfattningsvis kommer jag att

fram dettarelationsändringen. ibör bevaras efter Längreävensystem
detta kan ordnas.synpunkter på huravsnitt skall jag någrage

Biskopars tjänstebostäder

bis-tjänstebostäder, anordnats ihyresfriaBiskoparna bor i dag i som
bostäderna12.kopsgårdar se avsnitt 4. l Atteller på ärsättannat ovan .

ocksådet s.k. chefsavtalet,hyresfria kollektivavtalframgår somav
bestämmelserandraVissagäller exempelvis landshövdingar. om

kommerförfattningarhyresförhållandet finns, i attnämnts, somsom
relationsändringen.upphävas vid

och deslutas mellan biskopamabör avtaldet sammanhangetI nya
avsnittarbetsgivare sekyrkliga kommer bli derasatt ovanorgan som

fråga bostads-skall gälla ifår det regleras vad4.2.1. avtalenI omsom
det fallbiskop. Förförmåner med anställningenförknippade som

eller erbjudas frittanvisasbiskopama fortsättningen kommeriäven att
betala inkomstskatt påliksom dag,boende blir de också skyldiga iatt,

någrade inteförmånsvärdet. har jag inhämtatFrån biskopama att ser
problem med nuvarande system.

finnskulturella värden. DetBiskopsgårdarna storarepresenterar
dessa miljöer.därför skäl för värnastaten att om

åtgärder frånföreslå någradel anledningFör jag inte attegen ser
frågaför biskopama iförändrasida i syfte situationenstatens att om

deras bostäder.

Framtida reglering

närvarandetjänstebostäder utreds förFrågan förmånsbeskattningom av
riks-Bakgrunden tillinternt vid Finansdepartementet. äröversynen att

tjänstebostad det s.k.dagen beslutade i1995 statsministernsatt
från förmånsbeskattning. ISagerska huset skall undantagen sam-vara

bet. l994/95:SkUband uttalade skatteutskottetmed beslutets tillkomst
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43 nuvarande regler skattskyldighet för fri bostadsfönnån,att om som
innebär värdering sker efter pris och representationsskyl-att ortens att
dighet i hemmet kan jämkningsgrund, ligger i linje med devara en
grundläggande skattesystemet. Enligt fannsprinciperna i utskottet det
anledning mycket restriktiv med från reglerna.göraatt att avstegvara
Beträffande tjänstebostad dock så speciella för-statsministerns ansågs
hållanden föreligga undantag motiverat. Utskottet pekadeatt ett var
särskilt på det nationella boddeintresset statsministern iattav en
bostad hans personliga säkerhet kunde Vidare anfördesvari garanteras.
ämbetets särskilda karaktär och den omständigheten statsministeratt en
regelmässigt vid sidan tjänstebostaden,måste ha privat bostaden av
eftersom länge får disponeradet aldrig kan säkert hur han tjäns-sägas
tebostaden. pekade utskottet bostad påHärutöver på statsministernsatt
Harpsund uteslutande används för olikaså representationgott som av
slag skattefri. Till noteradesoch den därför borde sist iävenatt vara
betänkandet det för andra kategorier tjänstebostäder kanävenatt av
föreligga förhållanden slag, förmånsbeskatt-liknande gör attav som en

skullening leder till oskäligt resultat. Utskottet förutsatte regeringenatt
genomföra erforder-och vidta de åtgärder kanöversynen som anses
liga.

Under hand har inhämtat och biskoparnasjag även prästernasatt
tjänstebostäder kommer omfattas den Jagöversyn görs.att som nuav

från detutgår mina överväganden kommer beaktas iatt attovan sam-
manhanget därför detta läge föreslåoch inte någon anledning iattser
några lagstiftningsåtgärder frågan.i

kollektivavtalsförhand-Vidare från frågan deutgår jag iatt tas upp
lingar och förhandlingar biskopama föregå rela-i de med måstesom
tionsändringen. vad kommer fram vid förhandlingar-Beroende på som

och finnas skäl förvid den nämnda kan det sedanöversynenna ovan
försöka med skatteförvalt-nå överenskommelseparterna att en ny

ningen schabloniserad jämkning.om
anställningsavtalenPrästemas rättigheter och skyldigheter enligt

kommer vid relationsändringen automatiskt övergå till deatt organ
inom Svenska kyrkan får arbetsgivaransvaret för dem setasom ovan
avsnitt 4.2.2. i dag har tjänstebostad eller personal-De präster som
bostad har därför på villkor behålla denna bostadrätt överatt samma
relationsändringen. Vill arbetsgivaren ändra anställningsavtalet deni
delen får han försöka nå överenskommelse saken med arbets-en om

jfr bl.a. 61.AD 1993tagaren nr
Efter relationsändringen uppgift förjag ingen Statens tjänste-ser

bostadsnämnd, därför bör läggas ned.som
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Myndighetsutövning4.3.8

Vad myndighetsutövningär

Vanli-myndighetsutövning.finns olika definitioner begreppetDet av
eller bemyn-stöd författningbefogenhet med annatatt avgen avses en

bindande verkanbesluta medeller ensidigtdigande riksdag regeringav
avskedandendisciplinpåföljder,skyldigheter,förmåner, rättigheter,om

Med enskildaenskilda.förhållandeneller jämförbaraandra gentemot
All myndig-rättssubjekt.juridiskafysiskasåväl personer somavses

för-maktbefogenheter isamhälletsuttryck förhetsutövning anses vara
åläggafrågabehöver intehållande till medborgarna. Det attomvara

tillstånd ellerhandlakan ocksåförpliktelserenskilda utan ompersoner
befinnerenskildedendockKarakteristisktandra gynnande beslut. är att

denbeslut måstebetungandeGäller detberoendeförhållande.sig i ett
tvångsmedelriskerar han någotefter detta.enskilde sig Annars atträtta

Är beroendeför-gynnande beslut kommerdethonom.används ettmot
tillvända sigenskilde måstedenuttryck på dethållandet till sättet att

författningsbestämmelsematillämpningmyndighetsutövaren, avvars
få förmånen.föravgörandepå området blir rätten att

Även tillde läggseffekt,fårendast indirektbeslut attgenomsom
innebäraiblandmyndighetsutövning, kangrund för direkt ansessenare

myndighetsutövning.
ochallmännaavtalsförhållande mellan detFörekomsten ett enav

förekommakansamtidigtmyndighetsutövningenskild utesluter inte att
kollektivavtal elleravtalsförhållandet. Etttillärende anknyteri ett som

offent-sidangälla videxempelvisanställningsavtal kanett enav
bestraff-disciplinärellertjänstetillsättningligrättslig reglering omom

ning.

myndighetsutövningRättsregler om

bestämmelser lag ochirad särskildagällermyndighetsutövningFör en
översikt.grundlag. Nedan följer korten

kap.imyndighetsutövning lluttrycketregeringsformen användsI
förvaltningsuppgift fårvillkorpå vilka6 handlar enomsom

begränsningenrättssubjekt. dentill Däröverlämnas privat attgörsett
endastfår överlämnasuppgifter innefattar myndighetsutövningsom

med stöd lag.av
förmyndighetsutövninguttrycketförvaltningslagen användsI att

kommu-aktinsyn,särskilda reglervilka bl.a.de ärenden iavgränsa om
Förvaltnings-skall tillämpas.nikation och krav på beslutsmotivering
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förvaltningsuppgiftlagen tillämplig myndigheter. Omendast hosär en
regler där.rättssubjekt gäller lagens intehar överlämnats till privatett

olikamyndighetsutövning i tvåbrottsbalken används uttrycketI
allmän verksam-kap. brottfinns regler isammanhang. Dels 17 motom

brotttjänstefel Reglernahet, dels finns regler i kap.20 omm.m.om
förstraffansvarverksamhet föreskriverallmän görmot personer som

våldexempelvismyndighetshindrande åtgärderskyldiga tillsig som
tjänstefel föreskri-Reglernaoch bestickning.tjänstemanmot m.m.om

situationer.själva vissamyndighetsutövama istraffansvar förver
i privatamyndighetsutövningregler gäller rätts-Brottsbalkens även

subjekt.
förmyndighetsutövninganvänds uttrycketskadeståndslagen attI

skadestånds-kommunernasochomfattningenbestämma statensav
skallkommunenellerkap.fall. i 3 2 §i vissa Där att statensägsansvar

förverksamhetförsummelsefel eller iskada vållatsersätta genomsom
skadestånds-Dettafullgörande eller kommunenstaten svarar.vars

myndighetsutövningfrågaaktuellt iblir således även somomansvar
rättssubjekt.till privathar överlämnats ett

för vissamyndighetsutövninguttrycketanvändsI LOA att ange
endastgällerBegränsningenarbetskonflikter.tillbegränsningar i rätten
reglerMotsvarandeoffentliga anställningar.myndighetsutövning i

framlängre iåterkommerkyrkolagen.finns, för del, i Jag ettprästemas
konflikträtten.tillsärskilt avsnitt 4.3.9

användsförvaltningsbesluträttsprövninglagen 1988:205I avom
får ske.rättsprövningföruttrycket myndighetsutövning näratt ange en

förvaltningsmyndigheter. Denärenden hostillämplig påbaraLagen är
tillförvaltningsuppgift har lämnatsalltså över ettgäller inte när en

enskilt rättssubjekt.
till-respektive JK:sJO:s.TK-lagenJO-lagen ochI attanges

befattningshavaremyndigheterdels statligasynsområde omfattar samt
dels andramyndigheter,till sådanauppdragstagare knutnaoch personer

myndighetsutövning.följeruppdrag, varmedinnehar ellertjänstersom
tillhar överlämnatsmyndighetsutövninguppgifter innebärOm ettsom

subjektetsåledes intetillsynsområdeträttssubjekt omfattarprivat som
myndighetsutövningen.sigsådant, väl de ägnarsompersonermen

kyrkan i dagMyndighetsutövning i Svenska

myndig-formerdag flera olikaiSvenska kyrkan förekommerInom av
kyrkotillhö-beslutkanskeförst tänker påhetsutövning. Vad är omman
Sådanupplåtelseoch beslutrighet, vigselärenden gravrätt. myn-avom

Även utlämnan-beslutmedborgare.flertaletdighetsutövning berör om



174 Präster och biskopar SOU 1997:44

de allmänna handlingar förekommer i utsträckning och räknasav stor
myndighetsutövning. beslutaAtt upplåtelse kyrka kan ocksåsom om av

myndighet.sätt Slutligenett utöva finns detatt rad beslutanses vara en
har med prästanställningarnagöra ochatt kan innebärasom som anses

myndighetsutövning.
De grundläggande reglerna vigsel finns i 4 kap. äktenskaps-om

balken. Genom Vigseln ingås äktenskap. medförDet i sin radtur en
rättsverkningar. För vigselförrättningen gäller vissa formkrav. Om
dessa inte uppfylls förrättningen ogiltig vigsel. Rehöilgaär attsomg vara
Vigselförrättare endast i Svenska kyrkanär sådanapräster ellerpräster
andra befattningshavare andrai trossamfund enligt den särskildasom
lagen 1993:305 förrätta vigsel inom andra trossamfundrätt att änom
Svenska kyrkan har förordnats Kammarkollegiet, lagfama domare iav
tingsrätt de länsstyrelsen har förordnat.samt En prästspersoner som
beslut förrättande vigsel får överklagas hos länsrätten.om av

Reglerna kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan finns kap.i 3om
kyrkolagen. Den döps i Svenska kyrkans ordning skall alltid blisom

i Svenska kyrkan. skalBarn i andra fallupptagen iäven tas upp
Svenska kyrkan efter anmälan deras vårdnr lshavare. skallVuxnaav

efter anmälan Je dupta i evangelisk-luthersktas ordning,ärupp om om
de döpta i kr ordningär och begär undervisning SvenskaItenannan om
kyrkan eller de förberedelse för dop begär sådan undervisning.om som
De tillhörde Svenska kyrkan dessa regler trädde i kraft den lnärsom
januari 1996 har kvar tillhörighet.sin Utträde kan alltid ske genom
anmälan. Det ankommer på församlingens kyrkoherde allaprövaatt
uppkommande ärenden kyrkotillhörighet för församlingsbor.om
Kyrkoherden kan dock delegera uppgiften till iprästen annan

Beslut kyrkotillhörighet har betydelsepastoratet. det gällernär uttagom
församlingsskatt och det gäller i kyrkliga val.när rösträttav

Kyrkoherden skall underrätta Svenska kyrkans centralstyrelse sinaom
beslut rörande tillhörighet. Svenska kyrkans centralstyrelse skall föra
register alla tillhör Svenska kyrkanöver och lämna de uppgifter tillsom
skatteförvaltningen behövs för debitering och uppbörd för-som av
samlingsskatt och framställning röstlängder. Beslut kyrko-av om
tillhörighet kan överklagas hos domkapitlet.

Beslut upplåtelse innebär myndighetsutövning.gravrättom av
Regler härom finns i begravningsiagen 1990:1144. Beslutanderätten
kan delegeras till anställd.en

En vanligt förekommande form myndighetsutövning inomav
Svenska kyrkan utlämnande allmänna handlingar. Offentlighets-rör av
principen gäller helainom den offentligrättsligt reglerade delen av
Svenska kyrkan. Beslut lämna allmän handling innebäratt utom
myndighetsutövning.
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Även beslut kyrkaupplåtelse kan myndighets-utgöraom av anses
utövning. Sådana beslut fattas kyrkorådet, också kan välja attsomav
delegera beslutanderätten till kyrkoherden eller särskild avdelningen
bestående ledamöter eller kyrko-kyrkoherden och andra iersättareav
rådet.

tjänstetillsättning har sedanStatliga myndigheters beslut gam-om
kyrkan före-betraktats myndighetsutövning. Svenskamalt Inomsom

kommer domkapitlen tillsätter tjänster.således myndighetsutövning när
Även åtgärder, avskedanden och därmed jäm-beslut disciplinäraom

betraktas myndig-förliga åtgärder rörande och biskoparpräster som
hetsutövning.

iblandanställda och uppträderkyrkans biskopar statligtSvenska är
enligt 28 kap. 1 §enmansmyndigheter. biskopenstatliga Närsom

frågakontraktsprost kan detkyrkolagen utser om myn-anses varaen
biskopen enligtgäller möjligendighetsutövning. Detsamma när samma

innebärförsamlingarna. Visitationenlagrum utför visitationer enav
gudstjänstlivet och försam-ämbetsförvalming,tillsyn över prästemas

protokoll sedanförsVid Visitationenlingsverksamheten i övrigt. som
concionandi,meddelande veniaBiskopensin till domkapitlet. avges
myndighets-betraktasdvs. predika, brukartillstånd för lekman att som

uppgift vigabiskopensIbland har också hävdatsutövning. präs-attatt
144.1987/88:31jfrform myndighetsutövningärter s.prop.en av
vig-prästviga. Genomhar befogenhetbiskopenIngen än attannan

huvud-vilket enligtämbetet,ningen får behörighet utövaprästen att
eller biskopstjänst.innehavregeln förutsättning for präst-är aven

tystnadsplikträttsliga verkanhar denDessutom prästvigningen att
underdärefter erfarvad denneför den prästvigde i frågainträder om

medför straff-tystnadspliktenbikt eller älavårdande samtal. Brott mot
sådantvittnesförhör beträffandeförbudVidare gäller mot somansvar.

har uttalattystnadsplikten. Såväl Regeringsrättenomfattas JO somav
ämbetsuppif-kyrkligautgångspunkt också biskopenssig med i rentatt

ochandra ord själasörjareeller medsåsomter, att pastor pastorumvara
myndig-den statligaandlig för stiftets delvägledare ärpräster, aven

ärende 2191-heten biskopsämbetet Se beslut 1995-12-28 iJO:s nr
2460-1995.mål Detoch beslut 1995-11-23 i1995 Regeringsrättens nr

myndighets-uppgifter behöver innebärabetyder dock dessainte att
utövning.

inomkyrkligt,reglerasFlera de uppgifter har redovisatssom ovanav
beslutats kyrkomötet. Attdvs. kyrkliga kungörelser harsom avgenom

myndighetsutövningdet bedömningen fråganså påverkar inteär av om
det allmänna.föreligger, kyrkomötet dag deleftersom iäven är aven

medtillkommit enlighetväsentliga författningarna har iDet är att
fårförfattningarnagrundlagens de uppgifter regleras ikrav och att som
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rättsliga effekter för enskilda. Vilket har beslutat för-organ som
fattningama spelar alltså ingen roll.

Myndighetsutövning efter relationsändringen

Efter relationsändringen kommer Svenska kyrkan, församlingarna och
stiften rättssubjekt. del den myndighetsutövningprivata Enatt vara av

dag förekommer Svenska kyrkan kommer i framtideni inom ävensom
finns flerahanteras där. ovanlig konstruktion. DetDetta ingenatt är
anförtrottsrättssubjekt harandra allmänt kända exempel på privataatt

Radio-uppgifter innebär myndighetsutövning. kanHär nämnas attsom
kon-TV-avgifter, Svensk Bilprovningtjänst i Kiruna driver ABin att

och Apoteksbolaget AB ombe-trollerar motorfordons trafiksäkerhet att
dengiftinfonnation. näraliggande exempelsörjer Ett rättär attmera

trossamfund.förrätta till friaVigslar har överlämnats i vissaprästersom
finnas kvarVilken kommer då inommyndighetsutövning att

bedömaSvenska efter relationsändingen jag kankyrkan Såvitt nu
kommer samband med Vigslar, begravnings-myndighet iutövasatt

dockverksamhet allmänna handlingar. kan dis-och utlämnande Detav
kuteras tillhörighet till Svenska kyrkaninte beslut rörandeävenom
kommer Beslut rörande upplåtelseinnebära myndighetsutövning.att av
kyrka, kontraktprostförordnanden kanprästanställningar, ochvenia

heller kandäremot längre innebära myndighetsutövning. Inteinte anses
det prästvigningarkomma fråga till myndighetsutövning räknai att
eller visitationer.

kyrkan,Såvitt kan överblickas kommer personalen i Svenska närnu
det relationsändringen, berörasgäller myndighetsutövningen efter att

de redovisade brottsbalken och skadeståndslagen.lagreglema iav ovan
omfattasVidare kommer de myndighetsutövningensåvitt rör att av

JO:s och tillsyn.JK:s
särskildRelationsändringen medför det behovjag inget avsom ser

lagstiftning myndighetsutövning personalen Svenskarörande den isom
kyrkan kommer sig åt.ägnaatt

4.3.9 Konflikträtt

Konilikträtten i dag

I grundläggande bestämmelsernaavsnitt 3.3.3 har jag redovisat deovan
konflikträtt regeringsformen medbestämmandelagen. Vidarei ochom

har jag kyrkokommu-redovisat de lagstadgade begränsningar denav
nala framgårpersonalens konflikträtt LOA.som av
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motsvarande kon-vidkommande finnsoch biskoparsFör prästers
kyrkolagen. Dessakap. ll 16lagregler i 34flikträttsbegränsande -

4.1.4.avsnittför iredogjortregler har jag ovan
nämndadebaraintebegränsaskontlikträttoffentliganställdasDe av

avtalsbestämmel-avtalsbestämmelser. Dessalagreglema ävenutan av
och HA.biskopar i SHAochåterfinns såvitt rör prästerser

innebäravtaletsektorn. Det attoffentligahela denförgällerSHA
frågorgällerdetstridsåtgärdervidta närundvikaskall somattparterna

demokra-politiskakränka denavtalakunna attinte utanomansesman
ochomfattninginriktning,mål,verksamhetensfrågorhörtin. Hit om

kvalitet.
arbetstagarsidanstridsåtgärd påinnebärreglerfinns attI HA ensom

finnsDärhuvudorganisationen.hosnivålägrebeslutas på änfårinte
samhälls-vidtaundvikaskall atttillsyftarregler parternaockså attsom

propositio-uttalande iredovisaravtalet ettkonflikter. I parternafarliga
1965:60prop.statstjänstemannalagtillförslagmedfrån 1965nen

till sinverksamhetenoffentliga naturdenuttalandetEnligt265. ärs.
iutomstående. Attdrabbargradhögsärskiltarbetskonflikter isådan att

arbetskonilik-därverksamhetsområden,offentligadeförväg avgränsa
i HAParternauttalandet inteenligt göras.låter sigtolereraskaninteter

ochområdenexempel påmedsigde nöjerdärför attförklarar att ge
särskiltanvändasbörstridsåtgärdertillvilkafunktioner inom rätten

ordningochlagupprätthållandetexemplenBlandförsiktigt. avanges
devidare attförklarar ärattsjuka. Parternavården omensesamt av

skäl.humanitärastötandeskullestridsåtgärderundvika avvarasom
områ-kyrkligadetstridsåtgärd inomgällerdetsammaHärefter sägs att

samhällsfarlig kankonflikt parten,äravtalspartdet. Om att enanseren
Statstjänste-s.k.dentillfråganhänskjutai HA,bestämmelserenligt

antaletbegränsatocksåharHAprövning. Iför parternanämnden
ochövertids-strejk,lockout,Endaststridsåtgärder.formertillåtna av

nyanställningsblockad utomaccepterasochmertidsvägran, resevägran
lagbe-gäller denmyndighetssfären snävaremyndighetssfáren. Inom

ock-innehållerför. HAredogjorts4.1.4avsnittigränsning ovansom
vid arbets-neutralitets.k.tillarbetstagares rättbestämmelserså om

Slutligenskyddsarbete.s.k.utföraskyldighetkonflikt och angesattom
Tillstridsåtgärder.omfattasfårintearbetstagarevissai HA att av

biskopama.hör bl.a.undantagskretsdenna
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Arbetskonflikter efter relationsändringen

Relationsändringen kommer innebära kyrkolagen upphävs. Deatt att
grundläggande reglerna i regeringsfonnen och medbestämmandelagen
kommer dock kvarstå oförändrade. Om inga lagregler skapasatt nya
betyder detta och biskopar får lagstadgad konflikträttprästeratt en som

vidsträckt dag.i Samma lagregler kommer gälla förär demän attmer
för andra privatanställda. kan dock träffaParterna kollektivavtalsom

begränsningar.om
Som framgått i avsnitt har funnit skäl föreslå3.3.3, jag inte attovan,

några särskilda lagregler begränsning konflikträtten för deom av
anställda med kyrkokommunala villkor efter relationsändringen.

Jag bedömning det gäller och biskoparsgör när prästerssamma
konflikträtt. kommer visserligen efterDessa relationsändringenävenatt

sig myndighetsutövning i utsträckning deägna större än ärsom nu
anställda med kyrkokommunala villkor. Likaså kommer den faktiska
tillgängligheten viktig förutsättningpå för Svenskapräster att vara en
kyrkans möjlighet uppfylla krav på den skallatt statens att vara
rikstäckande. Men intresset Svenska kyrkan likställs med andraattav
privata myndighetsutövande och samhällsservicegivande vägerorgan
så det ändå inte bör komma fråga införai någon särskildtungt att att
lagstiftning just för biskoparoch rörande konflikträtt.präster

De kollektivavtalspartema har naturligtvis möjlighet avtalaattnya
konflikträttsbegränsningar.om

sammanhangetI bör det de statliga kollektivavtalen kannoteras att
komma redan sambandi med tidpunkten för relationsänd-sägasatt upp
ringen. I avtalslöst tillstånd råder fredsplikt.ingen

4.3.1O Framtida avtalspensioner

Precis det gäller den kyrkokommunalt anställda personalennärsom
konstaterar jag framtidens förpensionssystem och biskoparatt präster
bör utformas inom Svenska kyrkan och i förhandlingar med berörda
arbetstagarorganisationer.

Redan kan dock förutses det blir nödvändigt hitta formatt attnu en
för säkerställande de framtida åtagandena. Vad i praktiken kanav som
komma frågai försäkringsföreningantingen ellerär en en pen-
sionsstiftelse.

I avsnitt har3.3.4 jag skissat på möjligheten med starthjälp frånatt
kyrkofonden skapa försäkringsförening för tryggandeen gemensam av
samtliga framtida pensionsåtaganden inom Svenska kyrkan. sådanEn
lösning väl förenlig med förslagmitt redan före relationsänd-är att
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pensionsstiftelse förellerförsäkringsförening prästemasringen bilda en
modell tillbeträffande dennahänvisarbiskoparnas pensioner. Jagoch

och 3.3.4.avsnitt 3.2.4
eventuelltför deframtiden mot-gälla förskall prästerVad somsom
Kammarkolle-tillflyttadeanställningarfår sinaochövergångsigsätter

dessamellanavtalfår ibestämmas parter.giet
3.3.4.till avsnittjaghänvisarskattekonsekvenserfrågaI om
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Övrig personal5

förhållandenDagens5.1

kyrkokanslietrikskyrkligadetvidPersonal5.1.1

m.fl.

för flerasekretariatenkyrkokansliets.k. utgörsrikskyrkligaDet av
medsysslardedethar attgemensamtprivaträttsligaolika somorgan

Svenskanationellt plan. Dessa ärverksamhet påkyrklig ett organ
Luther-stiftelsenSFRV,verksamhetrikskyrkligforstiftelsekyrkans

stiftelsenSKM,missionkyrkansSvenskastiftelsenLH,hjälpen
Fastighets-hus AB,KyrkansSKUT,utlandetSvenska kyrkan i

AB.riksmötenkyrkansSvenskaochSysslomannenaktiebolaget
Uppsala. Sam-hus iKyrkanssamlade iiSekretariaten sitter stort sett

införharOrganisationencirka 190därsysselsättsmanlagt personer.
förändring.omfattandegenomgått1997 en

stårandra privataradfinnskyrkokanslietFörutom somorganen
fullständigmöjligt göraknappast attkyrkan DetSvenska ärnära. en

anställda. SomfinnsdemVid någradessavilkaredovisning är. avav
diako-ochpastoralinstitutenPastoratsförbundet,kanexempel nämnas

nistiftelsema.
ellerkyrkolagenvarkengällerkyrkokanslietpersonalen vidFör

uppgiftenligtfinnsDockanställningar.har privataLOA. De en
fullmaktsanställningockså harkyrkokanslietvidarbetstagare ensom

tjänste-privataomfattaskyrkokanslietPersonalen vidpräst. avsom
ITPK.ochpensionsavtal ITPmannaavtal och privata

pensions-statligaomfattaskyrkokanslietvidanställdafåNågra av
1985. Härjanuariden 31frånregeringsbeslutföljeravtal. Detta ettav

medarbetsgivareandra privataanställda hosdet finnsanmärkaskan att
pensions-statligaharocksåkyrkanSvenskatillstark anknytning som

förtjänstepension1991:1427förordningenföljeravtal. Detta omav
förexempelvisgällerochanställningstatligmed ickearbetstagarevissa

diakonistiftelser.vidanställda vissaärpräster som
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Ärkebiskopsämbetets5.1.2 personal

De kansliresurser biskopar behöver tillhandahålles regel stifts-som av
kansliema. Men ärkebiskopen har särskilda uppgifter fylla på riks-att
kyrklig nivå och har därför ha särskilt behov kanslistödansetts ett av

inte skall belasta bara ärkestiftet. denAv anledningen finnssom tre
Ärkebiskopsämbetet.anställda Deras löner betalaspersoner av ur

kyrkofonden. De måste ha statliga anställningar. anställning-Föranses
gäller det statliga sektoravtalet för civila statsförvaltningenarna

SA-C. Dessa arbetstagare har statlig pensionsrätt. Domkapitlet i ärke-
stiftet har i uppdrag praktiskt hantera arbetsgivarfunktionengetts att

Ärkebiskopsämbetet.de anställda vidgentemot

5.1.3 Personal vid kyrkomötet och dess
myndigheter

Kyrkomötet sysselsätter två personalgrupper. Den större gruppen
kyrkokanslianställdautgörs lånas till kyrkomötet. Dennautav som

inte anställd kyrkomötetär står hela tiden i avtalsförhål-utangrupp av
lande med sin ordinarie privata arbetsgivare. Att de ställs till kyrkomö-

förfogande har sin grundtets i avtal mellan kyrkomötet och arbetsgiva-
i fråga. En mindre dem sysselsätts vid kyrkomötetren grupp av som

saknar Åranställning vid kyrkokansliet. har rekryteratsDe externt.
1996 det fråga handfull behandlasDessa intevar om en personer. som
arbetstagare uppdragstagareutan som

Under kyrkomötet finns två myndigheter, nämligen Svenska kyr-
kans centralstyrelse och Kyrkomötets besvärsnämnd. Ledamöterna i
centralstyrelsen uppdragstagare. sekreterareDess anställdäranses vara
vid kyrkokansliet och har således privat anställning. Kyrkomötets
besvärsnämnd sysselsätter endast uppdragstagare.

I LOA särskilt lagen gäller arbetstagare hos kyrkomötetattanges
och dess myndigheter. Några sådana arbetstagare torde alltså inte fin-

i dag.nas

l Utlandspersonal

För Lutherhjälpen, SKM och SKUT arbetar sammanlagt ungefär 200
utomlands. Liksom personalen vid kyrkokansliet har depersoner

privata anställningar. dockDet vanligt de samtidigtär änstledigaatt är
från offentliga anställningar inom Svenska kyrkan i Sverige. Präster
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förordningenmed anställning hos omfattas, till följdSKUT av om
anställning,arbetstagare med icke statligtjänstepension för vissa av

pensionsavtal.statliga
förhållan-gäller särskildaBeträffande utlandskyrkoherdamatre av

London, Oslo respektivemed fullmaktden. anställda iDessa ärtre
årl980-talet. SKUTeller början NärHelsingfors sedan 1970-talet av

utlandsförsam-svenskaverksamheten vid deför1989 övertog ansvaret
intefullmaktstjänster. Destatligalingama behöll dessa sina ärpräster

eller stiftstjänster.innehar ingaanställda SKUT och pastorats-av
statliga anställningar.ochregeringentillsattaTjänsterna ärär av

dag.iorganisationfaktiskt SKUT:sdock inomtjänstgörPrästerna
Arbets-anställningar.gällande för dessaformell meningALFA inte iär

löneförhandlaärkestiftetdomkapitlet ihar uppdragitgivarverket att
hand-fåtthar ocksådomkapitelfråga.kyrkoherdama i Dettarörande

Löneutbetal-ersättning.ekonomiskfråganågonlägga ytterligare om
slutligtbekostasochUtrikesdepartementethandläggs hosningar av

utlandskyrkoherdarhar dessakyrkofonden. Liksom övriga präster
statlig pensionsrätt.

tillsyns-ärkebiskopenmedärkestiftet har tillsammansDomkapitlet i
följerutlandet. Dettaprästanställningar irörande samtliga enavansvar

12.kyrklig kungörelse SKFS 1992:

statsförvaltningenPersonal i1

kyrkan finnsSvenskaochmellanrelationenTill följd den statennäraav
eller mindreistatsförvaltningenantal anställda idet i dag störreett som

kyrkan. MittSvenskaverksamhetsysselsatt iutsträckning rörär som
mellanEftersompersonal.Svenska kyrkans statenuppdrag gränsenrör
definitionexaktfinns det ingenoklarkyrkan bitvisoch Svenska är av

statsanställdakyrkans. VissaSvenskavilken personal är somsom -
statsanställdaandradet gällerotvetydigt dit.biskopama hör När som-

bedömningenangelägenheterkyrkanssysselsatta med Svenska ärär
inte lika självklar.

Ärkebiskopsämbetetshänförtsärskild motiveringOvan har jag utan
till Svenskautlandskyrkoherdamaanställdapersonal och de statligt

okontroversiell. Sam-tämligenkyrkans bedömningenpersonal. Den är
uppenbartkyrkan såoch Svenskabandet arbetstagaremellan dessa är

och starkt.
harstatlig regi,drivs iverksamhetEn sommensom nuannan

kyrko-förvaltningenSvenska kyrkanstarkt samband medmycket är av
femungefäri dagfonden. verksamhetenSysselsatta i den är personer,
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anställdaär Kammarkollegiet. Möjligen kanstatensom av genom
också dessa räknas till Svenska kyrkans personal.

Det kan tänkas det vid tidpunkten för relationsändringen finnsatt
ytterligare någon enstaka i statlig tjänst måste höraperson som anses
till Svenska kyrkans personal.

Till Svenska kyrkans personal kan däremot inte räkna sådanaman
statsanställda i dag sysselsatta i verksamheter Svenskaärsom som
kyrkan inte kan tänkas komma i samband med rela-överatt ta
tionsändringen. Jag tänker då exempelvis på tjänstemän hos SPV som
administrerar förhandlareprästpensioner, och Arbetsgivar-jurister hos

Ävenverket anställda Kulturdepartementetspå kyrkoenhet.samt om
Svenska kyrkan for uppgifter dessa anställda i dagövertar ansvaret som
utför, så kommer den huvudsakliga verksamhet de sysselsatta iär att

hos Sambandet mellan dessa personalgrupper ochstanna staten.
Svenska kyrkan med andra ord inte så starkt.är
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Relationsändringen5.2

förslag:ochMina slutsatser

statligtvarjeinformerauppdragArbetsgivarverket i att an-ges
relationsändringenvadkyrkanSvenskaställd arbetstagare inom om

anställningen.innebär för den egna

kollek-statligaavveckla deuppdragArbetsgivarverket i attges
med dessativavtalen grupper.

inomarbetstagareförarbetsgivaransvaretKammarkollegiet tar
årutgångenvidbeståranställningarstatligakyrkanSvenska avvars

införandelagen.i1999. Detta sägs

arbetsgivareberördaochmellaneftersträvasAvtal staten an-
pensionsåtaganden.statligagjordagående

kyrkokanslietrikskyrkligadetPersonal vid5.2.1

m.fl.

kyrkan har ingenSvenskaochmellanrelationenFörändringen statenav
vid detpersonalenföranställningsförhållandenapåinverkandirekt

ochstiftelserprivataanställdakyrkokansliet. Derikskyrkliga är av
med relations-ochombildas ibehövernödvändigtvisintebolag, som

efterväljerkyrkanSvenska atttroligtför sigochiändringen. Det attär
delardesseller någonsjälvt tatrossamfundetlåtarelationsändringen av

sådanbedriver. Endagkyrkokansliet iverksamhetdenöver som
denSkullekyrkokommunerna.ellervarkenberörförändring staten

skyddsreglemaarbetsrättsligadedeninnebärståndtillkomma att
personalen. Härberördadentill förslårverksamhetsövergångrörande

andra privatavidpersonalengälla förtordedetsammainskjutaskan att
exempelviskyrkanSvenskatillanknytningmedarbetsgivare -

däravdeleller någon övertarkyrkanSvenskaPastoratsförbundet om-
bedriver.i dagarbetsgivaredessaverksamhetden som

privataandraoch hos vissakyrkokanslietvidanställdaBland de
finnskyrkanSvenskatillanknytningmed starkarbetsgivare som
relationenpensionsavtal. Närstatligahararbetstagarevissanämnts som

detrimligtdetförändras stat-kyrkan attSvenska ärochmellan staten
deuppgörelseupphör. Enåtagandendessaförliga pen-omansvaret
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sionsåtaganden har gjorts före relationsändringen bör träffassom
mellan och någon företrädarestaten för den aktuella arbetsgivaren. Här
kan jämföras med mitt rörande och biskoparpräster iresonemang ovan
avsnitt 4.2.9 se 1994/95:även 150 bil. 1.1.prop.

Ärkebiskopsämbetets5.2.2 personal

Ärkebiskopsämbetets anställda har statligatre anställningar. Relations-
ändringen innebär den verksamhet de sysselsattaatt iär övergår från

till Svenska kyrkanstaten eller någon del därav. Skyddsreglerna slår
till. Vem blir dessa arbetstagares arbetsgivare kommer ståsom attnya
klart efter 1999 års kyrkomöte. Regeringen bör, enligt min mening,
uppdra åt Arbetsgivarverket informera dessa arbetstagareatt vadom
relationsändringen medför för anställningama. detFör fall arbets-
tagarna sig övergång blirmotsätter det aktuellt dem.att säga upp
Kollektivavtalen kan hanteras beträffande och biskopar-prästernasom

Ävense avsnitt 4.2.5. denna fråga bör Arbetsgivarverketna ovan ges
i uppdrag ombesörja.att

frågaI gjorda pensionsåtaganden bör uppgörelse träffasom en
mellan och företrädare för denstaten arbetsgivaren se prop..nya a.

5.2.3 Utlandspersonal

Beträffande flertalet arbetstagare anställda för Svenskaär kyrkanssom
utlandsverksamhet gäller i huvudsak detsamma för kyrkokanslietssom
personal se avsnitt 5.2.1.

För de utlandskyrkoherdartre har statliga anställningar innebärsom
relationsändringen verksamhetsövergång. Staten har i dagen
arbetsgivaransvar deni del SKUT:s verksamhet där dessa prästertreav
tjänstgör. Efter 1999 års kyrkomöte bör det stå klart inom Svenskavem
kyrkan dettaövertar Enligt min mening bör Arbets-som ansvar.
givarverket i uppdrag informera utlandskyrkoherdamaattges om
relationsändringen och efterhöra deatt sig övergång.motsätter Förom
det fall de sig övergångmotsätter bör deras anställningar överföras till
Kammarkollegiet se avsnitt 4.2.7. I fall får de alltsåannat en ny
inomkyrklig arbetsgivare. ÄvenDe omfattas skyddsreglerna. hosav
den arbetsgivaren har de behållarätt sin oavsättlighet.attnya Jag anser
det inte erforderligt föreslå någon särskildatt reglering derasav
arbetsskyldighet för det fall de sigmotsätter övergång.
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gjorda pensions-bör frågautlandskyrkoherdama övergår iOm om
denföreträdare förochträffas mellanåtaganden uppgörelse statenen

arbetsgivaren prop..se a.nya

statsförvaltningeniPersonal5.2.4

verk-personalför denrelationsändringen ärbedömningMin är att som
verksamhetsövergång. Deinnebär ärkanslikyrkofondensvid ensam

sysselsatta ideverksamhetKammarkollegiet. Den ärvidanställdanu
allmedrelationsändringenoch medistatlig, kommerär sanno-men

VilketSvenska kyrkan.inomnågotlikhet över organatt tas organav
Kyrkofondenskyrkomöte.årsförst vid 1999helt klartdet blir står per-

Arbets-uppdrasbörskyddsreglema. Detsåledessonal omfattas av
frågordehanteraKammarkollegiet,medgivarverket tillsammansatt,

huvudsak påiverksamhetsövergången,medhör sammasom samman
Ärkebiskopsämbetet avsnittsepersonalen vidgällerdetnärsätt som

5.2.2.
träffasuppgörelsepensionsåtaganden börgjordafrågaI enom

arbetsgivaren.för denföreträdareochmellan staten nya
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5.3 Framtiden

Mina slutsatser och förslag:

Förordningen tjänstepension för vissa arbetstagare med ickeom
statlig anställning ändras denså inte längre omfattar kyrkoväsen-att
det.

detNär gäller den personal dag verksam vid det rikskyrkligai ärsom
Ärkebiskopsämbetet,kyrkokansliet, vid utlandskyrkan ellerhos vid

kwkofondens kansli behov särskild lagstiftning förjag ingetser av
framtiden. allmänna lagstiftningen tillgodoserDen arbetsrättsliga här,
liksom det gäller biskopar och dem dag anställdainär ärpräster, som
med kyrkokommunala villkor, i tillräcklig grad.intressestatens

tidigare nämnda personlig statligDet statliga åtagandet om pen-
försionsrätt vissa arbetstagare vid kyrkokansliet bör ochöverses
till den situationen. Likaså bör förordningen tjänste-anpassas nya om

förpension vissa arbetstagare med icke statlig anställning ändras så att
den längreinte omfattar kyrkoväsendet.
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Trossamfundet Svenska kyrkan6

arbetsgivaresom

6.1 Inledning

beträffandevidtasbehövervilka åtgärderuppgift föreslåMin är att som
mellanändrasmed relationernasambandden kyrkliga personalen i att

och kyrkan.Svenskastaten
personalkategoribeträffande varjeföregående kapitlen har jagdeI

böroch kyrkokommunemaför föreslagit olika åtgärdersig statensom
inför förändringen.vidta

trossamfundetpåförväntningarhandlarkapitelDetta statensom
framtiden.arbetsgivare iSvenska kyrkan som

jämstäl-Svenska kyrkanbör arbetsgivarna inomSom jag sakenser
kyrkanSvenskarelationsändringen.efterlas med privata arbetsgivare

vid koncern. Attliknashar anställda och kan24 000 stor varaen
arbetstagarna,särskilt Statenarbetsgivare innebär värnarett omansvar.
ställerDärförskyddsvärdallmänt statengrupp.vara ensom anses

särskilda krav på alla arbetsgivare.också
harelationsändringenefterSvenska kyrkan kommer sär-även att en

för allaoch nåbarhetrikstäckningunika krav påställning. Staten ställer
särskildaanförtroskyrkankommer Svenskainvånare. Dessutom att

ochbegravningsverksamhetenuppgifter, handhasamhälleliga såsom att
värdefull egendom.vårda kulturhistorisktatt

kyrkanSvenska iinomförväntningar på arbetsgivarnaStatens
fär-kapitlet finns ingaåtgärder. det härframtiden med Imåste mötas

Förslagen och lösningarnaskall genomföras.diga förslag till hur detta
Svenska kyrkan.måste dessa delar utformas inomi

lyfta fram0rd påuppgift med någrahar minJag vägenattsett som
berördaför allaDärmed vill underlättaoch belysa anspråk. jagstatens

föregå relationsändringen.delta den debatt måsteiatt som
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6.2 Likställd med andra arbetsgivare

6.2.1 Många anställda

ÄvenInom Svenska kyrkan finns anställda. framtideni dag 24 000 i
kommer antalet anställda högt. arbetstagarsynvinkel kanUratt vara
Svenska kyrkan liknas vid kor.storen cem.

Arbetstagarna avtalsförhållande tillstår i arbetsgivarna inom
Svenska kyrkan. del avtalensRedan i dag bestäms avsevärd aven
innehåll innebärakollektivavtal. Relationsändringen kommer attgenom

frihet vilkaarbetsgivare och arbetstagare får bestämmastörreatt att
kollektiv-avtal skall gälla. statliga regleringenDen prästemasavsom

bortfaller det statliga kravetavtal upphör se avsnitt 4.2.5. Vidareovan
på stiftssamfälligheterna skall använda sig vissochatt pastoraten av
arbetsgivarorganisation 3.2.2.se avsnittovan

förökade frihet innebär släpper intressetDenna inte att staten
Svenska kyrkans Arbetstagare allmäntarbetsplatser. anses vara en

gäller helaskyddsvärd Därför finns det rad lagar översomgrupp. en
avtalsfrihetarbetsmarknaden och inskränker den annarssomsom

Ävenskulle Svenskaråda mellan arbetsgivare och arbetstagare. om
förhållande tillkyrkan blir rättssubjekt med friare statenett eget ettnu

skall gälla till skydddet allmänna arbetsrättsliga lagargivet dessaär att
för likställs arbetsgivar-arbetstagarna Svenska kyrkan. På såinom sätt

denkyrkan med andra arbetsgivare på privatainom Svenskana
arbetsmarknaden.

arbetsrättsliga lagar6.2.2 Gemensamma

gäller på den svenskaDen allmänna arbetsrättsliga lagstiftning som
kyrkans personal påarbetsmarknaden skall tillämpas för Svenska

samma för andra arbetstagare.sätt som
g lagarna anställnings-Deymest betydelsefulla arbetsrättsliga är

skyddslagen medbestämmandelageri. Båda gäller redan dag på deoch i
kyrkliga Anställningsskyddslagens bestämmelser gäller-arbetsplatserna
dock harbara den utsträckning bestämts i någoni inteannat annansom

"åtskilligalagQFörprästerna kapitelñnnsgtsom redovisats specialbe-i
kyrkomusiker-naÄvenstämnielser. finnsi-kyrkolagen. för vissa sär-

medskildaåbestämmelser kyrkokommunalakyrkolagen. Alla anställdai
villkorliomfattasdessutom Vid rela-särskilda regleri LOA.vissaav

särregleringentionsändringen kommer kyrkolagen och i LOA att upp-
Det betyderhävas. anställningsskyddslagen framtiden kommeri attatt
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gälla fullt för de anställda inom Svenska kyrkan, liksom den förut gör
privatanställda.

bara del reglerna medbestämmandelagen anställ-Det i ochär en av
Övriganingsskyddslagen tvingande. regler dispositiva.är ärsom

Även jämställdhetslagen och lagen etnisk kom-diskrimineringmot
fortsätta gälla för anställda vid och arbetssökande till de kyrk-attmer

liga arbetsplatserna. återkommer till detta ochJag i avsnitt 6.2.3 6.2.4
nedan.

dearbetsrättsliga lagar kommer fortsättaYtterligare rad styraatten
1974:358kyrkliga anställningsavtalen. tänker då främst på lagenJag

förtroende-facklig ställning arbetsplatsenförtroendemans påom
1977:480,1982:673, semesterlagenmannalagen, arbetstidslagen

ersättningföräldraledighetslagen 1995:584, lagen 1988:1465 om
arbetstagaresoch ledighet för närståendevård, lagen 1974:981 rättom

studieledighetslagen, lagen 1970:215till ledighet för utbildning om
1977:1160.arbetsmiljölagenarbetsgivares kvittningsrätt samt

privatanställdastyrelserepresentation för de1987:1245Lagen om
dag och kommer inte hellergäller för den kyrkliga personalen iinte att

Svenskabörja relationsändringen.gälla i och med För att garantera
verk-och inflytande påkyrkans motsvarande till insyn ipersonal rätt

tillåtgärder vidtas. återkommersamheten bör därför särskilda Jag
denna nedan.särskilda frågeställning i avsnitt 6.4

6.2.3 Jämställdhet

uppmärksamhet inomfråga under lopp har väckt speciellEn årenssom
ändaSvenska kyrkan jämställdheten. Kvinnliga prästerär accepteras

mellanjämställdhetsedan kyrkan. Lagstiftning1959 Svenskaav om
arbetsplat-könen har svenska arbetsmarknaden, inklusivegällt på den

ända sedaninom Svenska kyrkan, 1980.serna
gälla för allaalldeles klart jämställdhetslagen kommerDet står attatt

efter rela-söker arbete eller anställda Svenska kyrkaninom ävenärsom
tionsändringen.

jämställdhetslagen,Arbetsgivare och arbetstagare skall, enligt sam-
för Jämställdhetslagen ställerverka jämställdhet arbetslivet.uppnå iatt

krav främjapå arbetsgivarna målinriktat arbetar för aktivt järn-att att
lönefrågor.ställdheten, vad arbetsförhållanden, rekrytering ochgäller

arbetsgivare anställda skall årligenVarje har minst tio upprätta ensom
översikt de åtgärderjämställdhetsplan. skall innehållaDen över somen

vilka dessabehövliga arbetsplatsen. Vidare skall denpåär ange av
genomförabehövliga påbörja elleråtgärder arbetsgivaren attavsersom

harunder redovisning hur åtgärdernadet kommande året. En av
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Arbetsgivaren skallnästföljande plan.genomförts skall sedan iintas
skildaoch kvinnor ikartlägga löneskillnader mellan män typer av

Resultaten skallarbetstagare.arbete för olika kategorieroch över-av
arbetsgivare intesiktligt jämställdhetsplanen. Enredovisas i som upp-

kan ådömas vite.fyller åtgärderdessa krav på aktiva
seförbud könsdiskrimineringstadgasjämställdhetslagenI mot

gäller vidFörbuden4 ovan.och 4.1.3avsnitt 3.1.2 3närmare --
frågaiför befordranutbildninganställningsbeslut, befordran, samt om

lik-elleromplaceringuppsägning,arbetsledning,anställningsvillkor,
trakasse-arbetsgivarenförbudfinnsåtgärder. Vidarenande attett mot

sexuellaarbetsgivarenshar avvisat när-för dennearbetstagaren attrar
arbets-könsdiskriminering. Enforarbetsgivarenmanden eller anmält

diskrimineringsförbud kan åläg-dessanågotgivare bryter mot avsom
drabbade.till denskadeståndbetala ettattgas

kompletterande be-finnsutvecklingsavtaletpersonalpolitiskadetI
jämställdhet.stämmelser om

skyddskall fåkvinnliga sämreförfinns ettprästerDet attoroen
värdsigOron irelationsändringen.efter är att tasdiskrimineringmot

på allvar.
anställningarlaglcravet påbortfallerkyrkolagen upphävs attNär

detgrundade.sakligt Menskalloch biskoparavseende präster vara
legitimeras.könsdiskrimineringbetyder inte att

förbigåsarbetetförförutsättningarsakligamed bättreOm kvinnaen
arbets-anställs, sigförutsättningar görmed sämreatt en mangenom

mening. Kvin-jämställdhetslagensitill diskrimineringgivaren skyldig
kyrk-vissadag kanarbetsgivaren. Iskadeståndhar då rätt att avnan

kyrkoherde-Sådanaochanställningsbeslut överklagasliga omprövas.
överklagasdomkapitel kan nämligenhar beslutatstillsättningar avsom

denbeslutakan regeringenEfter omprövning atttill regeringen. som
aldrigblir detupphävtsharkyrkolagenklagat får anställningen. När
tillfåstatlig instansöverklagande till någon rättmöjligt att engenom

relationsänd-förriktlinjernagrundtanke isökt kyrklig anställning. En
skall minime-Svenska kyrkanregleringenden statligaringen är att av

långtkyrkan såSvenskainomarbetsgivarnaälv jag att somanserras.
det verk-arbetsgivare. Förandra privatamedmöjligt skall likställas att

frihetkyrkanSvenskainomarbetsgivarnaligen skall bli så, måste ges
arbetsgivarnasbedömsbästanställa de motsvaraatt personer som

anställ-gjordaändra påkaninnebärordninganspråk. En att statensom
framtiden.förbevaramöjligningsbeslut därför inte attär

kyrkan följerSvenskaarbetsgivarna inommåste förutsättasDet att
jämställdhetslagen.

Svenskainomarbetsgivareför vissaVidare har uttryckts attoro
lärakyrkansoförenligt meddet överkyrkan kunna förklara attskulle



SOU 1997:44 rossamfundetT Svenska kyrkan arbetsgivare 193som

huvud anställa kvinnliga Därmed skulle det kunnataget präster. göras
gällande beslut anställning mindre kvalificerad iatt ett om av en man
stället för kvalificerad kvinna berättigat hänsyn tillär etten mera av
sådant särskilt intresse bör vika förinte intresset jämställdhetsom av
se 16 § jämställdhetslagen. sådantEtt såvitt jag kanär,resonemang

Äveninte hållbart. framtideni kommer det kyrkomötetattse, vara som
lärofrågor. Kyrkomötet sedan kvinnliga40 åravgör nästanaccepterar

präster.
det gällerNär könsdiskriminering under pågående anställning inne-

bär relationsändringen förändring. innehålleringen Kyrkolagen inga
särskilda bestämmelser den Jämställdhetslagen gäller ochsaken.om
kommer fortsätta arbetsmarknadengälla, liksom på i övrigt.att

6.2.4 Etnisk diskriminering

krav aktiva åtgär-Lagen etnisk diskriminering innehåller inga påmot
der. otill-stadgar förbud arbetssökande eller arbetstagareDen mot att
börligt särbehandlas grund hudfärg, nationellt eller etnisktpå av ras,

eller trosbekännelse. Förbuden gäller motsvarande situationerursprung
förbuden ochkönsdiskriminering se avsnitt 3.1.2 3ävenmotsom -

4.1.3 4 ovan. Dock finns inget förbud trakasserier i lagen motmot-
etnisk diskriminering.

Arbetsplatserna omfattas etniskinom Svenska kyrkan lagen motav
diskriminering omfattade efter rela-i dag och kommer ävenatt vara
tionsändringen.

och gäller särskilda lagregler påFör biskopar i dag vissapräster
området. kyrko-Enligt kap. regeringsfonnen och kap. 9 §11 9 § 32

Ochlagen måste biskopar och domprostar svenska medborgare.vara
enligt kap. kyrkolagen får bara den bekänner Svenska kyr-2 4 § som
kans lära inneha lagreglerbiskops- eller prästtjänst. särskildaDessaen
bortfaller ochi med relationsändringen.

Kravet på svenskt medborgarskap för biskops- och domprosttj änster
går knappast upprätthålla efter relationsändringen.att

Kravet på den skall anställd eller biskopprästatt som vara som
måste bekänna kyrkansSvenska lära kan Svenska kyrkans arbetsgivare
välja upprätthålla särskilt lagstöd. sådant krav kanEtt inteatt utan

stå strid medi lagen etnisk diskriminering. Förbuden i denmotanses
lagen gäller enbart särbehandlingsådan otillbörlig. kravEttärsom

Svenska kyrkans och biskopar skall bekänna Svenska kyr-prästeratt
kans lära kan självfallet inte otillbörligt.anses

Det sannolikt liknande bekännelsekrav också kan ställas påär att
personal Svenska kyrkaninom arbetar med församlingsvår-annan som

7-17-0375
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dande uppgifter. detNär gäller personal med andra arbetsuppgifter,
såsom exempelvis kyrkogårdsarbete, fastighetsskötsel eller administra-
tion, finns det anledning för arbetsgivarna Svenska kyrkaninom att
särskilt frågan krav trosbekännelse förenligtpå medpröva ärettom
lagen etnisk diskriminering. etnisk diskrimineringLagen ärmot mot
relativt rättspraxis har det inte vilken särbe-I ännu prövats närmareny.
handling kan otillbörlig. grundläggande tankesättetDetsom anses
måste, enligt min uppfattning, arbetsgivarna inom Svenskaattvara
kyrkan skall följa arbetsrättsliga regler andra arbetsgivare.samma som

verksamhetskraven6.3 Anpassning till

Kollektivavtalen6.3. 1

fyllas med kol-liksom dag,arbetsrättsliga lagstiftningen bör, iDen ut
den kyrkligautformas särskilt förlektivavtalsbestämmelser attsom

verksamheten skall fungera bra.
Svenskakollektivavtal inomtillämpas statliga och kommunalaI dag

verksamhet ochtill denkyrkan. avtal helt anpassadeinteDessa är
relationsändringen.råda efterstruktur kommer attsom

fram.arbetasoch anpassade kollektivavtal mästeFömyade
kyrkoordningen har antagits, måsteEfter kyrkomöte,1999 års när

kommerdet framtida arbetsgivarorganisationenstå klart hur den att se
Pastoratsförbun-blirMycket talar för detinom Svenska kyrkan. attut

arbets-får fungeradet, ombildad form,eventuellt i något somsom
framtida arbetsgivarorganisationgivarorganisation framtiden.i Denna

företräder denfår arbetstagarorganisationertillsammans med de som
avsnittförhandla fram de avtalen sekyrkliga personalen ävennya

3.2.2 och 4.2.5.
kollektivavtalstatliga regleringenoch med denI prästemasatt av

enhetlig kollektivavtals-försvinner eftersträvablir det möjligt att en
Svenska kyrkan.reglering för alla anställda inom

möjligt tillämpafördelar långtkan medföra såDet attstora som
personal.avtal för Svenska kyrkans helasamma

pensionsavtal ochlöneavtal,Avtal allmänna anställningsvillkor,om
omfatta allautformas så de kanpersonalutvecklingsavtal bör kunna att

kollektivavtaldet redan finnsanställda. kan återHär nämnas att ett som
utvecklingsav-personalpolitiskagäller alla anställda. tänker på detJag

fackligfrågor frågortalet, gäller alla personalpolitiska utom omsom
förtroendeman för präster.
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En enhetlig kollektivavtalsreglering för alla anställda inom Svenska
kyrkan kan underlätta för arbetsgivarna.

Inom för centralt och lokalt kollektivavtal kan individuellettramen
och differentierad lönesättning tillämpas. kan fungeraLönen då ettsom
medel för de anställda förverkliga verksamhetsmålen.att att

6.3.2 Kyrkoordningen

Den kommande kyrkoordningen kan liknas vid förenings-närmast en
stadga. Den blir internt regelverk betydelse för Svenska kyr-ett storav
kan och dess olika delar.

Kyrkoordningen blir inte direkt bindande för personalen. denMen
kommer spela förroll anställningsvillkorens anpassning tillatt stor
verksamhetskraven, den bemanningsorganisationen.att styrgenom

6.3.3 Kompetensutveckling

För Svenska kyrkan skall kunna behålla och förbättra kvalitetenatt i
verksamheten krävs arbetsgivarna inom Svenska kyrkan, liksom andraatt
arbetsgivare, kompetensutveckling.påsatsar resurser

Eftersom hela Svenska kyrkan har lära det naturligtären gemensam
något slags samordning eftersträvas beträffande kompetensutveck-att

lingsfrågoma. fulltDet möjligt träffa kollektivavtal därom. Redanär att
i dag finns, personalpolitiskt utvecklingsavtalnämnts, ettsom som om-
fattar all personal i och stiften.pastoraten

viktigtDet Svenska kyrkan och dess olikaär delar samråd mediatt
arbetstagarorganisationema formulerar de krav skall ställas påsom
kompetensutvecklingen för verksamheten skall utvecklas på önskatatt

kanDet statligt intresse kompetensutvecklingensätt. ett attvara genom-
förs så anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan fåratt ett
ökat kunnande bland den arbetsrättsliga lagstiftningen.annatom
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Personalinflytande6.4

Privatanställda6.4. l

aktiebolag, eko-för de anställda iinfördes1970-taletI mitten rättav
under vissaförsäkringsbolagochnomiska föreningar, bankinstitut att
Ungefär vidstyrelser.företagenstillomständigheter representanterutse

arbetsmiljölagen,ochmedbestämmandelagentid infördes somsamma
också arbetstagarinflytande.handlar om

lagendagregleras istyrelserepresentationtillRätten genom
styrelse-privatanställdadeförstyrelserepresentation1987:1245 om

ochanställda insyn idesyftar tillrepresentationslagen. Lagen att ge
aktiebolag,företagverksamhet. Medföretagensinflytande på avses

föreningar.ekonomiskaochförsäkringsbolaghypoteksinstitut,banker,
ideellaochstiftelserbolag,enklakommanditbolag,Handelsbolag,

styrelserepresentationslagen. Gemensamtomfattas inteföreningar av
det inteföretagsfonnemaprivaträttsliganämnda är attför de senast

sambandför dem. Iskall finnasstyrelsepålagligt kravfinns något att
företagsforrnervilkaövervägdestillkomgällande lagenmed denatt nu

departementspromemo-uttalades ilagen. Dåomfattasskulle enavsom
de68anställda,för deStyrelserepresentation attDs 1986:1,ria A s.

bordeinteprincipielltinflytandeochtill settanställdas insynrätt vara
det,sadessådan lösning,medskulletill företag. Detbegränsad vissa en

lagstadgad skyl-förelågfrågaföretaget idet förbetydelsesakna enom
skyldighet före-sådanföretagetellerha styrelsedighet attutanatt om

för liksomdockstannadeLagstiftarenstyrelse. attlåg ändå hade inrättat
nämndatill debegränsadtill representationtidigare låta rätten vara

1987/88: 10följande prop.uttaladessammanhangetföretagsformema. I
79.s.

tillfredsställande. principIsådan lösning inteemellertidlång"På sikt är en
tillgällerstyrande det rättenassociationsform närskall valetinte varaav

avsiktdärför minanställda.de Detstyrelserepresentation för är att senare
faller utanföralltjämtanalys de företagochinventeringföreta somaven

dockverkställd vill jag inteundersökningsådan ärtillämpningen. Innan en
tillämpningsområde."lagensutvidgningpå någon ytterligarein av

krävsstyrelserepresentationtillskall haanställda attde rättFör att
sysselsatt iharräkenskapsåretförflutnaunder detföretaget senast ge-

alltsåföretag finnsmindreSverige.i Iarbetstagareminst 25nomsnitt
anställda.för destyrelserepresentationtillingen rätt
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6.4.2 Offentliganställda

Vid myndigheter under förekommer för anställdaregeringen rätt att
personalföreträdare. framgår personalföreträdarförord-Dettautse av

ningen 1987:1101. Förordningen tillämpas bara på sådana myndig-
heter har självständiga verksfunktioner och där sammanlagt minstsom
halva arbetstagarorganisation. Vidareantalet anställda tillhör någon

förord-krävs enskilt fall särskilt har bestämti varje regeringen attatt
ningen skall tillämpas.

styrelse.organiserade på olika Alla har inteMyndigheterna är sätt.
styrelserna. Vidaffársverken personalföreträdarna ledamöter iVid är

inskränkt tillpersonalföreträdarnas inflytandeandra myndigheter är
viss och yttranderätt.närvaro-

och landstinganställda hos borgerliga kommunerFöreträdare för
kommunallagenfår, framgår kap. 8 17enligt vad 7som av -

vidutsträckningangiven1991:900, i viss närvaranärmare samman-
saknasnämnder.eller landstingets Närvarorättträden med kommunens

landstingsstyrelser i revisionsnärrm-dock kommun- respektivei samt
överförmyndamämnder. Per-förtroendenämnder, valnämnder ochder,

nämndernas beslut.sonalföreträdarna får aldrig delta i
möjlighet för borger-ocksåbör kommunallagenHär nämnas att ger

till s.k.liga kommuner och landsting lämna partssammansattaöveratt
for beredning,verksamhetsområdenämndsinomatt svaraorgan en

ärendenförvaltning gäller dock baraoch verkställighet. Detta rörsom
ocharbetsgivareeller landstingetförhållandet mellan kommunen som

kommunallagen.finns kap.dess anställda. Reglerna härom i 77 1 -
för dels kommunenskall bestå företrädarePartssammansatta organ av

mål,verksamhetensanställda. Frågoreller landstinget, dels de rörsom
får överlämnas tillinriktning, omfattning eller kvalitet inte ett part-

ärendensådant får inte hellerEtt avgörasammansatt somorgan. organ
enskild.myndighetsutövning motavser

personal-finns styrelser. TvåVid de allmänna försäkringskassoma
enligt vadföreträdare får utsträckning delta i styrelsearbetet,i viss som
allmän försäk-framgår kap. lagen 1962:38118 7 §närmare omav

ring.

trossamfund och kyrkor6.4.3 Anställda i

de offentligrättsligt reglerade delen SvenskaFör anställda inom den av
kyrkan personalföreträdare.finns i dag motsvarandeingen rätt att utse

offentlig-Till verksamhet drivsSvenska kyrkan hör viss inte isom
Stiftelsen för rikskyrklig verksamheträttsligt reglerade former. hörHit
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SFRV, stiftelsen Lutherhjälpen LH, stiftelsen Svenska kyrkans mis-
sion SKM, stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet SKUT, Kyrkans hus

kyrkansFastighetsaktiebolaget Sysslomannen SvenskaAB, samt
lagstadgad förriksmöten finns, ingenstiftelserAB. I rättnämnts,som

förutsätter denaktiebolaganställda styrelserepresentanter. Iatt utse
finns anställda.det 25rätten att

juridiskatrossamfund har organiserat sigden mån övrigaI per-som
eller stiftelser.ideella föreningar Ioftast valt formenhar desoner av

till styrelserepresentation.sådana finns lagstadgadingen rätt

formfår rättsligSvenska kyrkan6.4.4 ny

innebärSvenska kyrkanochmellanändrade relationerna attDe staten
kyrkansochsin kommunstatuskommunerna misterde kyrkliga att

statliga Delängre kommercentrala funktioner inte utövasatt organ.av
trossamfund och ditoassociationsfonnema registreratprivata tros-nya

blir registrerathelhetSvenska kyrkansamfundsdelar införs. ettsom
blir kyrko-Påassociationsrättslig mening.trossamfund i sättsamma

övervägande delhelttrossamfundsdelar. Denkommunema registrerade
offentligaverksamhet i dagSvenska kyrkans rätts-utövas avsomav

privatarelationsändringeneftersubjekt kommer således utövasatt av
sådana.

organiserad efterdemokratisktskallSvenska kyrkan ävenAtt vara
påankommerriktlinjebeslutet. Detrelationsändringen framgår av

till hurförslagregleringtrossamfundens rättsligaUtredningen att geom
utred-denSannolikt kommerskall utformas.lagen Svenska kyrkanom

detdirektlagbestämmelseföreslå någonningen inte säger attatt som
stiften eller föriförsamlingarna, iskall finnas styrelser i pastoraten,

fak-styrelserför sådanaAllt talar dockkyrkan helhet.Svenska attsom
kyrkoordningenblivandefrån dentiskt kommer finnas. utgårJag attatt

bestämmelser därom.kommer innehållaatt

Övriga trossamfund6.4.5

möjlighetriktlinjebeslutet erbjudastrossamfunden skall enligtfriaDe en
trossamfund. Dethänseende uppträda justformellt och rättsligtiatt som

trossamfund.form försärskild rättsligskall, skapasnämnts,som en
förslagkommerrättsliga regleringUtredningen trossamfundens att geom

denkänt för kommerdet migtill lag trossamfund. Såvitt ärnuen om
bestämmelserinnehålla någrautredningens förslag inte attatt om

organiserade.demokratiskttrossamfund skall vara
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6.4.6 Vad innebär de privatanställdas rätt

De arbetstagarrepresentanterutses att i privata företag enligtsom vara
styrelserepresentationslagen förväntas naturligtvis fylla funktionen att

arbetstagarna insyn och inflytande i företagets verksamhet. Men dege
förväntas också fylla alla de funktioner i övrigt ankommer påsom en
styrelseledamot företageti ifråga. För klargöra det innehåller styrel-att
serepresentationslagen hänvisning till de lagar övrigastyr sty-en som
relseledamöters arbete. princip skallI regler gälla for arbets-samma

för andratagarrepresentantema styrelseledamöter. fåFör när-attsom
besked vad det innebär måste alltså gå till den lagmare om man som

företagsfonnen fråga,i exempelvis aktiebolagslagenstyr eller lagen om
ekonomiska föreningar. dessa lagar finnsI erforderliga bestämmelser

styrelseledamöters och befogenheter.om ansvar
Styrelserepresentationslagen innehåller dock den begränsningen att

arbetstagarrepresentanter inte får delta behandlingeni frågor rörav som
kollektivavtal eller stridsåtgärder eller i behandlingen andra frågorav
där facklig organisation på arbetsplatsen har väsentligt intresseetten

kan strida företagets. Vidare framgår styrelserepresenta-motsom av
tionslagen arbetstagarrepresentantema falli vissa inte haratt rätt att
delta i beslut verksamhetens mål eller inriktning. gällerrör Dettasom

arbetsgivarens verksamhet religiös, vetenskaplig, konstnärligärom av
eller ideell eller verksamheten har kooperativt, fackligt,naturannan om
politiskt eller opinionsbildande ändamål.annat

Beslut inrätta styrelserepresentation för de anställda kan fattasatt av
lokal arbetstagarorganisation bunden kollektivavtal för-iären som av

hållande till företaget. Styrelsen för företaget skall underrättas skriftligt
beslutet.om

Representanterna sedan de kollektivavtalsbundna lokalautses av
arbetstagarorganisationema enligt regler styrelserepresenta-inärmare
tionslagen. Normalt har de anställda till sammanlagt två ledamöter irätt
styrelsen och suppleant för ledamot.varje företagetMen bedri-en om

verksamhet inom flera olika branscher och dessutom under detver
förflutna räkenskapsåret har sysselsattsenast i genomsnitt 1 000

arbetstagare i Sverige, så har de anställda till ledamöter och likarätt tre
många suppleanter. Mandattiden bestäms inom vissa givna ramar av
den ifråga.utser representantensom
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6.4.7 Koncerner

styrelse-tillgällerdetregler. Närsärskilda rättengällerkoncernerI
dotterföretagenanställda iskall demoderföretagrepresentation i ett

Även moder-moderföretaget.anställda ideräknas omom varsom
koncerneniarbetstagarnaanställda kanhar någraföretaget inte egna

moder-fattas ibeslutstyrelsen. Deirepresentationtillalltså ha rätt som
dotter-anställda ideofta följder rörstyrelse får ävenföretagets som

företagen.
Styrelserepre-koncern.begreppetdefinitionerolikafinnsDet av

detillhänvisningavseendedettaiinnehållersentationslagen även en
aktiebo-dvs.företagsformema,aktuelladesärskilda lagar styrsom

skalldetmil. Förföreningarekonomiska attlagenlagslagen, varaom
harmoderföretaget ettde lagarnaenligtkrävs attkoncernfråga om en

dotterföretaget.inflytandebestämmande över
moder-istyrelserepresentationtill ettför lagligförutsättning rättEn

bank, hypo-aktiebolag,formenfråga harföretaget iföretag är att av
dot-dessMenekonomisk förening.försäkringsbolag ellerteksinstitut,

far ändåanställda rättföretagsform. Derasterföretag kan annanvara av
moderföretaget.styrelserepresentation itill

lösningenKollektivavtal kan6.4.8 vara

formellfåkyrkanSvenskaanställda inombör deEnligt min mening en
inflytande.tillrätt

medkoncernvidliknassammanhangkan i dettakyrkanSvenska en
motsvarandeha rättbörarbetstagareanställda.antal Dessavsevärtett

denpå pri-arbetstagarnaverksamheteninflytande iochtill insyn som
arbetsgi-övertygad ävenJag attövrigt.arbetsmarknaden i är omvata

få arbetstagar-fördelarskulle ha attkyrkanSvenskainom avvarna
styrelserna.irepresentanter

styrelsernakyrkligadeplats iarbetstagarrepresentanterOm tog
ochanställdamellansamarbeteochdirektinnebäraskulle det möteett

frukt-skulle blidettaall anledningfinnsförtroendevalda. attDet att tro
speci-hakanArbetstagarrepresentanterna antasverksamheten.församt

styrelsearbetet. Dessutom ärmed ibidrakunskapvärdefullfik och att
sköts.verksamheten Ihurpersonligenför dembetydelsedet störstaav

lagstyrd på sättförvaltning intekyrkansSvenskablirframtiden samma
Svenskaanställda ideförskälenocksåDärmed ökar attdag.isom

förvaltningen.inflytandemöjlighet till överkyrkan vissges
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dag kyrkoherdarna självskrivna ledamöter ibland ordförandeI är - -
kyrkoråden. med biskopama och stift-i Likadant det i domkapitlenär

Kyrkoherdama och biskopama kan dock betraktasstyrelserna. inte som
uttalade arbetsledarfunktioner ocharbetstagarrepresentanter. harDe

fullgör roll förhållande till arbetstagare.arbetsgivarens i övrigasnarast
kyrkoherdamas roll tyder pådebatt förekommerDen närmastsom om

tydligare chefsansvar.de framtiden kommer ha Dettai ännuettatt att
arbetstagarrepresentanter ibetyder behovet ökar verkligaockså att av

styrelserna.
dedet bör finnas arbetstagarledamöter ialltsåjagTrots attatt anser

tilllagstiftningkyrkliga styrelserna föreslår jag ingen rätt perso-om
nalinflytande.

för denkyrkan börSvenskaJag närmareta ett egetatt ansvaranser
ordning.utformningen sådanav en

framtiden kommerSvenska kyrkan idet klart hurstårFörst attnär
bestämd mening iuttala någondet möjligtorganiserad är att omvara

måstepersonalinflytande bör föreligga. Dettillvilka rättenorgan som
denfaktiskt inflytandefårfå Vilkanämligen bero överettorgan somav

frånutgårsysselsattaarbetstagarna Jagverksamhet attärsom
kyr-fast iläggasorganisation kommerSvenska kyrkans attnärmare en

fråganoch förutsätterårs kyrkomötekoordning 1999 attantassom av
sammanhanget. Frå-behandlas detipersonalinflytande kommer attom

kollektivavtalsförhandlingar. Isamband medkan också itasgan upp
det goda förutsätt-kollektivavtal finnsellerkyrkoordningen genom

Svenska kyr-till justlösa frågan påningar ärsätt anpassatettatt som
verksamhet.kans

miss-arbetstagarorganisationeroch berördaSkulle Svenska kyrkan
personalinflytandeförhand utformalyckas med på ett systematt egen

sådantbör inaturligtvis Fråganlagstiftningsåtgärderkan övervägas.
perspektiv.fall vidarebehandlas i ett

rollunik6.5 En

bandförankrade6.5.1 Djupt

kyrkanoch Svenskamellan samhällethistoriska sambandetDet är
mycketpräglar Svenska kyrkan påstarkt. Sedan flera hundra år ett

kultur. heltsamhällsliv och vår Denbetydelsefullt vårt övervägan-sätt
kyrkan.tillhör Svenskade majoriteten befolkningenav

svenskakyrkan, detband mellan Svenskadjupt förankradeDessa
bestå.kommer säkerligensamhället och den svenska befolkningen att
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Samtidigt blir det alltmer tydligt samhällsgemenskapen utvecklasatt
i riktning ökad mångfald. utredningsdirektivenI harmot angetts att
denna utveckling grundläggande för förändramotiv rela-utgör ett att
tionerna mellan kyrkan riktning Svenskaoch Svenska istaten mot att
kyrkan föroch övriga trossamfund blir jämställda närvarande.änmer

Svenska kyrkan föreslås därför enligt riktlinjebeslutet bliLagen om
mycket kortfattad. skall dock innehålla förklaringarDen attom
Svenska kyrkan demokratisk och rikstäckandeär öppen, samt evange-
lisk-luthersk betyder förmed episkopal struktur. Det ävenatt staten

till dessa sinaframtiden har anspråk Svenska kyrkan leverpå att upp
förhållningssätt till Svenskaskiljeregenskaper. På så sigsätt statens
trossamfund, organisationerkyrkan från förhållningssätt till andradess

och anspråk motive-särskilda förväntningaroch privata företag. Dessa
roll spela iha unikalltså Svenska kyrkan alltjämt attatt enansesras av

det svenska samhället.

Öppen demokratiskoch6.5.2

relationsändringen skallefterSvenska kyrkanKraven på ävenatt vara
utforrn-medorganiserad harför alla och demokratiskt göraattöppen

kyrkolagen upphävs måstestruktur.dess grundläggande Närningen av
skallordning. dettaför säkra sådan Hurandra former skapas görasatt en

öppenhet och do-föranledsförändringarutreds andra. De attavsomav
medkan bedöma intekommer såvitt jagmolcrati skall upprätthållas att

personalen.kyrkligaföra direkta effekter för dennågra
specifikt personalrelate-öppenhetdemokrati och inteFrågorna ärom

anled-åtgärder medföreslå någrarade. har därför anledningingenJag att
ordning.och demokratiskning kraven på öppenhetav

arbetstagarnashandlarfråga dock dennäraliggandeEn är som om
se avsnitt 6.4.inflytande styrelsernamöjlighet till insyn och i ovan

6.5.3 Rikstäckande

det fin-skall rikstäckande kanSvenska kyrkanVad det innebär att vara
vägledning detRiktlinjebeslutet iolika meningar ingen avsenas gerom.

innebörd måsteskall ha någon reellendet. begreppet rikstäckandeFör att
upprätthållasoch verksamhetsnivåenligt service-min mening vissen

förtillgänglighela landet. kyrkans verksamhet måsteSvenskaöver vara
förpersonal finnas till handsbefolkningen. detta kyrklig måsteliggerI att

skulle det möjligtalla och syfte uppnå detta förhållandeI att varaenvar.
införa bestämmelser minimi-den lagen Svenska kyrkaniatt omnya om

föreskrivas varjebemarming. skulle exempelvis kunnaDet att pastorat
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skall ha minst heltidsanställd Men jag kan inte det finnspräst. atten se
några övervägande fördelar med sådan reglering. ändradeDe relatio-en

mellan och Svenska kyrkan skall innebära ökad frihet förstatennerna en
Svenska kyrkans olika delar självständigt organisera sin verksamhet.att
Ramama skall vida. Jag utgår från Svenska kyrkan själv harattvara
intresse organisera verksamhetsin denså tillgänglig för allaatt ärattav

efterfrågar den, eftersom kyrkans uppdrag eller mission spridaär attsom
det kristna budskapet.

Drivkraften för åstadkomma rikstäckande verksamhet finnsatt en
naturligt inom Svenska kyrkan.

Ett väl fungerande ekonomiskt utjämningssystem kan det möjligtgöra
upprätthålla väl fungerande verksamhet i alla delar landet.att en av

6.5.4 Evangelisk-lutherskt trossamfund

I dag står det i kyrkolagen Svenska kyrkan evangelisk-luthersktäratt ett
trossamfund. Enligt riktlinjebeslutet bör motsvarande regel finnas i den

lagen Svenska kyrkan. syfteI säkerställa den evangelisk-attnya om
lutherska inriktningen skulle exempelvis kunna bestämmastaten att
Svenska kyrkans skall ha viss utbildning eller legitimation.präster en
Som också framgått i finneravsnitt 4.3.2 jag dock inte skäl attovan
föreslå något sådant. Frågor Svenska kyrkans lära, det kyrkligaom
ämbetet Svenska kyrkans böcker, sakrament och gudstjänstersamt är
kyrkomötet bemyndigat meddela föreskrifter ñågorDeatt ärnu om. som
avgörande för bibehållandet den evangelisk-lutherska profilen hante-av

således redan dagi inomkyrkligt.ras
SvenskaNär kyrkan får friare ställning förhållandei till statennu en

finns det ingen anledning ha inflytandenågot statligt denöveratt att
evangelisk-lutherska kompetensen och lojaliteten upprätthålles hos per-
sonalen.

6.5.5 Episkopal struktur

Staten har anspråk på Svenska kyrkan efter relationsändringenatt även
skall ha episkopal struktur. framgårDet riktlinjebeslutet. lagenIen av om
Svenska kyrkan torde detta komma till uttryck det däratt attgenom anges
det skall finnas stift och biskopar i Svenska kyrkan. strukturen skallAtt

episkopal har betydelse för personalens villkor och förhållan-storvara
den. begreppetI ligger nämligen biskoparna skall inflytandehaatt över
hur det kyrkliga ämbetet skulle därför kunna föreslåJag statligutövas. en
reglering de formerna för biskopamas tillsyn ämbetsha-närmare överav

Redan i dag det emellertid så det har överlåtits kyrkomötetär attvama.
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meddela föreskrifter det kyrkliga ämbetet. Svenska kyrkan fårNäratt om
friare inskränkarelation till finns det anledning deningen attstatenen

friheten.
förkyrkan kommerSvenskaJag övertygad attär att taatt ansvarom

upprätthålla den episkopala strukturen.

Bemanningsorganisationen6.6

6.6. Arbetsgivaransvaret1

ekonomiskaochkrav på kompetensArbetsgivaransvaret ställer resurser
finns. Dettadessa förutsättningarenhet däroch därför ligga påmåste en

förbör små.intearbetsgivaransvarenhetertalar för deatt varagessom
arbetsgivarenordnas såväsentligt organisationenvidareDet attär att

ekonomiskadetochkonsekvensernaekonomiskakan förutse de taav
för beslut.sinaansvaret

olikadet imyndigheternastatligaför dearbetstagarna liksom ärFör
faktiskt bärvilketframgårdet klartnödvändigtsituationer att somorgan

arbetsgivaransvaret.det yttersta
anställ-arbetsledning,frågadettill exempelgällerDetta när är om

löne-lönesättning,uppsägningsbeslut,omplaceringsbeslut,ningsbeslut,
kom-arbetsmiljö,arbetstid,medbestämmandeförhandling,utbetalning,

jämställdhetsfrågor.andraochpetensutveckling, trakasserier
framtidenföreftersträvasbemanningsstruktur ärVilkenOavsett som

Svenskaviktigt lageneffektivitettrygghet ochdet för personalens att om
bild hurtydligklar ochtillsammanskyrkan och kyrkoordningen avger en

olika kyrkligamellanfördelar sigoch kompetensverksamhetsansvar
arbetsgivar:nödvändigtmeningenligt minVidare detinstanser. attär

odelat.personalkategoriför varje äransvaret
uttryck itillbör kommabär arbetsgivaransvaretVem ytterstsom

har detvilketentydigtalldelesform. måstenågon Det organ somvara
delas.detkomma i frågadet böroch inte ansvaretattyttersta ansvaret

förmyndigheterna måsteArbetstagarna och veta ansvararvem som
Åtminstone gällerdetoch arbetsmiljö.jämställdhet närexempelvis

faktisktfördela fleralämpligtdetkan attprästerna att organvara
med arbetsgivaransva-uppgifter hördefullgöra del sammansomaven

Även uttryck, exempel-till tydligtbör kommafördelningsådanret. en
vis i kyrkoordningen.

förbetydelseentydigt placeratblir ävenAtt är storansvaret av
regelsystemetkommandeSkulle dettrygghet.arbetsgivamas ge

har arbetsgivaransva-kyrkligtvilketför tvekanutrymme somorganom
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blir det inte möjligt förutseför arbetstagare, såviss attret vem somen
jämföras medmed arbetstagaren. kandrabbas händelse tvist Häri av

Metodist-vilket Arbetsdomstolen fannrättsfallet iAD 1986 attnr
arbetsgivaransvar för vissskulle hakyrkan i Sverige pastor,enanses

församlingardet desssjälv ansågMetodistkyrkan atttrots att avvar en
4.1.8.redovisat i avsnittbar närmareansvaret ovansom

Arbetsledningen6.6.2

arbetsledningsfunkviktigtockså mycketmening,enligt minDet attär,
Svenska kyrkan.inomchefsrollen tydliggörstionen eller

i dagkyrkan uppleverSvenskaanställda inomMånga de attav
ocharbetsklimatetotydlig. Jagarbetsledningsfunktionen attär tror

tydligare. Förgjordesledningenpå attverksamheten skulle vinna att
drasklararebland gränsmåsteåstadkommas,det skall kunna annat en

olikauppgiftervilkahar ochförtroendevaldadeuppgiftermellan vilka
anställda har.

Förenkling6.6.3

arbets-hurskilda åsikterfinnsdetmedvetenvälJag attär omom
personal börSvenska kyrkansföroch arbetsledningengivarskapet

Frågornatillförhållandedetta iSärskilt gäller prästerna.organiseras.
statligtdetframgåttkyrkan. SomSvenska är ettlösas inommåste ovan

inflytandeochtrygghetarbetstagarnasfrågorna löses såintresse attatt
denuppfyllaförskapasförutsättningarsamtidigt attgaranteras, som

ha.framtiden skallkyrkan iSvenskaunika roll ävensom
personalstrukturförenklad ärflesta tycksDe attom envara ense

goda.jagdetta bedömeruppnåMöjligheternaeftersträvansvärd. att som
enhet.grundläggande DetSvenska kyrkans storaFörsamlingen är

för-sysselsatta iframtidenianställda kommerflertalet attäven envara
Personalkostnademapå lokal nivå.dvs.samling eller i pastorat,ett

efterkyrkoavgiftermed definansierashuvudsakkommer i att som
lokal nivå.pårelationsändringen kan tas upp

liv. LinjenkyrkansSvenskacentral iansvarslinjendubblaDen är
ochmed kyrkansfolkförankringenochförbinder demokratin ursprung

strukturvilkenupprätthållamöjliguppdrag. principDess oavsettär att
ansvarslinjen måstedubblapersonalorganisationen. Denväljs försom

föruttryckalla nivåer. DenSvenska kyrkansalltid löpa gergenom
spänningsfált.livgivandeolika ochintressen ett
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Svenska kyrkan helhet har hittills hañinte någon självständigsom
utgjort delstatus, närmast Det har inte funnitsutan någonstaten.en av

enhetlig organisatorisk ledning riksnivå.på
Relationsändringen innebär Svenska kyrkan blir självständigtatt ett

rättssubjekt slag, s.k. trossamfund. Kyrkolagen upphävs ochnytt ettav
till delen med kyrkomötetersätts beslutadstörsta kyrkoordning,en av

gäller för alla nivåer Svenskainom kyrkan. Vissa grundläggandesom
bestämmelser, bland kompetensfördelning mellan de olikaannat om
kyrkliga nivåerna, kommer dock finnas den lagi Svenska kyr-att om
kan införs vid tidpunkten for relationsändringen.som

Efter relationsändringen har Svenska kyrkan möjligheter attnya
kraftsamla. kommerDet inte längre finnas plats for någon dragkampatt
mellan kyrkokommunema företrädare för folkförankringen ochsom

för läran. Svenska kyrkan får möjlighet på demo-staten garant attsom
kratisk grund forma sin helhet.egen

6.6.4 tänkbara modellerTre

Som tankeexperiment jag här beskrivning tänkbaraett gör treen av
modeller för Svenska kyrkans bemanningsorganisation framtiden.i

Lokalt anställda

En modell det ligger till hands välja låta all personalnära äratt attsom
biskopar och funktionärervissa med speciella uppgifter rörandeutom-

exempelvis samordning, information och utveckling lokaltvara-
anställd.

Många församlingar mycket och bildar därförsmå i dagär gemen-
bas för sina anställningar. Andra församlingarpastorat ut-samma som

Väljer modellen med lokala anställningar talargör pastorat.egna man
det för i framtiden blir det bärmesta ävenatt pastoratet organ som
arbetsgivaransvaret. enheter bär arbetsgivaransvaret börDe som av
flera skäl inte allt för små. arbetsgivare krävandeAtt ärvara vara en
uppgift. I mycket liten församling kan det svårt få ekono-atten vara
min, tiden kompetensenoch tillräcka för sådant ansvarstagande.att ett

Enligt denna modell blir det bestämmer hur mångapastoratet som
anställda olika slag skall finnas. blir ocksåDet pastoratetav som som
beslutar skall anställas. får, liksom dag, betalaPastoratet iom vem som
personalens löner. Vidare blir det sak hålla med arbets-pastoratets att
lokaler och erforderliga redskap. leda och fördela arbeteAtt anvisa, blir
i huvudsak uppgift. Genom ingå avtal prästanställ-pastoratets att om
ning måste dock frågai självständigtpastoratet prästen ettanses ge
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för under biskopens och domkapitlets tillsyn försam-inomattansvar
lingsgemenskapen förvalta prästämbete.sitt följer den dubblaDetta av
ansvarslinjens princip. beskrivna på prästanställningenDet synsättetnu
kan tydliggöras bestämmelser i kyrkoordningen. Beslut attgenom om
fortbilda eller befordra personal enligt den skisserade modellentas nu

eller motsvarande åtgärd för avslutaUppsägningpastoratet. attav en
anställning beslutas Inför bliruppsägningpastoratet. pastoratetav en
skyldigt undersöka det finns någon ledig plats inom pasto-att annanom

till. Vidden uppsägningshotade kan omplaceras uppsäg-ratet som en
harning på grund arbetsbrist måste inte avta-pastoratet, annatomav

driftsenhet och avtalsområde.lats, turordning för varje Iupprätta en
uppträder eller denrörande anställningtvist i pastoratet pastoratet,

rättegången.arbetsgivarorganisation tillhör, ipastoratet partsomsom
arbetsgi-kollektivavtal. medlemskap itecknar GenomPastoraten en

organisationbundet de avtal dennablirvarorganisation pastoratet av
ingår.

verk-alla arbetstagaremed lokala anställningarSystemet ärsomav
betyd-första anblickonekligen vidpå lokal nivå verkar varasamma en

komplicerad fördel-medligt lätthanterligt dagensän systern enmera
ning arbetsgivaransvaret för prästerna.av

därliggaarbetsgivaransvaretlokala anställningar kommerMed att
främjarligger.det för verksamheten Detekonomiska ansvaret en

effektiv planering.
ocksåförsamlingen kansamarbeteFörutsättningarna för inomgott

skillnadenfrågantyckas bli bättre med sådan ordning. Men är omen
fullauttryckligen detverkligen skulle bli så Omstor. pastoratet ges

anställningsavtaletmåstearbetsgivaransvaret för prästen, anses
domkapitletunder biskopen ellermedge honom självständigt ansvar

ansvarslinjens principden dubblaför ämbetsförvaltningen. kanAnnars
arbetsledningdärför kunnaupprätthållas. bör inteinte Pastoratet utöva

anställningsförhål-gäller den deleneller ingripanden justgöra avsom
lokal nivålandet. i dag förekommer påsamarbetssvårigheterDe som

tyngdProblemetstorde dock sällan ämbetsförvaltningen.endast röra
arbetsgivarskapet organiserasskall därför hurinte överskattas. Oavsett

med-Alladen dubbla ansvarslinjen prägla verksamheten.måste som
församlingen både för kyrkansverkar i måste känna ursprungansvar

och lära och för demokratin.
relationsänd-efterarbetssökande blir läget annorlundaFör präster

finnaskommer det inte längreringen. Eftersom kyrkolagen upphävs att
Arbets-anställningsbeslut sakligt grundade.något lagfäst krav på äratt

dem dag sökersökande får stället situation iipräster som somsamma
kyrkokommunala anställningar eller anställningar.privata Den omstän-

anställningsbeslut lokaltdigheten med modell däri kombination aven
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verksamma alltid på lokal nivå kan tänkaspräster medföra svårig-tas
heter kan upplevas förorättvisa vissa individer. Till dettasom som
kommer prästbristens tid tycksatt övervara nu.

Tryggheten för den enskilde arbetstagaren kan upplevas sämresom
vid lokal anställning vid anställning i enhet.än Blir detstörreen
aktuellt någon sträcker sig arbetsgivarenssäga omplacerings-att upp
skyldighet längreinte till Vidän uppsägningar påpastoratets gränser.
grund arbetsbrist får turordningskretsar inomupprättas pastoratet.av

Att for kostnader för och förpensioner löner till fullmaktsan-svara
ställda inte kan kan bli mycket betungande för vissasägassom upp

Vidare måste det konstateras arbetsgivarrollen sådanpastorat. att som
och kompetenskrävande uppgift.är en resurs-

på riksnivåAnställda

En tänkbar låtamodell all personal anställd på riks-är attannan vara
nivå, Svenska kyrkan helhet. först relationsänd-Det ärav som genom
ringen möjlighetsådan Jämförbara finnssom en ges. arrangemang
bland i Försvarsmakten, i Regeringskansliet och bolags-i vissaannat
koncerner.

Även arbetsgivaransvaret placeras på riksnivå kan arbetstagarenom
lokalt eller regionalt placerad. uppgifter hör medDevara som samman

delegeras lämpligi utsträckning. Sådana delegationsbeslut kanansvaret
komma till uttryck exempelvis i den kyrkomötet beslutade kyrko-av
ordningen. Ansvaret åvilar med sådant alltså Svenskaett system ytterst
kyrkan, bestämmelser kyrkoordningeni eller på annat sättsom genom
kan delegera verkställandet till andra kyrkliga olikapå nivåer.organ

Eftersom basen Svenska kyrkansi ekonomi efter relationsänd-även
ringen kommer ligga lokalplanetpå det rimligast det påäratt ärattnog
lokal nivå, dvs. flertaleti beslut hur många ochpastoraten, tassom om
vilka anställningar skall sådan delegationsbestämmelseEngöras.som
bör därför finnas. När det gäller anställningar för uppgifter i ställetsom
lämpligen bör lösas på regional nivå kan det ställeti delegeras till stiftet

besluten. gällerDetta exempelvis anställningar motsvarande dematt ta
stiftsprästema har i dag. Möjligen kan det låtaäven övervägas attsom

något på central eller regional nivå, besluta anställningannat organ, om
dem just har prästvigts. Om det erforderligt kan kyrko-av som anses

besluta vissa omständigheter generelltmötet skall beaktas för-att som
utsättningar eller meriter då anställningar görs.

När det gäller arbetstagare skall verksamma på lokal nivåsom vara
bör åläggas betala löner hålla medpastoraten ansvaret att samt att
arbetslokaler och erforderliga arbetsredskap. Särskilt viktigt deär att
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centrala arbetsgivaruppgiftema anvisa, leda och fördelamest att-
arbete tydligt delegeras till nivå. På så synliggörs också denrätt sätt-
dubbla ansvarslinjens princip. deFör anställda måstemerparten av

förnivå arbetsledarfunktionema. detNärpastoratet rättanses vara
gäller finns det dock skäl delegera delviss dessaprästerna att av
arbetsledaruppgifter till stiftsnivå, lämpligen till biskopen eller domka-
pitlet, och delviss till Sannolikt bör någon slags delegationpastoratet.

för uppgifterna besluta fortbildning och befordrangöras även att om av
personalen.

Frågan för kunnaarbetsgivarens räkning skall sägaom vem som
eller heltpå avsluta centralt förlagd anställning intesätt ärannatupp en

lätt lösa. aldrighänger med uppsägningDetatt attsamman en anses
sakligt arbetsgivaren beredergrundad det skäligt krävaär att attom
arbetstagaren deti fråga anställning hos sig. Finns någonannan annan

erbjuda arbetstaga-ledig plats hos arbetsgivaren denne bör kunnasom
Skyldigheten under-så får arbetstagaren alltså inte sägas attren, upp.

med centraltsöka möjligheten till omplacering kommer i ett system
kyrkan. Vidförlagda sträcka hela Svenskaanställningar sig överatt

förturordning varjeuppsägning grund arbetsbristpå upprättas enav
därförkommerdriftsenhet och avtalsområde. Arbetsbrist i ett pastorat
slåsnormalt till anställda någotinte leda i annat pastorat utsett att att

kan det dock bli påpå grund anställningstid. Annorlundakortareav
skallbegär detmed flera arbetstagarorganisationenOmorter pastorat.

nämligen för helaturordning göras orten.en gemensam
trossamfundetuppträderrörande anställning på riksnivåI tvist en

anställ-Med centralt förlagdaSvenska kyrkan i rättegången.partsom
kollektivavtal. Skyldig-blir riksnivån slutaningar det uppgift för atten

åvila Svenskaheten infria pensionsåtaganden kommer ytterst attatt
kyrkan.

blianställningar kan framgåttmed centralt förlagdaEtt systern som
avseenden.tydligt och flexibelt. kan dock kännas i vissaDet tungrott

Kombinerad modell

modeller skisserats kan förstås kombineras. DetDe är exem-som ovan
anställda påpelvis inklusive biskoparnamöjligt låta prästernaatt vara

lokaltriks- eller personal huvudsak fårstiftsnivå, medan övrig i vara
anställd.

har sinkombinerat kan det bli särskilda problem,I ett system som
grund med olika arbetsgivare påi det finns arbetstagareatt samma
arbetsplats. verksamheten ochkan bli svårare hållaDet attatt samman
effektivt samarbeta mål.mot ett gemensamt
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Övriga följ7 der förslagenav

1 Regionalpolitik

uppgift förEn alla statliga kommittéer och särskilda utredare är att
redovisa de regionalpolitiska konsekvenserna de förslag läggsav som
se dir. 1992:50. Uppgiften innebär skall belysa hur för-jag minaatt
slag påverkar sysselsättningen och den offentliga servicen i olika delar

landet. Eftersom föreslår förändringar myndig-jag vissa rörandeav
hetsuppgifter skall ocksåjag överväganden decentraliseringgöra om
och lokalisering utanför Stockholmsregionen.

Mina förslag omfattandeinnebär inga regionalpolitiska konsekven-
Några förslagen dock medförakan vissa sådana följder. Jag tän-ser. av

ker då på förslagen rörande pensionsåtagandena, förslaget myndig-att
hetsanställa sådana fullmaktshavare sig övergång till denmotsättersom

organisationen, förslaget upphäva de lagregler i dagattnya som
begränsar den kyrkliga personalens stridsåtgärder arbets-vidta irätt att
konflikter förslaget inga särskilda lagregler längre skall gällasamt att
rörande kyrkomusikers behörighet. Vidare tänker påjag mina övervä-
ganden rörande änstebostäder.prästemas

Förslagen rörande pensionsåtagandena innebär övergång till etten
tryggande och sparande hela Svenska kyrkaninom segemensamt

främst avsnitt ovan. Tanken försäkringsföre-3.2.4 är att en gemensam
ning eller pensionsstiftelse skall byggas för pensions-att tryggaupp,
åtagandena för all kyrklig personal. innebär dei sinDet tur att av-
sättningar dag finns på sikt kommeri i många pastorat attsom
försvinna medlen överförs till försäkringsföreningen ellerattgenom
stiftelsen.

de fullmaktsanställdaFör eventuellt sig övergå tillmotsätter attsom
anställningar statliga ellerinte statligt reglerade har jag kommitärsom
till slutsatsen myndighet måste gå in och arbetsgivaransvar seatt taen
främst avsnitt ovan. har möjligheten4.2.7 Jag inrättaresonerat attom

myndighet för uppgiften, för föreslå Kammar-stannat att atten ny men
kollegiet får det Inget tyder på det skulle bli mångata ansvaret. att
arbetstagare sig övergång. på detta stadium fårMenmotsättersom man
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ändå räkna med några den möjligheten. arbetsgi-Attövervägeratt ta
för dessa blir alltså uppgift för Kammarkollegiet.varansvaret en ny

Samtidigt bortfaller motsvarande uppgift från kyrkokommunema och
domkapitlen. Tanken dock Kammarkollegiet i möjligaste månär att
skall sluta avtal med de kyrkliga arbetsgivarna dessa skall full-attom

den resurskrävande uppgiften, förnämligen arbets-göra mest att svara
ledningen. räknar med den uppgift detta tillförsJag påatt sättsom
Kammarkollegiet skall kräva årsarbetskraft. utlokali-inte Attänmer en

dennajust uppgift förefaller ineffektivt.sera
förslag konflikt-Mitt upphäva den särskilda lagbegränsningenatt av

får följder för sysselsättningen. finns viss riskinga Däremoträtten en
det medför följder för den offentliga Svenska kyrkanservicen.att

kommer efter handha myndighetsutövningrelationsändringenäven att
handlingar. detrörande Vigslar, begravningsverksamhet och allmänna I

Även Svenskaavseendet erbjuder Svenska kyrkan offentlig service.
offentligkyrkans slags service.egentliga verksamhet ettanses vara

Därför Svenska kyrkan skall rikstäckande.ställer krav på attstaten vara
stridsåtgärderdag personalens möjlighet vidtaI den kyrkligaär att

gäller förinom myndighetssfáren begränsad. Motsvarande begränsning
med andraalla offentliganställda. Svenska kyrkan likställs privataNär

bör upphöraarbetsgivare den särskilda begränsningenhar jag funnit att
den arbetsmark-och konflikträtten bör likadan på privataatt ut somse

vidnaden och kanse främst avsnitt 3.3.3 4.3.9 ovan. Detta en even-
kantuell arbetskonflikt få följd offentlig service intetill upprätt-att

hållas hade fallet.på nivå varitsamma som annars
behörighetdag utbildning förI finns lagstadgat krav på vissett som

kyrkomusiker. upphävs och harbortfaller kyrkolagen jagKravet när
ellerfunnit lagstiftning lik-inte det bör medersättasatt sammany av

väljernande innehåll Svenska kyrkanse avsnitt 3.3.1. Om attovan
för sysselsätt-ställa framtiden får detta följdermotsvarande krav i inga

heller utbildningsanstalternaningen för och kantorer.organister Inte
berörs.

tjänstebostäder har behandlat i avsnitt 4.3.7.Prästemas jag ovan
Min slutsats bör former förbevarasär att systemet attgenom nya
schablonmässig skattejämkning eftersträvas. Prästgårdarna iutgör
många fall kulturarv den svenska lands-värdefullt och levande påett
bygden. ochAtt ortsboma de lätt kan sökanära präst ärvet var en en
del den offentliga Möjligheten för kunnaservicen. pastoraten attav
hålla tjänstebostäder tillunderlättar också rekryteringen prästerav
glesbygden och till storstadsförsamlingar med bostadsbrist. harDet
betydelse för uppfylla särskildaSvenska kyrkans möjlighet att statens
anspråk på kyrkan skall rikstäckande.att vara
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Jämställdhet7.2

deredovisautredareuppgift för alla statligaobligatorisk ärEn attannan
124.dir. 1994:förslagen sekonsekvensernajämställdhetspolitiska av

innebörd förrelationsändringensrörandeförslagslutsatser ochMina
följder förnågrakollektivavtal får inteochanställningsavtalgällande
fullmakts-rörande deförslagengällerjämställdheten. Detsamma

Även förslagenpensionsâtagandcna.rörandeförslagenanställda och
könsneutrala. Minbedömakanjagkonflikträtten såvittrörande är ana-

förändringförslaglett tillhar intetjänstebostadsfråganlys avomav
sammanhangetkan i detMöjligenfungerar.faktisktsådant detsystemet

familjmedförunderlättar taattrådande prästerdet systemetsägas att
glesbygden.anställning i

lagreglersärskildaföreslåvalmitt intekan kanskeDet attsägas att
följderkan fåkyrkanSvenskakönsdiskriminering inomhinder förtill

reglerjämställdhetslagens ärdockharjämställdheten.för Jag ansett att
6.2.3avsnittutförligt iutvecklathar jagtillräckliga. Detta ovan.mera
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Specialmotiveringar till8

författningsförslagen

Inledningl

Jag föreslår bestämmelser den s.k. införandelagen, ändringvissa i en av
den kommunala delegationslagen och ändringar i LOA. Av minaett par
förslag tidigare framgått föreslår upphä-i kapitel har jag härutöveratt
vande förordningar. möjligt ytterligare författningarvissa Det är attav
bör ändras. heltäckandeJag har inte gjort någon genomgång.

Förslaget till införandelagen läggs huvudsak Utred-den s.k. i av
docktrossamfundens rättsliga reglering. förslaget kommerningen Iom

föreslås flera olika statliga utredningar,intas bestämmelseratt som av
däribland sådanamin. Paragrafema och nedan4 5 är ärsom av

föreslåscentral betydelse för mina förslag kommer att avmen som
det gällerUtredningen trossamfundens rättsliga reglering. Närom

dessa förslags därför till betänkandet frånexakta lydelser hänvisar jag
den utredningen.

8.2 Bestämmelser i införandelagen

3 §

Utformas trossamfundens reglering.Utredningen rättsligaav om

och skyldig-Bestämmelsen klargör kyrkokommunemas rättigheteratt
heter relationsändringen delar Svenskavid övergår till motsvarande av
kyrkan.
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4 §

Utforrnas Utredningen trossamfundens rättsliga reglering.av om

Bestämmelsen klargör hur oavgjorda kyrkliga ärenden hos statliga
myndigheter skall handläggas efter relationsändringen.

5 §

Utformas Utredningen trossamfundens rättsliga reglering.av om

Bestämmelsen klargör kyrkomötet får besluta för framtiden.1999att

12 §

En anställd med fullmakt Svenska fåri kyrkan intepräst ärsom
från den anställningen. längeSå anställningen består gällersägas upp

i övrigt de rättigheter och skyldigheter fullmakten medför.även som

Bestämmelsen syftar till klarlägga vad gäller för de full-att som
maktsanställda hos Svenska efterkyrkan relationsändringen.prästerna
Staten har dag, främst domkapitlen,i del arbetsgivaransvaretigenom
för se Relationsändringen innebäravsnitt 4.1.8.prästerna attovan

släpper sin del för den verksamhetstaten prästerna äransvaretav som
sysselsatta något inomkyrkligt Vilket detAnsvaret övertas av organ.
blir står klart vid års kyrkomöte. b§ anställningsskydds-1999 Av 6
lagen följer rättigheter och skyldigheter på grund deatt prästemas av
anställningsavtal och anställningsvillkor gäller vid tidpunkten försom
verksamhetsövergången, kvarstår i förhållande till den arbets-nya
givaren. Ett antal anställda med fullmakt. harDenpräster ärstort som
fullmakt kan fråninte sin anställning, anställningen kansägas upp men
avslutas på andra exempelvis avskedande. Densätt genom-
oavsättlighet ligger arbetstagareni inte kan sägas ärattsom upp en
rättighet på grund anställningsavtalet och består således efter rela-av
tionsändringen. Fullmakten kan dagi inte avlägsnas samtycke frånutan
den anställde. föreslagna bestämmelsenDen syftar främst till klar-att
lägga den s.k. oavsättligheten har tyngd efter relationsänd-att samma
ringen. andraAv meningen följer de övriga rättigheter ochävenatt
skyldigheter följer fullmakten består. Vilka dessa rättighetersom av
och skyldigheter framgår de lagrum i § nedan.15 Förär nämnsav som
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till 4.2.1-4.2.4till bestämmelse hänvisas avsnittutförligare motiv denna
4.3.4-4.3.5.samt

13§

med konstitutorial inomanställdkyrkomusikerFör ärsomen
införande kyrko-1992:301gäller lagenSvenska kyrkan 14 § avom

lagen efter utgången år 1999.1992:300 även av

harkyrkomusikerenstakaBestämmelsen handlar några somom
skolkanto-gäller intekonstitutorialanställning. Denkyrkokommunal

kyrkomusikerdeborgerliga kommuner.anställda Förärsom avrema,
dagkyrkan gäller iSvenskaanställda inommed konstitutorial ärsom

kyrko-införandelagenframgår 14 §särskilda regler, vilket avomav
dessabakgrundtillkomlagen. särskilda regleringenDen attmot av

sambandanställningsvillkor iförändradearbetstagare accepteradeinte
1990-talet.ägde i börjanreform kyrkomusikenmed den avsom rumav

grundanledning påfinns någondet inteMin bedömning attär att av
arbetstagare.för dessa få Deförhållandenarelationsändringen ändra på

för demdärför tillämpasför dem dag börförfattningsregler gäller isom
avsnittbehandlats ifråga hari fortsättningen. Denna ävenäven ovan

och3.2.6 3.3.1.

14§

arbetstagareförarbetsgivaransvaretKammarkollegiet har varsen
kyrkan bestårSvenskareglerade anställning inomstatliga eller statligt

den januari 2000.l

regleradestatligtstift harochSvenska kyrkans ipräster pastorat
dem sefördel arbetsgivaransvaretanställningar. har iStaten ovan

Svenska kyr-anställdaandra inomBiskoparna och vissaavsnitt 4.1.8.
statligtsådantnormalfallet kommerkan har statliga anställningar. I ett

relationsändringenanställningsförhållande vidreglerat eller statligt att
anställdeden iinomkyrkligt ochmellan någotövergå till gällaatt organ

ellerregleradestatligttänkas någon eller någrafråga. det kanMen att
tidpunkten för relations-efterstatliga kommer kvarståanställningar att

övergång.sig Dettafall då någonändringen. Så blir det i vissa motsatt
löperuppsägningstidfullmakt,gäller den sig harmotsatt omom som
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för honom eller rådertvist hans anställning. sådanaFör anställ-om om
da bör i fortsättningen arbetsgivare.även klar-staten Ita ansvar som
hetens intresse bör någon myndighet utpekas för uppgiften. Vid
Kammarkollegiet finns kompetens och erfarenhet rörande kyrkliga frå-

hänvisasHär till avsnitt 4.2.7 och 4.3.6.ävengor.

l5§

För eller biskop i gällerpräst 14 § 34 kap. och1-2 9-en som avses
18 kap.35 kyrkolagen 1992:300. Kammarkollegietsamt utför de
uppgifter enligt dessa bestämmelser ankommer på någotsom organ
inom Svenska kyrkan. eller biskopenPrästen skyldig utföra alltär att
prästerligt arbete inom det stift där han vid utgången år hade1999av
sin anställning.

Bestämmelsen blir tillämplig eller biskoppräst motsattom en som
sig övergång kvarstår anställning,i hos Kammarkollegiet, efter rela-
tionsändringen. sådanFör arbetstagare bör anställningsförhållandenaen
ändras så lite möjligt. Därför föreslår jag kyrkolagens bestäm-attsom
melser skyldighet tjänst, bisysslor arbetskon-utövaattom annan m.m.,
flikter, anställnings upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning och läkarundersökning skall fortsätta gälla för denne.att
Enligt de nämnda lagnimmen ankommer rad olika arbetsgivarupp-en
gifter på olika kyrkliga såsom stiftsstyrelsen, domkapitlet ochorgan,
kontraktsprosten. Dessa kommer sannolikt finnas, förnyadiattorgan
gestalt, efter relationsändringen. tydlighetsäven För skull bör det där-
för klarläggas Kammarkollegiet, kommer ha arbetsgivar-att attsom

skall utföra de uppgifter enligt de nämnda bestämmelser-ansvaret, som
ankommer på något inom Svenska kyrkan. Om ellerprästna organ en

biskop kvarstår i statligt reglerad eller statlig anställning efter
relationsändringen kan han knappast, inom för sin anställning,ramen
sysselsättas någon inom Svenska kyrkan. Föränannanstans att
kompensera försig lönekostnadema, måste kunna drastaten nytta av en
sådan arbetstagares arbetskraft. fårDetta ordnas på så sätt att
Kammarkollegiet, har arbetsgivaransvaret, hyr arbetskraften tillutsom
någon arbetsgivare inom Svenska kyrkan. sådantEtt uthyrningsavtal,

alltså ingås mellan Kammarkollegiet å sidan ochstatensom genom ena
arbetsgivare inom Svenska kyrkan å andra sidan, får inte innebäraen
beskaffenheten arbetstagarens anställningatt i grunden förändras.av

En arbetsskyldighet torde i dagprästs inte begränsad till denvara
änsteplacering uppehåller, omfatta allt prästerligtprästen arbete iutan

det stift inom vilket han har sin anställning se avsnitt 4.1.9. Detovan
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bör för tydlighets skull klarläggas denna arbetsskyldighet kvarståratt
efter relationsändringen. Skulle uthymingsavtal kunna slutas medinte
någon arbetsgivare inom stift Svenska kyrkan därdet i arbetstagaren
vid tidpunkten för relationsändringen hade den anställning stårsom
kvar efter förändringen, får Kammarkollegiet efter överenskommelse
med denne söka lösning.en annan

l6§

arbetsgivareEn inom Svenska kyrkan skall vid utgångensenast av
år säkerställa2009 åtaganden avseende pensionsrättighetersina ärsom
intjänade före den januari skall ske pensionsför-l 2000. Detta genom
säkring eller de lagenpå något anvisas i 1967:531sättav som om
tryggande pensionsutfästelseav m.m.

för denna bestämmelse finns utförligtMotiven redovisade iovan
Bestämmelsenavsnitt 3.2.4. gäller endast sådana pensionsrättigheter

har tjänats före relationsändringen och första hand sikte påin itarsom
åtaganden medtill anställda kyrkokommunala villkor. Bland mina

förslag historiskaövriga finns förslaget de åtagandena i förhållandeatt
till redan föreskall relationsändringen seprästerna tryggas ovan

åtagandenaavsnitt 4.2.9. historiska har hittills varit säkerställdaDe
församlingarnas beskattningsrätt kyrkolagenssamtgenom genom

regler indelning och begränsning församlingars tillåtnaomom av
verksamhetsområde. Relationsändringen innebär församlingar,att

stiftssamfálligheteroch kommunstatus, vilket med-mister sinpastorat
för beskattningsrätten innebär den kyrkolagenupphör. Vidareatt att
upphävs. får det längre finns lagreglerDet i sin till följd dels intetur att

fordran exempelvis läggs ned,övertar ett pastoratom vem som en om
dels de kyrkliga längre förhindrade enligt lagarbetsgivarna inte äratt

sig åt kärnverksamhet. förändringarsin Dessaägnaatt änannat
leder fordringar på pensionsmedeltill arbetstagarnassammantagna att

blir osäkra de hittills denna försvagning skallhar varit. Förän attmer
elimineras måste, bedömning, de historiskaenligt min pensions-
åtagandena säkerställas efter relationsändringen. börpå Dettasättannat
ske på den s.k. tryggandelagen elleranvisas i pensions-sätt som genom
försäkring. kyrkokommuner saknar ekonomisk förmågaMånga att

sambandi med relationsändringen säkerställa hela singenast pen-
sionsskuld. tillJag det därför rimligt möjlighetatt ettgesanser
successivt tryggande under tioårsperiod efter relationsändringen. Fören

främja tidigt säkerställande har avsnitt 3.2.4 föreslagitjagatt ett ovan
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kyrkofondsmedel försäkrings-för bildandeavsättsatt av en gemensam
förening för kyrkan.eller pensionsstiftelse hela Svenska

17§

Svenska kyrkan solidariskt med arbetsgivarna inom Svenskasvarar
kyrkan för sådana åtaganden avseende pensionsrättigheter intjä-ärsom
nade före säkerställts enligtden 2000 och varken har1 januari som
16 § eller garanterats staten.av

Även fråni denna del hänvisar jag till avsnitt 3.2.4 Jag utgårovan.
del historiska åtagandena kommer säkerställasde attatt storen av

enligt samband med relationsändringen. efter-16 § i omedelbart Men
tioårsperiodjag föreslår detta kan successivt inomgörasattsom en

behövs under övergångstiden.någon form säkerställandeannan av
bestämmelse syftar till åstadkomma sådan övergångs-Denna att en

lösning. enligt arbetsgivarnalämplig ordning min meningEn är taratt
kreditförsäkringar åtaganden har säkerställts.avseende de intesom

pensionsåtagandenhar beskrivit VissaDetta jag i avsnitt 3.2.4. typer av
dag.kan dock kreditförsäkras enligt de villkor tillämpas iinte som

förmån för redanDetta gäller åtaganden till ärpersoner som
betala livränta. avsnitt 3.2.4 harpensionärer och åtaganden Ovan iatt

jag föreslagit Riksgäldskontoret skall ställa garanti iatt staten genom
form fall sådanenkel borgen för sådana åtaganden. det garantiFörav
ställs bör den för åtagandena fråga åläggas betalai att ensom ansvarar
avgift för den administrativa belastningdet risktagande och som

framgår lagen 1996:1059garantin innebär för Dettastaten. av om
bestämmelsenstatsbudgeten. utgångspunkt för den föreslagnaEn är att

efter relations-kyrkofonden kommer tillföras Svenska kyrkanatt
ändringen. Bestämmelsen syftar till under övergångstiden uppnå ettatt
solidariskt kyrkolagensansvarstagande i någon mån liknar det somsom
indelningsregler väljai dag innebär. Svenska kyrkan kan i sittatt
interna regelverk stadga skyldighet för sådana arbetsgivare intesom
ordnat säkerställande betala avgift för täckande denenligt 16 § att av
risk och den administrativa belastning förpliktelsen innebär försom
Svenska kyrkan.
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Ändring kommunala delegations-8.3 av

lagen

för kommunlagen 1954:130föreskrivs detHärigenom rätt attatt om
kom-frågor till sammanslutninguppdraga beslutanderätten i vissa av

skall ha följande lydelse.muner

uppgiftmedsammanslutning kommunertillhörKommun, avsom
arbetsgivareintresse såsomtillvarataga medlemmarnasatt

meduppdraga sammanslutningenarbetsgivarorganisation, äger att
annorledeskollektivavtal ellerbindande verkan för kommunen genom

kom-anställningsvillkoren för sådana arbetstagare ienhetligt reglera
myndigheticke ankommer på statligvilkas villkor dettjänst,munens

fastställa.att
fårenligt första stycketuppdragbestämmaKommunen äger att

anställningsvillkor förhandlägger frågorlämnas nämnd, omav som
arbetstagare kommunensi tjänst.

jämställs iMed jämställas i Med kommunkommun
lag landsting ochdenna lag församling, dennamuni- annan

kommunal förvaltningsenhet.cipalsamhälle och lands-
tingsk0mmun ävensom annan,
borgerlig eller kyrklig, kommu-
nal förvaltningsenhet

lag träder i kraft den l januari 2000.Denna

och stiftssam-innebär församlingar,Relationsändringen pastoratatt
således finnasfálligheter kommer intekommunstatus. Detmister sin att

bör längrekyrkokommuner efter den januari 2000. Staten intenågra l
kyrkan skall organisera sig.bestämma hur arbetsgivarna Svenskainom

ändras angivettydlighets kommunala delegationslagen påFör skull bör
relationsändringen.sätt per
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Ändring8.4 lagen offentligav om

anställning LOA

Härigenom föreskrivs det 1-3 lagen 1994:2606att samt om
offentlig anställning följandeskall ha lydelse.

1 §

denna finnsI lag särskilda föreskrifter arbetstagare hosom

riksdagen och dess riksdagen och dessmyn- myn-
digheter, digheter,

myndigheterna under myndigheterna underrege- rege-
ringen, ringen,

kyrkomötet och dess de allmänna försäkrings-myn-
digheter, kassoma.

de allmänna försäkrings-
kassoma.

Särskilda föreskrifter arbetstagare första stycketi 2om som avses
finns också i lagen 1994:261 fullmaktsanställning.om

2 §

Följande föreskrifter i lagen Följande föreskrifter i lagen
gäller också arbetstagare hos gäller också arbetstagare hos
kommuner, landsting, kommu- kommuner, landsting och kom-
nalförbund, församlingar och munalförbund, nämligen
kyrkliga samfälligheter, nämli-

gen
23-29 arbetskonflikter,om

första42§ stycket från 1976:580vissa undantag lagenom om
medbestämmande arbetslivet.i

Föreskrifterna periodiska hälsoundersökningar gälleri 30§ om
också arbetstagare hos kommuner och landsting.

3 §

Lagen gäller inte gäller inteLagen
statsråden, statsråden,
riksdagens ombudsmän, riksdagens ombudsmän,
arbetstagare lokal- arbetstagare lokal-är ärsom som

anställda svenska anställda svenskastaten statenav av
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utomlands och inte utomlands ochär inte ärsom som
svenska medborgare, svenska medborgare,

arbetstagare har anvi- arbetstagare har anvi-som som
beredskapsarbete eller skyd- beredskapsarbetesats eller skyd-sats

dat dat arbete.arbete.

För justitiekanslem, justitieråden och regeringsråden gäller bara 4 §
bedömningsgrunder vid anställning, § bisysslor7 och 23-29om om
arbetskonflikter.om

6§

Regeringen får föreskriva eller för särskilda fall besluta baraatt
svenska medborgare får ha

anställning inom regeringskansliet eller utrikesförvaltningen,
statlig anställning kan förenad med myndighetsutövningsom vara

eller handläggning frågor förhållandet till andra ellerrör staterav som
till mellanfolkliga organisationer,

statlig anställning kan medföra kännedom förhållandensom om
betydelse för landets säkerhetär eller for andra viktiga, all-som av

eller enskilda ekonomiskamänna intressen.

befogenheterDe befogenheterDesom rege- som rege-
ringen har enligt första stycket 2 harringen enligt första stycket 2
och 3 frågai arbetsta-utövas och fråga3 i arbetsta-utövasom om

hos riksdagen eller dess hos riksdagen eller dessgare gare
myndigheter riksdagen eller myndigheter riksdagen ellerav av
den myndighet riksdagen den myndighet riksdagensom som
bestämmer och fråga bestämmer.i om
arbetstagare hos kyrkomötet
eller dess myndigheter kyr-av
komötet eller den myndighet som
kyrkomötet bestämmer.

Denna lag träder krafti den l januari 2000.

Relationsändringen innebär Svenska kyrkan upphöratt att ettvara
offentligt Det måste medföra personalen inte längre skall haattorgan.
offentliga anställningar. LOA bör därför inte omfatta några kyrkliga
arbetstagare. den anledningenAv måste de föreslagna ändringarna i l

Ändringamaoch 2 i och föreslåsgöras. 3 6 för tydlighets skull.
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Övrigt8.5

eller statligt regleradearbetstagare med statligaOm det sig allavisar att
väljer vid relationsändringenanställningar Svenska kyrkaninom att

kyrkan blir de föreslagnaanställda Svenskaövergå till att ovanvara av
det dåöverflödiga. stället bliroch s.k. införandelagen I14 15 i den

fullmaktsanställning.lämpligt lagen 1994:261upphäva 2 §att om
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Särskilt yttrande

Lars Sköld, sakkunnig

Utredaren går enligt min mening i kapitlet 6 Trossamfundetom
Svenska kyrkan arbetsgivare sitt uppdrag och lämnarutöversom syn-
punkter på områden det bör ankomma på Svenska kyrkan självsom nu

avgöra.att
Särskilt måste det gälla avsnittet Tre tänkbara modeller". I ettanses
alternativen tänks all personal anställd på riksnivå Svenskaav vara av

kyrkan helhet. alternativDetta överhuvudtaget tänkbartinteärsom ur
Svenska kyrkans synvinkel. därförDet olämpligt ha det med iär att
diskussionen. Alternativet riskerar vilseleda läsaren ifråga vilkaatt om
förslag kan förväntas komma från de inomkyrkliga utredningarna.som

En grundförutsättning för reformen det lokala självstyret skallär att
bestå inom Svenska kyrkan. denna bakgrundMot hade det bättrevarit

utredaren överlåtit de inomkyrkligaåt utredningarna föra dis-attom
kussioner bland alternativa framtida organisationsforrner.annatom

8-17-0375
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Bilaga

niaHÅL

Kommittédirektiv

Ändrade relationer mellan Dir.och
19951162Svenska kyrkan m.m.

Beslut vid den decemberregeringssammanträde 21 1995

Sammanfattning uppdragetav

Ett principbeslut har fattats ändrade relationer mellan ochstatenom
Svenska kyrkan 1995/96:80, bet. 1995/96: rskr. 1995/96:84.prop. KUl2,
Med anledning härav behöver antal delfrågor utredas och för dettaett
ändamål skall följande tillsättas och särskilda uppdragutredningar ges:

utredning frågor,konstitutionella och andra rättsligaom-
särskilt uppdrag till Riksskatteverket utreda formerna för statligatt-
uppbörd kyrkoavgift,av
utredning begravningsverksamheten,om-
särskilt uppdrag till Kammarkollegiet utreda den kyrkligaatt egen--
domen relationsändring,vid en
utredning kulturhistoriskt värdefull kyrklig egendomvårdenom av-
och kyrkoarkiven, samt

ochutredning personalfrågoma vid ändring relationerna omom en av-
statligt stöd till trossamfund.

Utredningama skall ha och riksdagensregeringens principproposition
beslut relationsändringen särskiltutgångspunkt för sitt arbete. Ettom som
beredningsorgan skall för underlätta och samordninginrättas insyn iatt
utredningsarbetet. Samverkan skall också ske mellan och Svenskastatens
kyrkans utredningsarbeten.

det statliga förslagenI utredningsarbetet skall de kostnaderprövas som
för med sig och hur dessa skall finansieras. grundläggande förutsätt-En
ning skall därvid statsfinansiellt neutral lösning.vara en
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Utgångspunkter

Riksdagen har efter förslag 1995/96:80, bet.regeringen prop.av
1995/96:KU12, rskr. 1995/96:84 fattat principbeslut ändradeett om
relationer följandemellan och Svenska kyrkan. det redovisas någraIstaten

de förväsentligaste utgångspunktema detta beslut.av

demokratiskaDen processen

omfattandeIngen reform har modem tid föremål för så ochi varitannan
ändradeingående överväganden under så lång tid frågan relatio-omsom

mellan och Svenska kyrkan. principiella ställningstagandeDetstatenner
fram under demokratisk besluts-gjorts har successivt mognatsom nu en

motsvarigheter.både omfattning, djup och längd har Deniprocess som
etthundra-omvandling genomgått under deSverigestora senastesom

femtio sekulariseringen och invand-åren till följd industrialiseringen,av
har grunden förändrat på statskyrkosystemet.ringen i synen

förändrat samhälleEtt

traditionellt haft betydelse ochDen kyrkliga verksamheten har sett stor
Under decennier harvarit viktig del samhällsutvecklingen.i senareen

fått det svenska samhällettakten förändringarna ökat och hari attse
led denblivit alltmer mångkulturellt och mångreligiöst i intema-ettsom

Svenska kyrkantionella har bl.a. medfört inteintegreringen. Detta att
haft tidigare. Svenskalängre den självklara den harhar position som

dåförutsättningar de fanns i tidkyrkan får verka under andra än ensomnu
och framträdande.kyrkans myndighetsprägel tydligvar

stigande värdeplu-ökade internationalisering och denGenom Sveriges
mellan trossamfundenralismen vårt samhälle har också relationernai
den romersk-katolskaförändrats. påtagliga tillväxtenDet ärmest av

inslaget icke-kristnakyrkan och de ortodoxa kyrkorna, det ökade av
Särskiltsvenska frikyrkorörelsen.trosbekännare förändringarna i densamt

storstadsområdena därtydliga blir förändringarna delarinom vissa av
finnsinvandrarna betydande andel befolkningen. Detutgör en av

tillhörigheten tillanledning detta förhållande består och attanta att
medan andra hållSvenska kyrkan del håll blir relativt låg påpå ävenen

fortsättningsvis tillhöra Svenskahög andel invånarna kommer atten av
frikyrkorna ställerkyrkan. Svenska kyrkan, invandrarsamfunden ochFör

detta till de förändrade förhållandena. Sam-krav på ökad anpassningen
breddats och det ekumeniskaverkan mellan trossamfunden har också

arbetet intensifierats fördjupats under årtionden.och senare



SOU 1997:44 Bilaga 233

härDen i drag skisserade utvecklingen ligger bakom behovetgrova av
ändra stat-kyrkarelationema riktningi Svenska kyrkan ochatt mot att

övriga trossamfund blir jämställda för närvarande.änmer

Beredningen stat-kyrkafråganav

Sedan 1950-talet har frågan ändrade relationer mellan ochstatenom
Svenska kyrkan antal statliga utredningar bådeövervägts ettav av mera
politisk och teknisk karaktär. Vissa reformer kyrkaninom delvismera av

betydelse har också genomförts, särskilt under 1980-talet, någonstor men
grundläggande ändring relationerna har inte kommit till stånd. Kyrko-av
beredningen redovisade emellertid under våren slut- betänkande1994 i sitt
Staten och trossamfunden SOU förslag1994:42 till framtida relationer
mellan Svenska kyrkan och övriga trossamfund.staten,

Förslagen från Kyrkoberedningen gick sedan på mycket bredut en re-
miss och härefter vidtog under våren partiledaröverläggningar1995 i

Vid överläggningama framkom det det fanns betydandeämnet. att en
parlamentarisk förmajoritet förändring stat-kyrkarelationema.en av
Vidare fördes särskilda överläggningar mellan regeringen och Centerpar-
tiet vilka resulterade i denna fråga.i Regeringen redovisadeen samsyn
härefter sitt principförslag ändrade relationer mellan ochstatenom
Svenska kyrkan till kyrkomöte.1995 års Förslaget grundade desig på
olika överläggningama. I sitt yttrande kyrkomötet regeringen tillgav
känna skrivelsens grundelement, så andra kyrkolagsutskottetatt som
preciserat dem, tillgodoser Svenska kyrkans behov och därmed kan ligga
till grund för reforrnarbetet. Kyrkomötets fattadesbeslut med mycket stor
majoritet.

Ändradel proposition 1995/96:80 relationer mellan och Svenskastaten
kyrkan förelade riksdagenregeringen sitt förslag till riktlinjer för det
fortsatta arbetet med relationsändringen. Riksdagen godkände förslaget
den december8 riktlinjerna1995. Av framgår det behövs fortsattatt ett
statligt utredningsarbete frågai konstitutionella och andra rättsligaom
frågor, uppbörd kyrkoavgift, begravningsverksamheten, den kyrkligaav
egendomen, vården kulturhistoriskt värdefull egendom och kyrkoarki-av

personalfrågor och statligt stöd till trossamfund. Särskildasamtven
åtgärder behöver också förvidtas underlätta ochinsyn i samordningatt
mellan utredningarna.

Samverkan skall vidare ske mellan och Svenska kyrkans utred-statens
ningsarbeten. Det inomkyrkliga utredningsarbetet syftar till framatt ta ett
underlag för kyrkomötets beslut framtida kyrkligt regelsystem.ettom
Svenska kyrkans centralstyrelse dethar övergripande för dettaansvaret
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arbete inför kyrkomötet. särskilda utredningsgrupper underFyra en
ledningsgrupp skall utredningarna den kyrkliga sidan.pågöra

För det statliga utredningsarbetet skall följande gälla.

frågorUtredning konstitutionella och andra rättsligaom

rättsliga regleringenDen

Principbeslutet ändrade relationer mellan och Svenska kyrkanstatenom
förutsätter Svenska kyrkans förhållan-konstitutionell regleringen avny
den. ligger det beslutet genomföra övergripandeDessutom i att en mera
reglering fråga samtliga trossamfund. och angränsande frågori Dessaom

trossamfund bör hanteras i särskildden rättsliga regleringenrörsom av en
utredning det följande.med den inriktning framgår avsom

fråga Svenska kyrkans förhållanden finns det särskilda reglerI omom
hur föreskrifter skall meddelas, nämligen övergångsbestämmelsema tilli

särskildaregeringsfonnen. fråga andra trossamfund finns inte någraI om
trossamfund fårregler Föreskrifter sådananonngivningen.om om

meddelas bestämmelser.enlighet med regeringsformens allmännai Det
blir enskildas personliga och ekono-då fråga föreskrifternärmast om om
miska förhållanden inbördes 8 kap. regeringsformen.2 §

Enligt principbeslutet relationsändringen skall nonngivningsreg-om
ochlerna övergångsbestämmelsema till regeringsformen upphävas ii

stället bör det kap. regeringsformen in regler normgivningi 8 tas om
trossamfund. Tanken sådanangående Svenska kyrkan och andra är att en

för den särskildagrundlagsbestämmelse sedan skall grundenutgöra
lagstiftning för framför Svenska kyrkans förhållan-kan behövas alltsom
den. skall skapas kategori föreskrifter normgivning,Det alltså omen ny

skall, med ledningnämligen föreskrifter trossamfund. Utredningen avom
vad kyrkomötet lämna förslag till huruttalat frågan 2KL 1995:1 27,i s.

skall frågansådan gnindlagsbestämmelse bör utformas. Dessutomen om
med inriktning påhandlingars offentlighet Svenska kyrkan utredasi att

offentlighetsprincipen fortsättningen. dettaskall tillämpas i Iäven sam-
tystnads-manhang behöver Kyrkoberedningens förslag till lagockså om

plikt gäller frågan det finnsinom Svenska kyrkan bedömas. Detsamma om
behov skall lämnasekretess vid den uppbördshjälpett statensomav

kyrkan.
Slutligen sammanställning hur ändringenskall utredningen göra en av

vad särskiltrelationerna påverkar det statliga regelsystemet utöverav som
skall också behoveti dessa direktiv. Utredningen övervägatas avupp

författningsändringar beträffande de icke-territoriella församlingarna och
föreslå hänseende.ändringar i detta
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lagEn Svenska kyrkanom

Även vid relationsändring behövs det begränsadviss lagstiftningen en om
Svenska kyrkan. Enligt principbeslutet skall det skapas särskild lagen om
Svenska kyrkan. Utredningens uppgift på detta område utformaär att
bestämmelserna i sådan lag.en

Lagen skall endast innehålla det principiellt viktigt ochär ut-som som
trycker Svenska kyrkans grundläggande karaktär. innebär detDet iatt
lagen skall finnas basbestämmelservissa Svenska kyrkans identitet ochom

kyrkans organisation. bör innehållaLagen regel klart säger attom en som
Svenska kyrkan trossamfund rättssubjekt bl.a. kanär ett egetsom som
förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Vidare bör det finnas
bestämmelser såväl den lokala den regionala nivån inom kyrkan,om som
dvs. församlingarna och stiften. bör lagen slås fast församlingarDet i att
och kyrkliga samfalligheter, juridiska med vissasom egna personer,
undantag territoriella och omfattar dem tillhör Svenska kyrkan ochär som

folkbokförda inom respektive församling.är Församlingamas kommun-
skall dock upphöra och de rättsliga konsekvenserna detta skallstatus av

beaktas. Lagreglema bör utformas på sådant de uppgifter ochsättett att
den grundläggande kompetens tillkommer de olika kyrkliga nivåernasom
klarläggs. En utgångspunkt kan därvid vad 1995 års kyrkomöte harvara

uttryck den deleni 2KL ff.1995:1 32 SvenskaLagengett s. om
kyrkan skall föreskriva skyldigheten för dem tillhör kyrkan betalaattsom

lokalt och regionalt beslutad kyrkoavgift. kan också finnasDet etten
behov några grundläggande regler den kyrkliga egendomen.av om

Kyrkomötet har i sitt yttrande förslagregeringens till ändradeöver re-
lationer mellan och Svenska kyrkan tagit frågan den kyrk-staten upp om
liga uppbörden bör kallas kyrkoavgift eller kyrkoskatt. Efter längreett

för och de båda alternativen kommer kyrkomötet framemotresonemang
till det i statsrättslig mening fråga obligatorisk avgift för dematt är om en

tillhör kyrkan. Kyrkomötet emellertid bör kunnaatt statensom anser
den lagstadgade kyrkoavgiften med kyrkorättslig motiveringacceptera att

betecknas kyrkoskatt. Med hänsyn till den vikt kyrkomötet tillmätt frågan
uppbördens benämning efter relationsändringen bör utredningenom

denna fråga.överväga även
Bestämmelser de kyrkliga valen kommer framöver hanterasattom

inom för inomkyrklig reglering. Utredningen skall emellertidramen en
lagen Svenska kyrkan böröverväga innehålla någon grundläg-om om

gande bestämmelse dessa val.om
utredningsarbetetI skall gränsdragningen mellan innehållet i lagen om

Svenska kyrkan och inomkyrklig reglering Därvid börnärmare prövas.en
utredningen särskilt beakta behovet kunna utforma inomkyrkligattav en
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regleringenbindning den statligareglering alltför långtgående iutan en
omfattande.lagen blir alltföroch det principiellt angelägna i inteatt

skalloch Svenska kyrkan gällarelationerna mellanDe ändrade staten
beslutadess kunnafr.0.m. Kyrkomötet måste innanden januari 2000.1 om

tillfälligakräva vissaregelverket. kommerdet inomkyrkliga Detta attnya
beslutskompetens. Enligtavseende kyrkomötetsÖvergångsbestämmelser

för det inomkyrk-centralstyrelse gjortden tidsplan Svenska kyrkanssom
beslut detkyrkomötet fatta sittliga utredningsarbetet behöver nyaom

finnas tillräckligt medför det skallregelverket under våren 1999. Detta att
dessaförhållandena innanutbildning detid för information och nyaom

denna bakgrundskall bl.a.börjar utredningsarbetetgälla. prövasI mot
Övergångsbestämmel-särskildaförslag till debehovet och läggas framav

genomförande.samband med reformenskan krävas iser som

lag trossamfundEn om

kyrkan syftarSvenskamellan ochför förhållandetordningEn statenny
och de andraSvenska kyrkanbehandlingbl.a. till likvärdig aven mer
allasträvandendessatrossamfunden. viktigt iEtt är trossam-attsteg ge

uppträdahänseende justoch rättsligtfund möjlighet formelltiatt somen
särskild rättsligske det skapasskall kunnatrossamfund. Det att engenom

slutbe-Kyrkoberedningensmed förslag iform för trossamfund enligheti
särskild lagbehovetdär påtänkande. Beredningen utvecklar sin ensyn av

trossamfundensreglerskulle innehålla vissatrossamfund bl.a. omom som
med beak-förslaget ochutgångspunkt detMed irättsliga förhållanden.

delen skall utredningenuttryck denitande vad remissinstansema gavav
godasyftebör innehålla isådan lagytterligare belysa vad att geen

för olikamöjligtFörhållandenlikvärdigaarbetsförutsättningar och så som
till lagtext.förslagtrossamfund utarbeta ettsamt

för statligformernautredaSärskilt till Riksskatteverketuppdrag att
kyrkoavgiftuppbörd av

kyrkoavgiftblirNuvarande församlingsskatt

harSvenska kyrkan isamfälligheter inomkyrkligaFörsamlingar och
för verksamhet påskatt sinegenskap kyrkliga kommuner rätt att ta utav

riksplanetverksamhet påkyrkansSvenskalokal och regional nivå.
främstakyrkofonden,bidragfinansieras huvudsakligen varsurgenom

avgift skallkyrkoavgiften.allmänna Dennainkomstkälla den pastoratenär
medtill fondenår betalakyrkolagen 1992:300 varjeenligt kap.42 13 §
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skattekrona och avgiften beräknas på respektive16 öre pastoratsper
skatteunderlag.

obligatoriskskall kyr-nuvarande församlingsskattenDen ersättas av en
Kyrkoavgiften skall kost-koavgift för dem tillhör Svenska kyrkan.som

nadsfritt för tillsammans med och på in-kyrkan sätttas ut samma som
skyldigkomstskatten. tillhör Svenska kyrkan skall inteinteDen varasom

betala någon avgift till kyrkan.att

Uppbörd kyrkoavgiftenav

centralstyrelseefter samråd med Svenska kyrkansRiksskatteverket skall
fogaslägga uppbörden kyrkoavgift kan in ifram förslag till hur av

utreda fråganuppdraget vidareför uppbörd skatt. ingårIsystemet attav
obetalda belopputebliven betalning och hur krav på inbetalningom av

avgifteruppbumaskall hanteras vid vilken tidpunkt och på vilket sättsamt
skall till kyrkan.redovisas och betalas

efter rela-indelningenSlutligen skall uppmärksammas den kyrkligaatt
detta påverkarinomkyrklig fråga och hurtionsändringen i princip blir en

uppbördshjälpen.

uppbördAndra trossamfunds

Även efter besluttrossamfund Svenska kyrkan skallandra än rege-av
skattemyndighetemasavgiftsuppbördfå hjälp medringen kunna genom

förutreda de förutsättningarnaförsorg. Riksskatteverket skall tekniska ett
utformasprincipförslag för hur detta skall kunnasådant stöd och lämna ett

kyrkan erbjudsandra trossamfund Svenskaoch kostnaderna härför. Om än
önskarviktigt de medlemmar såuppbördshjälp, har det ansetts att som

skattemyndighetemasskall få betala avgift påsin sätt änannat genom
trossamfundenförsorg. har bl.a. ifrågasättsDet inte är atttvungnaom

tilluppgifter lämnasinhämta medlems medgivande innanvarje
skalluppbörden. Riksskatteverketskattemyndigheterna underlag försom
kanföreslå hurdenna fråga och dess kostnadsaspekteröverväga samt man

med uppbörd till andratillgodose behovet sekretess vid hjälp trossam-av
fund Svenska kyrkan.än

statsfinansiellt neutrala.Förslagen från Riksskatteverket skall vara

Lagtext

lagändringarRiksskatteverket skall lägga fram förslag till de upp-som
bördshjälpen kan kräva.
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Utredning begravningsverksamhetenom

Ansvar och förutsättningar

Det råder allmän enighet samhället har grundläggande föratt ettom ansvar
begravningsverksamheten. Samhällets medborgarevarjeansvar avser

religiös uppfattning.oavsett
handSvenska kyrkan har i dag den helt övervägande delen deom av

allmänna begravningsplatsema. Flertalet dessa kyrkogårdar, dvs.ärav
Ävengravplatser belägna på kyrkotomt. vid ändrade relationer mellanen

och Svenska kyrkan bör för såväl befintligade destaten ansvaret som
framtida allmänna begravningsplatsema ligga Svenska kyrkan.på Samti-
digt bör de möjligheter till lokala lösningar med borgerligt kommunalen
huvudman finns i dag kvar. Likaså bör det fortsättningsvisävensom vara

möjligt anordna enskilda begravningsplatser.attvara
Ansvaret för bereda icke-kristna trosbekännare tillgång till särskildaatt

begravningsplatser ligger dag hos stiftssamfallighetema.i framtiden börI
detta längre liggainte på kyrkligtettansvar organ.

Uppdraget

Utredningen framtidaden begravningsverksamheten skall närmareom
analysera de praktiska, ekonomiska och rättsliga konsekvenserna av en
sådan ordning för begravningsverksamhetens organisation harsom nu

särskilt klargöraDet viktigt vilka uppgifter följerangetts. är att ettsom av
huvudmannaskap, dvs. vad skall innefattas begreppetinärmaresom anses
begravningsverksamhet. Utredningen skall också utforma förslag tillett
den lagstiftning behövs.som

F inansieringsfrågør

Begravningsverksamheten finansieras i dag huvudsakligen försam-genom
lingsskatten. Principbeslutet relationer mellan och Svenskastatenom nya
kyrkan innebär skattskyldigheten upphör samtidigt det skallatt som
införas obligatorisk skyldighet betala avgift för dem tillhöratten som
kyrkan. Principbeslutet förutsätter begravningsverksamheten för dematt

tillhör Svenska kyrkan skall finansieras via den obligatoriska kyrko-som
avgiften. Utredningen efterskall samråd med Riksskatteverket och
Svenska kyrkans centralstyrelse de ekonomiska och praktiskaöverväga
frågor kan uppstå med sådan ordning.som en

Därefter fråganåterstår hur de Svenska kyrkan skallinte tillhörom som
betala den del kostnaderna för begravningsverksamheten faller påav som
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för lokaltolika modellerdem. kan tänka sig inomHär ettramenman
enkel och praktisktUtgångspunkten skall finnabaserat attsystem. vara en

likställighetsprin-strider den kommunalahanterbar ordning inte motsom
religionsfrihetssyn-godtagbar fråncipen samtidigt den måstesom vara

punkt.
förefter särkostnadsredovisninglösning kan församlingarnaEn attvara

lokal avgiftfastställer avgift,begravningsverksamheten att enen en annan
efter särkost-fastställs detrespektive borgerlig kommun, ävenav
den allmännafrån församlingarna. kostnaden inadsredovisning Att tas upp

skalluteslutas. Utredningenkommunala budgeten bör däremot närmare
därvid belysa defråga ochde modeller kan komma iöverväga som

och ekonomiska konsekvenserna.administrativa
huvudsak innebärfrivilligt clearingsystem idag finnsI attett ensom

folkbokförd kan begravas ii utanett annatett pastoratperson som var
sinsemellan utjämnarsärskild för dödsboet, varvidkostnad pastoraten

föreslår för begrav-kostnaderna. finansiella utredningenDet systern som
riksomfat-obligatoriskningsverksamheten skall också kunna inrymma en

huvudmän.mellan de olika Begrav-tande begravningsclearing typerna av
muslimskajudiska ochomfatta begravningar påningsclearingen bör också
lagstiftningskall analysera behovetbegravningsplatser. Utredningen av

lagförslag.och utarbeta eventuella
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Särskilt uppdrag till Kammarkollegiet utreda den kyrkligaatt egen-
domen vid relationsändringen

De olika slagen egendomav

kyrkligaDen egendomen brukar från rättsliga utgångspunkter delas in i
kyrkokommunal egendom, förenings- och stiftelseegendom special-samt
reglerad egendom. sistnämnda egendomenDen underkastad särskildaär
rättsregler till skydd för tillgångarnaintresset bevaras och föranvändsatt
de ändamål de ursprungligen avsedda för.varit Ser i stället till desom man
ändamål den kyrkliga egendomen tjäna, delas egendomen inattsom avser
i den kyrkliga förvaltningsförmögenheten å sidan och den kyrkligaena
finansförmögenheten ä den andra. Till förvaltningsförmögenheten hänförs
egendom sitt ändamål den kyrkligatjänar verksamhetensom genom men
inte någon direkt avkastning. Till ñnansfönnögenheten hänförs sådanger
egendom avkastar medel och kyrkan innehar för finansiera sinattsom som
verksamhet.

Äganderättsförhållandena beträffande den specialreglerade egendomen
många gånger oklara medan detta problem generelltär inte gäller försett

övrig egendom. den specialregleradeFör egendomen finns delenstörre av
reglerna kyrkolageni och för den övriga egendomen gäller vanliga kom-
munalrättsliga eller förenings- och stiftelserättsliga regler. och medFrån
den 1 januari har den tidigare1995 förvaltningenpastoratsvisa av mer-

den specialreglerade egendomen i utsträckning sammanförtsparten storav
stiftsvis. Reformen har medfört förenklingar och effektiviseringar men
någon ändring äganderättsförhållandena har inte skett och har inteav
heller varit avsikten.

Lagstiftnings- eller stzftelsemodell

kyrkligaDen egendomen skall efter relationsändring mellan ochstatenen
Svenska kyrkan stå till kyrkans förfogande. Vid relationsändring detären
främst den specialreglerade egendomen kommer beröras. denFörattsom
övriga egendomen gäller ingen särskild reglering och det råder regelmäs-

Övergångsvissigt inte heller någon tvekan äganderätten. kan dockom
vissa regler behövas för den församlingskommunala egendomen och viss
perrnutationslagstiftning för förenings- stiftelseegendomen.och

Beträffande den specialreglerade egendomen möjlighet vidär atten
relationsändringen föra tillgångarna till nybildade stiftelser bådeöver som

och förvaltar egendomen.äger En möjlighet, skall ettannan som vara
huvudaltemativ i utredningsarbetet, lagstiftningsmodell innebärär en som
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lagengrundläggande föreskrifter den kyrkliga egendomen in iatt tasom
regler fårSvenska kyrkan kyrkomötet på grundval dessaoch attom av

utfärda förvaltningen.bestämmelsernärmare om

Äldre rättsinstitut

septemberframställning till regeringen den 18Kammarkollegiet har i en
kanavvecklas. Förslagenföreslagit äldre rättsinstitut1989 vissaatt m.m.

ekonomiska konsekvenserleda till uppkommer både rättsliga ochdetatt
därvid alltför har remissbehandlats och iSvenska kyrkan. Framställningen

föremålavveckling har sedan varitväsentligt bemötts Fråganpositivt. om
ochför regeringskansliet. framställningenöverväganden inom Avnärmare

eventuellt avveck-underlaget förremissyttrandena framgår att ett
lingsbeslut skilda hänseenden. Fråganbehöver kompletteras i om en av-

vidare iveckling de äldre rättsinstituten bör störreprövas ett sam-av
kyrkligautredningsarbetet denmanhang. lämpligen skekan iDetta om

kyrkan.och Svenskamellanegendomen vid förändrade relationer staten

Uppdraget

egendo-undersöka den kyrkligaKammarkollegiet möjligaste månskall i
slagenkartlägga hur de olikaoch omfattning samt avmens ursprung

föreslå hurVidare skall kollegietegendom berörs relationsändringen.av
skall stå tillden efter relationernakyrkliga egendomen ändringen av

lagstiftningsmodellema. Dekyrkans förfogande enligt stiftelse- och
redovisas.modell bör särskiltskattemässiga konsekvenserna varjeav

finns behov skapaKollegiet detskall också stat-attöverväga enavom
främmandeanvänds förlig egendomen intetillsyn den kyrkligaöver att

äldre rättsinstitu-Förslag hur deoch hur skall ske.ändamål revisionen om
erfordras vidskall och vilka övergångslösningaravvecklasten ensom

gällerproblem detfram. Eventuellasådan avveckling bör också läggas när
relationerna börtill deden kyrkliga egendomen vid övergången nya

uppmärksammas.

vården egendomkulturhistoriskt värdefull kyrkligUtredning avom
och kyrkoarkiven

Kulturarvet allmänheti

svenskavårda Vårangelägenhet skydda ochDet viktig nationellär atten
för kulturarvetkulturmiljö, från tidigare generationer. Ansvaretett arv

allmändelas ochalla både enskilda, kommuner Det ärstaten. enav -
Länsstyrel-aktsamhet kulturmiljön.skyldighet hänsyn ochvisa motatt
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har tillsyn kulturmiljövården inom respektive län medanöverserna
Riksantikvarieämbetet och historiska har det övergripandestatens museer

för hela landet.ansvaret
Svenska kyrkans kulturminnen intar centralplats i vårt kulturarv.en

Kyrkobyggnaderna visar på i alla landsändar synligt samhällshisto-ett sätt
rien hur kyrkans och framväxt sammanvävda i varandra.statens är-
Reglerna de kyrkliga kulturrninnenas skydd därför i särskilttas ettom upp
kapitel i lagen 1988:950 kulturminnen finnsHär föreskrifterom m.m.

kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkligaom
inventarier och begravningsplatser. Skyddet innebär kortheti deatt
kyrkliga kulturminnena skall vårdas och underhållas så deras kultur-att
historiska värde inte minskas.

Ansvaret för vården och underhållet de kyrkliga kulturminnena vilarav
på Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter. förstaI
hand betalas kostnaderna för detta med församlingsskatten. Till kostnads-
krävande underhåll och kulturhistorisktrestaurering värdefulla kyrkorav
kan bidrag kyrkofonden beviljas och till restaurering äldre domkyr-ur av
kor kan visst statsbidrag utgå.

Utgångspunkter

Följande utgångspunkter skall gälla för utredningsarbetet den kultur-om
historiskt värdefulla egendomen.

Kulturminneslagens skydd för de kyrkliga kultunninnena skall behål--
las vid ändrade relationer mellan och Svenska kyrkan.även staten
Relationsändringen skalli sig inte leda till försämrade förutsättningar-
för vård och underhåll kyrkans kulturhistoriska värden framtiden.iav
Svenska kyrkan skall framdeles sina församlingar ochäven genom-
samfälligheter ha för kyrkobyggnademas förvalt-vård ochansvaret
ning, liksom för de kyrkliga inventariema och de kyrkligaövriga
kulturminnen skyddas kulturminneslagen.som genom
Bevarandet de kyrkliga kultunninnena angelägenhet för helaärav en-
samhället och folket.svenska inte rimligt den totala kostna-Det är att
den för detta allmänintresse bärs endast dem tillhör Svenskaav som
kyrkan. Kyrkan skall därför kunna viss ersättning för underhållet av
de kyrkliga kulturvärdena.

denI utsträckning ersättning lämnas skall den led i ömsesi-ett ettvara-
digt åtagande och Svenska kyrkan debevara kulturhisto-staten attav
riska värdena kyrkan.inom bör komma till uttryckDetta genom en
långsiktig överenskommelse mellan och kyrkan.staten
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kyrkoavgift skall minskas isammanlagdaSvenska kyrkans uttag av-
för de kyrkligaden statliga ersättningentotalt omfattning somsamma

kulturminnena till.uppgår
rationellt ochtillutformas så denErsättningen skall ettuppmuntraratt-

kraven.de kulturhistoriska Näreffektivt underhåll med beaktande av
skallbestämsutformningen ersättningenomfattningen och manav

kulturminnesvård redan finns.förbeakta det statliga stöd som

kulturhistoriskt värdefulla egendomenUppdraget denom

underlag förframutgångspunkterUtredningen skall från dessa ta ett
vårdförden statliga ersättningenskälig storlek påprövning vad ärsomav

skall utredningenkulturvärdena. Vidarekyrkligaoch underhåll deav
för statligbör gällavillkor och formerföreslå vilka principer, ensom

förslag hurockså lägga framUtredningen skalldetta slag.ersättning omav
den statligaavräkningen mellanskisseradeden i det föregående ersätt-

utformas såFörslaget skallbör till.och kyrkoavgiftenningen närmare
sittsjälvständigt bestämmakyrkansrubbargivetvis inte rätt attatt man

avgiftsuttag.
kom-de förslagdel och beaktaskall utredningensitt arbeteI ta somav

Kulturarvsutred-område den statligafram dettaläggas inomatt avmer
tillsattkyrkobyggnadsutredning,och 1993 årsKu 1994:09ningen av

centralstyrelse.Svenska kyrkans
neutrala.statsfinansielltskallFörslagen från utredningen vara

Kyrkoarki ven

kultur-kyrkligakyrkobyggnader och andraliksomKyrkoarkiven utgör
arkivlagenfastslås också inationelladel vårt Detminnen arv.en av

Arkivlagensnationella kulturarvet.del det1990:782 arkiven äratt en av
kyrkokommunalaochstatliga, kommunalaföreskrifter gäller både myn-

hänvisar i sinarkiv. Kyrkolagenförsamlingarsdigheters och beslutande
samfálligheterskyrkligaförsamlingars ochdet gällertill arkivlagen närtur

arkiv.
tillgodoservårdas så dehållas ordnade ochArkiven skall bevaras, att

information förbehovetdel allmänna handlingar, rätt-rätten att ta avav
behov.tillgodoser forskningensskipningen och förvaltningen samt

och skallför arkivfrågorförvaltningsmyndighetRiksarkivet centralär
tillhandahålla ochbevara, vårda,främja god arkivhantering samten

chefsmyndighet för de sjuRiksarkivetlevandegöra arkivmaterial. är
Härnösand,Göteborg,Visby, Lund,landsarkiven Uppsala, Vadstena,

Östersund, distrikt.arkivmyndigheter sinainomärsom
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arkivlagenAv framgår vidare myndighets verksamhet upphöratt om en
och dess verksamhet inte förs på statligtöver skallett annat organ
myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndighet inom månadertreen

inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreskriverom
något annat.

kyrkligaDe arkiven omfattande historiskt materialrepresenterar ett
med i medeltiden. huvudsakrötter De i två olika slag, nämligenär av
kyrkobokföringsarkiven och de kyrkokommunala arkiven. kyrkobokfö-I
ringsarkiven ingår också de löpande folkbokföringsregistren fram till den
1 juli 1991. Då de lokala skattemyndighetema förövertog folk-ansvaret
bokföringen från pastorsämbetena. Infor folkbokföringsreformen beslu-
tade regeringen den 26 april 1990 kyrkobokföringsarkiven skulle förasatt

från pastorsämbetenaöver till landsarkiven. Material fram till omkring
1895 inlevererat. Materialet efter liggerär 1895 kvar hos församling-nu

Det beräknas uppgå till 20 000 hyllmeter.25 000 Mikrofilmningarna. -
pågår för leverans till landsarkiven. Enligt beslut regeringen denav
5 september 1991 bör överföringen och mikrofilmningen färdig inomvara
högst 20 år. Arbetet beräknas avslutat omkring år 2010.vara

Svenska kyrkans arkivmaterial efter den julil 1991 till delär stor
ADB-fört. Omfattningen har inte materialDetta innehåller bl.a.mätts upp.
kyrkans löpande medlemsregister och det skall också på sikt inlevereras
till landsarkiven.

kyrkokommunalaDe arkiven beräknas omfatta 25 000 30 000-
hyllmeter. Material fram till omkring år 1900 inlevererat tillär

Övrigalandsarkiven det materialet bör levereras in dit.ävenmen yngre
handlingar i kyrkoarkiven gäller den frivilliga församlingsverksamheten,
föreningar, donationer m.m.

Uppdraget betrajfande de kyrkliga arkiven

När det gäller de kyrkliga arkiven bör utredningen undersöka vilka pro-
blem kan uppstå i samband med relationsändringen föreslåochsom
lösningar på dessa. Utgångspunkten för övervägandena bör därvid attvara
möjligheterna del arkivmaterialet inte skall försämras eller fördy-att ta av

för allmänheten, rättskipningen och förvaltningen eller forskningen.ras
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ochrelationernaändringpersonalfrågorna vidUtredning avenom
trossamfundstöd tillstatligtom

ochBiskopar präster

på200omkring 3anställda,cirka 00025Svenska kyrkan har varav
anställningsvillkor.reglerademed statligtprästtjänster

samfällig-stiftseller iinrättade antingen iPrästtjänstema pastoratenär
stift harUppsalabiskop;finnas tjänststift skall dethetema. varjeI somen

skall habiträdande biskop. Varje pastoratärkebiskopenvid sidan enenav
det domprostarna ärdomkyrkopastoratenkyrkoherde. I ärtjänst somsom

ochkomministertjänsterockså finnasdetkankyrkoherdar. I pastoraten
ochkontraktsadjunktstiftsadjunkt,har tjänsterstiftssamfállighetema som

pastorsadjunkt.
underförvaltningsmyndigheterstatligaBiskoparna utgör rege-egna

regleradestatligtharanställningar. Prästernastatligaoch harringen
bl.a.framgårAnställningsvillkorenkyrkliga kommuner.itjänster av

och prästtjänsterbiskops-1993:997förordningenochkyrkolagen om
biskoparna-gällerdetochAKTkyrkliga tjänster närAvtal församt av -

högreför vissaavlöningsförmånerregeringsbeslutAvtaläven omomav
stiftssamfállig-ochföreträderArbetsgivarverketm.fl. pastoratentjänster

avlöningsfönnånerfastställandegällerheterna det prästernasnär m.m.av
biskopama.förarbetsgivarföreträdareavseendenockså vissaVerket iär

ochfullmaktstjänsterhar dagicirka 900ochbiskoparSamtliga präster
detinnebärdelanställningar. Förfrån sina prästernaskan inte sägas upp

skydd.sådantfjärdedel hardrygt ettatt en
statligadetenligtpensionsrättharochBiskoparna prästerna pen-

m.fl. Pen-hosför arbetstagarePensionsplan statensionsavtalet PA-91,
skötsAdministrationenkyrkofonden.betalassionsförmånema avur

pensionsverk.löne- ochStatens

Övriga anställda

kyrko-anställda harkyrkansSvenskadelenojämförligtDen största av
Till dennasamfálligheter.ochförsamlingarireglerade tjänsterkommunalt
diakoner,församlingssekreterare,kyrkomusiker,hörstora grupp

kyrkogårds-kyrkvaktmästare,kyrkokamrerer,kanslichefer,förskollärare,
stifts-stiftsjägmästare,stiftsjurister,kyrkogårdsarbetare,föreståndare,

för-kyrkansSvenskamil.kontorspersonalstiftskonsulenter,skogvaktare,
fast-frågaiarbetsgivarenpastoratsförbund företrädersamlings- och om

haranställda. Defor dessaavlöningsförmånerställan de pen-m.m.av
Administrationenpensionsavtalet PA-KL.kommunalaenligt detsionsrätt
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sköts kommunernas pensionsanstalt KPA. Kostnaderna för pensions-av
förmånema betalas respektive eller stiftssamfällighet.pastorat I vissaav
fall utgår kostnadsbidrag från enligt särskilda regeringsbeslut.staten

Bestämmelserna den kyrkomusikaliska verksamheten i Svenskaom
kyrkan finns i kap.37 kyrkolagen. Tjänster kyrkomusiker domkyr-ärsom
koorganist, organist och kantor.

Kyrkomusikertjänstema fördes från statlig till kyrkokommunalöver
reglering den juli1 1990. Samtidigt blev huvudmän för denpastoraten
kyrkomusikaliska verksamheten. kyrkomusikerDe vid övergångensom
hade tjänster tillsatta fullmaktmed eller konstitutorial och därför intesom
kunde blev enligtsägas övergångsbestämmelsema till lagen 198918upp

kyrkomusiken i Svenska kyrkan skyldiga sin tjänstatt utövaom attgenom
fortsätta sitt arbete åt pastoratet.

dagI finns det bara organister har fullmaktstjänst.tre Härtillsom
kommer skolkantorer110 har kombinerad lärar- och kyrkomusiker-som
tjänst tillsatt med konstitutorial. För sådan kombinerad tjänst det denären
borgerliga kommunen arbetsgivare och betalar hela lönen.är Pasto-som

sedan kommunen förratet ersätter den kyrkomusikaliska delen löne-av
kostnaden.

Uppdraget beträffande personalfrågorna

Utredningen bör föreslå vilka åtgärder behöver vidtas beträffande densom
kyrkliga personalen i samband med relationerna ändras mellanatt staten
och Svenska kyrkan. Utredningen bör därvid bl.a. beakta föreskriftema om
skydd för arbetstagares rättigheter vid övergång verksamhet i lagenav
l982:80 anställningsskydd och lageni 1976:580 medbestäm-om om
mande i arbetslivet.

Frågor hänger med fullmaktshavamas speciella ställningsom samman
behöver särskilt analyseras och förslag till lösning utarbetas. Likaså
behöver utredningen särskilt uppmärksamma och fråganöverväga om
relationsändringens inverkan på gjorda pensionsutfästelser. Utgångspunk-

skall därvidten de gjorda utfastelsema inte får försvagas ellerattvara
minskas.

Stöd till andra trossamfund

Sedan år 1971 har statsbidrag utgått till andra trossamfund Svenskaän
kyrkan. Enligt förordningen 1989:271 statsbidrag till andra trossam-om
fund Svenska kyrkan kanän statsbidrag lämnas för religiös verksamhet
verksamhetsbidrag, lokaler till religiös verksamhet lokalbidrag och
teologiska seminarier utbildningsbidrag. Statsbidrag får beviljas dem.m.
trossamfund regeringen förordningen.i Vid bedömningenangettsom av
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både tilltagitshar hänsynfå statsbidragtrossamfund skall kunnaettom
verksamhetenkaraktär, dvs.och till dessomfattningverksamhetens om

allmäntdetochförordningeniuppfyller de villkor är ettomangessom
verksamheten.stödjaintresse att

kyrkanSvenskatrossamfundandralikställighetsskäl bör änAv även
stöd börStatligtstatligt stöd påuppbördshjälp ellerfå sätt.kunna annat

Utredningenenskilt fall.i varjeregeringenefter prövningutgå avsom nu
till andrastatligt stödfinns förvilka motivskall trossam-överväga som

skall utred-dessa motivutgångspunkt iMedfund Svenska kyrkan.än
trossamfundtillstatligt stödställas förbörföreslå vilka kravningen som

skall kunna utgå.stödetformer det statligaoch i vilka

Skattefrågor

skattemässigaSvenska kyrkansfrågorprincippropositionenI nämns att om
harutredningsarbetet. Dettafortsatta ävendetförhållanden får itas upp

slutbetän-föreningsskattekommitténsStiftelse- ochuppmärksammats i
Översyn SOUföreningarideellastiftelser ochförskattereglemakande av

kunnatkommittén inteförslag harsina tautformningen1995:63. Vid av
ochmellanrelationernaförändringar itill eventuella statenhänsynnågon

relationsändringendärförUtredningen börSvenska kyrkan. överväga om
trossamfundseller någotkyrkansSvenskaändring imotiverar någon annat

skattestatus.

neutral lösningstatsfinansielltEn

förförslagenkostnaderdeskallstatliga utredningsarbetetdetI prövas som
beaktas denDärvid skallskall finansieras.och dessa ävenmed sig hur

riksdagenkyrkliga kommunerfrånskatteadministrationsersättning som
l994/95:FiU19,1994/95:l50, bet.1994/952100,beslutat prop. prop.om

statsfi-skallförutsättninggrundläggande1994/95:417.rskr. En envara
med övrigaefter samrådskallUtredningenlösning.nansiellt neutral

finansieringensammanlagdatill hur denfram förslagutredningar lägga
skall ske.
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Utredningsarbetets bedrivande

Samordnings- och insynsbehov

Som framgått det föregående behövs omfattande utredningsarbete iettav
olika delfrågor för slutföra den föreslagna relationsändringenatt mellan

och Svenska kyrkan.staten Inom Svenska kyrkan behöver samtidigtman
minst likagöra omfattande arbeteett motsvarande slag för deattav

ändrade relationerna skall kunna genomföras. Både på den statliga och den
kyrkliga sidan finns starkt intresse hålla och samordnaett attav samman
det fortsatta utredningsarbetet. Detta samordningsbehov gäller inte bara
utredandet inom respektive kyrkan också det samlade utred-staten utan
ningsarbetet huvudman. Från båda sidor finns vidareoavsett starktett
intresse på bredast möjliga förankra de förslagatt utrednings-sättav som
arbetet leder fram till. För uppnå detta måste goda möjligheter skapasatt

kontinuerligt få insyn i arbetet ochatt kunnasuccessivt påverkaatt
förslagen. Sådana möjligheter också goda förutsättningar för fortsattger en
livlig debatt stat-kyrkafrågan och därmed förankring förslagen iom en av

bred demokratisk beslutsprocess.en
Enligt de riksdagen godkända riktlinjerna för det fortsatta arbetetav

med ändrade relationer mellan och Svenska kyrkan bör särskildastaten
åtgärder vidtas för underlätta insyn i och samordning mellan de häratt
aktuella utredningarna. Samverkan bör också ske mellan ochstatens
kyrkans utredningsarbeten.

Ett särskilt beredningsorgan

Utifrån de riktlinjer godkänts skall särskilt beredningsorganettsom
inrättas inom Civildepartementet med uppgift samlat följa utrednings-att
arbetet i stat-kyrkafrågan. utredningarDe och myndigheter omfattassom

dessa direktiv skall fortlöpande uppdragsina till dettarapporteraav om
organ.

Beredningsorganet skall kontinuerligt hålla informeratsig de för-om
slag arbetas fram utredningarna och myndigheterna. Vidare skallsom av

informera sig det inomkyrkliga utredningsarbetet.organet Tillsammansom
med Svenska kyrkans centralstyrelse skall bidra till denorganet
nödvändiga samordningen det statliga och det kyrkliga utrednings-av
arbetet. Slutligen skall sprida infonnation det fortsatta utred-organet om
ningsarbetet med ändrade relationer mellan och Svenska kyrkan.staten

I skall samtliga riksdagspartier företrädda liksomorganet bredvara en
Ävenrepresentation från Svenska kyrkan. andra trossamfund Svenskaän

kyrkan och de berörda fackliga organisationerna skall finnas represente-
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skall avsluta sitt arbete den 30 juni 1998.rade i Dettaorganet. senast
Civildeparte-statsrådet och chefen forOrdförande i skallorganet vara

mentet.

Generella direktiv

skall beakta direktivenenligt dessa direktivUtredningar och myndigheter
åtagandenoffentligatill samtliga utredare och kommittéer prövaattom

regionalpolitiska konsekvenserdir.1994:23, redovisningom av
124.jämställdheten mellan könen dir. 1994:dir. 1992:50 och om

Redovisning uppdragenav

förslagslutligamyndigheterna skall redovisa sinaUtredningarna och
den 1997.31senast mars

Civildepartementet
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