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GILTIGHETSTIDEN FÖR KYRKOSTYRELSENS INTERIMISTISKA BESTÄMMELSE OM
UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN
Kyrkostyrelsen utfärdade den 24 mars i år två interimistiska bestämmelser som baserade sig på de
undantagsförhållanden som coronaviruset orsakade på grund av covid-19-epidemin samt på ibruktagandet
av beredskapslagen. Kyrkostyrelsen kan vid tillämpningen av beredskapslagen meddela interimistiska
bestämmelser om församlingarnas, de kyrkliga samfälligheternas och kyrkostyrelsens förvaltning.
Med anledning av det beslut som fattades den 15 juni 2020 tillämpas beredskapslagen inte längre från och
med den 16 juni 2020. Därmed gäller inte heller den med stöd av beredskapslagen utfärdade interimistiska
bestämmelse om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas samt kyrkostyrelsens förvaltning under
undantagsförhållanden (kyrkans författningssamling nr 131) längre. Giltighetstiden för den interimistiska
bestämmelsen om kyrkans datasäkerhetspolicy har förlängts med stöd av 16 kap. 11 § i kyrkolagen till
utgången av augusti.
Giltighetstiden för den interimistiska bestämmelsen om församlingarnas, de kyrkliga
samfälligheternas och kyrkostyrelsens förvaltning upphör
En interimistisk bestämmelse om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas samt kyrkostyrelsens
förvaltning under undantagsförhållanden har möjliggjort vissa befogenheter för kyrkorådet och gemensamma
kyrkorådet i en situation där kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige inte kan sammankallas.
Dessutom möjliggjorde bestämmelsen elektroniska sammanträden för församlingarnas, de kyrkliga
samfälligheternas och kyrkostyrelsens organ. När bestämmelsen har upphört att gälla förutsätts det att mer
än hälften av organets medlemmar är närvarande på mötesplatsen för att organets sammanträde ska vara
lagenligt. Kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet kan inte heller längre i brådskande fall utöva de
befogenheter som hör till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige.
Om epidemin fortsätter finns det dock skäl att fundera över om organens möten kan minskas eller utebli.
Alla personer ska dock själva utifrån sin personliga hälsa bedöma om de är förhindrade att delta i möten som
hålls på fysiska mötesplatser. Den som är i karantän på grund av smitta eller exponering för smitta ska
naturligtvis inte delta i mötet. Möten ska hållas endast om det är nödvändigt av tvingande skäl. På
mötesplatsen är det skäl att följa rekommendationerna och ordna mötesrummet så att det finns ett
tillräckligt säkerhetsavstånd mellan stolarna (ca 1,5 m) eller annars instruera medlemmarna att sitta
tillräckligt långt från varandra. Det är ändamålsenligt att för mötet använda ett utrymme där
rekommendationerna om säkerhetsavstånd kan beaktas. Personer över 70 år, personer som hör till
riskgrupper och personer som är i karantän kan också ges möjlighet att delta elektroniskt, men då kan de
inte beaktas som närvarande medlemmar eller beslutsfattare. Man ska betona för medlemmarna och andra
närvarande att de inte ska delta på plats om de är sjuka, misstänker sjukdom eller är i karantän på grund av
exponering eller sjukdom.

Den interimistiska bestämmelsen om kyrkans datasäkerhetspolicy
Statsrådet har den 6 maj 2020 preciserat rekommendationerna under coronavirusepidemin.
Rekommendationen är att distansarbetet fortsätter under sommaren. När det gäller rekommendationen om
distansarbete bedömer statsrådet situationen på nytt efter sommaren. Därför har kyrkostyrelsens
ämbetskollegium beslutat om en ny interimistisk bestämmelse som gäller kyrkans datasäkerhetspolicy.
Enligt den interimistiska bestämmelsen ska punkt 2.1.7 i kyrkans datasäkerhetsbestämmelser inte tillämpas
fram till den 31 augusti 2020.
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