Förs. 198J/82: 6
Förslag
1981/82:6
Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget
till statsbudgeten för budgetåret

1981/82

såvitt avser allmänt kyrko

möte

IYHI-11-IH
Dn r tnY-467/H l

Till riksdagen
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår. att riksdagen på tilläggsbudget
för innevarande budgetår upptar medel för nedan angivna ändamål.

DRIFTBUDGETEN

SEXTONDE HUVUDTITELN
C. Allmänt kyrkomöte
C.l Allmänt kyrkomöte.

Under denna rubrik har för budgetåret 1981/82

endast upptagits ett formellt helopp av l

000

kr.

Sedermera har regeringen genom förordning

( 1981 :350) beslutat att kalla

ombud för svenska kyrkan till allmänt kyrkomöte den 15 april 1982.
Riksdagens förvaltningskontor har i samråd med företrädare för kyrko
mötet beräknat kostnaderna för mötet med utgångspunkt från utgifterna för
1979 års allmänna kyrkomöte och gällande bestämmelser om arvoden.
traktamenten och resekostnadsersättningar m. m .
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R i ksdagen\ förvaltning�\tyrebe föresiar

kyrf...omöre pa ti l liiggs hudget till statshud
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l handl�iggningcn av detta iirendc har. förutom underteckn a d ordföruncle.
de ltagit ledamöterna Thor�ten Lar�son. Karl Leucho\'ius. O�kar Lindkvi�t.
Stig Ol��on. John John�\on. Lilly Bergander. Gabriel Romanus och Gunnar

Oskar�on �amt per�onalföretriidarna Anders For�hcrg. Lennart liedlund
och I ng rid Gcmmcl.
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