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Utkom från trycket
den 28 december 1978

Lag
om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198);
utfärdad den 14 december 1978.
Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 20 § folkbokföring sförordningen''
(1967:198) skall ha n edan angivna lydelse.
20 § Den som är utsänd för anställning på utlä ndsk ort i svenska statens
tjänst kyrkobokföres under denna tjänstgöring jämte medföljande make
samt barn under aderton år i den församling i vilken den u tsände senast var
eller hade bort vara kyrkobokförd. De k yrkobokföres då på den faslighet
där den utsände förut var bokförd eller om ändrade förhållanden del föran
leder under rubrik på församlingen skrivna.
Riksskatteverket kan också medge den utsände att med medföljande
make samt barn under aderton år kyrkobokföras på viss fastighet i fö rsam
ling där han eller maken äger eller innehar fast egendom.

1728

Prop. 1978/79; 58. SkU 15, rskr 84.

Vad i de nna paragraf sägs om make skall gälla även den som utan att vara gift med den utsände, lever tillsammans med denne om de tidigare har
varit förenade i äktenskap eller gemensamt har eller har haft barn.
Vad som sägs om medföljande barn skall gälla även barn under aderton
år som för sin skolgång vistas i utl andet på annan ort än den där den utsän
de stationerats.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.
1. Den som vid ikraftträdandet redan vistas utom riket under sådana för
hållanden som avses i 20 § i sin nya lydelse kyrkobokförs med verkan
fr. o. m. den 1 novemb er 1978 i den församling och på den fastighet där han
var eller ha de bort vara kyrkobokförd vid tiden för utresa i samba nd med
statsanställning utom riket.
2. Kyrkobokföring som har skett enligt beslut av regeringen enligt 20 § i
sin äldre lydelse består under utlandsvistelsen såvida inte den anställde på
ansökan medges annan kyrkobokföring med tillämpning av de nya regler
na.
På regeringens vägnar
INGEMAR MU NDEBO
G. Björne
(Budgetdepartementet)
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