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Kirkjuþing 2020-2021. 

9. mál-þskj. 73 

 

Breytingartillaga  

við tillögu að starfsreglum um breytingar á ýmsum starfsreglum kirkjuþings  

samkvæmt heimildum í lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar 

nr. 78/1997, með síðari breytingum.  

  

Frá allsherjarnefnd, fjárhagsnefnd og löggjafarnefnd  

  

Breyting á starfsreglum um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni, ofbeldi og um meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar 

nr. 330/2019. 

1. gr. 

1. og 2. gr. falli brott 

 

Breyting á starfsreglum um biskupsstofu nr. 1230/2016. 

2. gr. 

Eftirfarandi breyting verður á 6. gr. starfsreglnanna.  

Í stað orðsins „fjárlaga“ í 2. mgr. kemur fjárhagsáætlunar. 

 

3. gr. 

1. málsliður 8. gr. orðast svo: 

Laus störf skulu auglýst á vef kirkjunnar, www. kirkjan.is og skal 

umsóknarfrestur ekki vera skemmri en 14 dagar frá birtingardegi. 

 

4. gr. 

Ný 10. gr. starfsreglnanna orðast svo, ásamt fyrirsögn: 

Starfslok. 

Fastráðning starfsfólks biskupsstofu fellur úr gildi án uppsagnar, frá og með 

næstu mánaðamótum eftir að það nær 70 ára aldri. 

Starfsfólki ber að sinna störfum sínum, eins og þeim er lýst í ráðningarsamningi, 

starfslýsingu, erindisbréfi, eða samkvæmt fyrirmælum yfirboðara, af alúð, 

samviskusemi og stundvísi og sýna háttvísi í framkomu og athöfnum. Starfsfólki er 

óheimilt er að vera undir áhrifum vímugjafa á vinnutíma.  

Ef starfsskyldum er ekki sinnt eins og þeim er lýst hér að ofan, skal að jafnaði 

gefa hlutaðeigandi kost á að bæta ráð sitt áður en til uppsagnar kemur. Ef um er að 
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ræða trúnaðarbrest, alvarlegt trúnaðarbrot eða alvarlegt brot á lögum, reglum og 

samningum, sem ber að virða við rækslu starfa hjá kirkjunni, er heimilt að segja 

hlutaðeigandi upp án fyrirvara.  

 

Breyting á starfsreglum um kirkjur og safnaðarheimili nr. 822/2000,  

með síðari breytingum. 

6. gr. 

Stafliður e) í 1. gr. starfsreglnanna orðast svo:  

Höfuðkirkjur. Sóknarkirkjur sem hafa sérstöðu umfram aðrar sóknarkirkjur. Er 

átt við Dómkirkjuna í Reykjavík, Hóladómkirkju, Skálholtsdómkirkju, 

Hallgrímskirkju í Reykjavík og Hallgrímskirkju í Saurbæ. 

 

Breyting á starfsreglum um kirkjuráð nr. 817/2000, með síðari breytingum. 

6. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. starfsreglnanna:  

Stafliður a) fellur brott.   

Stafliður a) verður stafliður b) og stafliður c) verður stafliður b). 

 

7. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. starfsreglnanna: 

4. mgr. fellur brott. 

 

8. gr.  

Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. starfsreglnanna:  

Í stað orðsins „fjárlaga“ í 1., 2. og 3. mgr. kemur fjárhagsáætlunar. 

  

8. gr. 

22. gr. fellur brott. 

  

Starfsreglur um kjör til kirkjuþings nr. 1075/2017, með síðari breytingu. 

9. gr. 

23. gr. fellur brott. 

 

10. gr. 

Stafliður a) í 24. gr. orðast svo:  

Í stað orðanna „embættismenn í föstu, launuðu starfi hjá þjóðkirkjunni“ í 2. mgr. 

kemur: starfsfólk í föstu, launuðu starfi hjá Þjóðkirkjunni-Biskupsstofu. 
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11. gr. 

Stafliður a) í 19. gr. starfsreglnanna orðast svo: 

Í stað orðsins „þjóðkirkjunni“ í 3. mgr. kemur: Þjóðkirkjunni-Biskupsstofu.  

   

Starfsreglur um kosningu biskups Íslanda og vígslubiskupa nr. 333/2017. 

12. gr.  

28. gr. bandorms fellur brott. 

  

Starfsreglur um presta nr. 1110/2011, með síðari breytingu. 

13. gr. 

1. mgr. fellur brott.  

Ný 2. mgr. orðast svo:  

Hugtakið embætti er guðfræðilegt og merkir þjónusta. Við prestsvígslu 

afhendir biskup vígsluþega hið heilaga prests- og prédikunarembætti. 

 

14. gr. 

Stafliðir a), b) og d) falla brott. 

 

15. gr. 

31. gr. fellur brott. 

 

16. gr. 

34. gr. fellur brott 

  

Starfsreglur um prestssetur og aðrar  

fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 950/2009, með síðari breytingum. 

17. gr.  

1. mgr. fellur brott. 

Ný 2. mgr. orðast svo: 

Í 2. mgr. 11. gr. komi orðið „Þjóðkirkjan-Biskupsstofa“ í stað orðsins 

kirkjumálasjóður. 

 

18. gr. 

37. gr. fellur brott. 

 

19. gr. 

1. mgr. 38. gr. fellur brott 
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Í stað orðsins „kirkjumálasjóður“ í 2. mgr. 15. gr. komi orðið Þjóðkirkjan-

Biskupsstofa. 

 

20. gr. 

39., 40. og 41. gr. falla brott. 

  

21. gr. 

42. gr. orðast svo: 

3. og 4. málsliðir fyrri málsgreinar 23. starfsreglnanna orðast svo:  

Presti skal greidd þóknun fyrir gæslu veiðihlunninda Þjóðkirkjunnar sem 

nemur fjórum einingum á mánuði. Verð hverrar einingar er ákveðið árlega í 

fjárhagsáætlun kirkjuþings.  

 

Starfsreglur um prófasta nr. 966/2006, með síðari breytingum. 

22. gr. 

 43., 44., 44., 45., 46., 47. og 48. gr. falla brott. 

 

23. gr. 

49. gr. orðast svo: 

Í stað orðanna „val og veitingu prestsembætta“ í 10. gr. starfsreglnanna kemur: 

ráðningu í prestsstörf og starfslok.  

 

24. gr. 

50. gr. orðast svo: 

15. gr. starfsreglnanna orðast svo:  

Prófastur setur nýja presta í embætti og afhendir þeim prestsþjónustubækur og 

gögn að boði biskups.  

 

25. gr. 

Í stað orðsins „kirkjumálasjóðs“ í staflið d) í 19. gr. kemur orðið Þjóðkirkjunnar-

Biskupsstofu.   

 

26. gr. 

54. gr. fellur brott. 

  

Starfsreglur um samfélags- og fræðslunefnd þjóðkirkjunnar nr. 1111/2018. 

27. gr. 
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55. gr. orðast svo: 

2. mgr. 2. gr. starfsreglnanna orðast svo:  

Samfélags- og fræðslunefndin gerir starfs- og fjárhagsáætlun sem kirkjuráð 

fjallar um og leggur fram í fjárhagsáætlun fyrir kirkjuþing. 

  

Starfsreglur um sérþjónustupresta sem ráðnir eru á vegum  

stofnana og félagasamtaka nr. 824/1999, með síðari breytingum. 

28. gr. 

57. gr. fellur brott. 

   

Starfsreglur um sóknarnefndir nr. 1111/2011, með síðari breytingum. 

29. gr. 

59. gr. fellur brott. 

 

30. gr. 

26. gr. starfsreglnanna fellur brott. 

  

Starfsreglur um úrskurðarnefnd og áfrýjunarnefnd  

þjóðkirkjunnar nr. 730/1998, með síðari breytingum. 

31. gr. 

60. gr. orðast svo: 

2. mgr. 3. gr. starfsreglnanna orðast svo: 

Úrskurðarnefndin fjallar ekki um málefni sem varðar starfslok starfsfólks 

Þjóðkirkjunnar-Biskupsstofu.  

 

32. gr. 

60., 61., 62., 63 gr. falla brott. 

   

Starfsreglur um vígslubiskupa nr. 968/2006, með síðari breytingum. 

33. gr. 

65. gr. orðast svo:  

4. gr. starfsreglnanna orðast svo: 

Vígslubiskupi ber að rækja starf sitt á grundvelli fjárhagsáætlunar kirkjuþings.  

  

Starfsreglur um þjálfun prestsefna nr. 788/2002, með síðari breytingum. 

34. gr. 

67. gr. fellur brott. 


