
Ed. 523. Nefndarálit [147. mál]
um frv. til laga um veitingu prestakalla.

Frá menntamálanefnd.

Menntamálanefnd hefur flutt þetta frumvarp tvívegis, Í fyrra sinn á s. l. vetri
að beiðni hæstv. dómsmálaráðherra og nú á þessu þingi að beiðni biskups, en í bæði
skiptin hefur komið skýrt fram, að í flutningi málsins fælist ekki efnisleg afstaða
til málsins.

Nefndin hefur sent frumvarpið ýmsum aðilum til umsagnar, og reyndust skoð-
anir skiptar um efni þess. Meðmæli með frumvarpinu hafa borist frá héraðsfundi
Eyjafjarðarprófastsdæmis, prófasti Austfjarðaprófastsdæmis, prófasti Skagafjarðar-
prófastsdæmis, sóknarnefnd Grensássóknar og héraðsfundi Ísafjarðarprófastsdæmis,
guðfræðideild Háskóla Íslands og Prestafélagi Íslands.

Andmæli gegn samþykkt frumvarpsins hafa borist frá dómprófasti Reykjavíkur-
prófastsdæmis, safnaðarstjórn og safnaðarfulltrúa Digranessóknar í Kópavogi,safn-
aðarnefnd Kársnesprestakalls í Kópavogi og prófasti Kjalarnesþings.

Prófastur Rangárvallaprófastsdæmis hefur borið málið undir söfnuðina, og bár-
ust svör frá átta af sextán söfnuðum og voru þeir allir andvígir frumvarpinu.

Prófastur Húnavatnsprófastsdæmis hefur fengið jákvæðar undirtektir við frum-
varpið í 6 sóknum og neikvæðar í öðrum 6 sóknum.

Prófastur Ísafjarðarprófastsdæmis vill afnema prestskosningar, en prestar verði
ráðnir í embætti eftir sama fyrirkomulagi og gildir um aðra embættismenn. Svipuð
skoðun kemur fram hjá ýmsum, sem lýsa yfir andstöðu við frumvarpið.

Nefndin telur eðlilegt, að gerðar verði breytingar á lögum nr. 32 1915, um veit-
ingu prestakalla, með hliðsjón af óánægju með prestskosningar. sem virðist vera
ríkjandi meðal presta, guðfræðinema og ýmissa kirkjunnar manna. Hins vegar getur
nefndin ekki fallist á það skipulag, sem felst í frumvarpi Kirkjuþings, að valdið
til að velja prest verði fyrst og fremst í höndum sóknarnefnda og safnaðarfulltrúa
í stað sóknarbúa.

Í trausti þess, að ríkisstjórnin leggi fram frumvarp um breytingar á lögum
um veitingu prestakalla að höfðu samráði við Kirkjuþing og biskupsembættið og
að fengnu áliti almennra safnaðarfunda, leggur nefndin til, að því frumvarpi, sem
hér liggur fyrir, verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
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