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Vísað er til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 7. nóvember 2011, vegna frumvarps til laga 
um ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga), 195. mál.

Athugasemdir kirkjuráðs lúta að XII. og XIII köflum frumvarpsins.

Hvað varðar XII. kafla, 26. gr., bendir kirkjuráð á að niðurskurður sóknargjalda 
þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga er langt umfram almennan niðurskurð á fjárlögum 
undanfarin ár. Sóknargjöld hafa verið skert um 20% síðan 2008 og stefnir í algert óefni meðal 
margra sókna. Á sama tímabili hafa stofnanir innanríkisráðuneytis hækkað sem nemur 5%. 
Vísað er til nýrrar áfangaskýrslu nefndar sem innanríkisráðherra skipaði fyrr á árinu til að fara 
yfir niðurskurð á framlögum til þjóðkirkjunnar. Skýrslan fylgir. Sóknargjöld ættu að vera kr. 
919,- fyrir hvern einstakling á mánuði miðað við að þjóðkirkjan taki samsvarandi 
hagræðingarkröfu og stofnanir innanríkisráðuneytisins.

Kirkjuráð vekur athygli á því að sóknargjöld eru í eðli sínu félagsgjöld og árlegur útreikningur 
þeirra á að fara eftir ákveðinni aðferð sem tiltekin er í lögum um sóknargjald o.fl. nr. 91/1987.

Þrátt fyrir það er enn farin sú leið að leggja til frumvarp til laga sem felur í sér einhliða 
ákvörðun tiltekinnar fjárhæðar sóknargjalda sem felur í sér skerðingu. Í ofangreindu 
frumvarpi svo og fjárlagafrumvarpi 2012 er lagt til að gjaldið lækki enn í kr. 677 á mánuði. 
Kirkjuráð hvetur efnahags- og viðskiptanefnd til að kynna sér meðfylgjandi skýrslu og 
leiðrétta frumvarpið þannig að sanngirni sé gætt gagnvart kirkjunni miðað við aðrar stofnanir.

Hvað varðar XIII. kafla frumvarpsins 27. gr., gerir kirkjuráð ekki athugasemd við það ákvæði 
enda er það í samræmi við tímabundið samkomulag ríkis og kirkju, staðfestu á kirkjuþingi 
2011, um niðurskurð samningsframlaga ríkisins á kirkjujarðasamkomulagi 1997.

Virðingarfyllst f.h. kirkjuráðs

Guðmundur Þór Guðmundsson, lögfr. 
framkvæmdastjóri kirkjuráðs
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Nefnd IRR um mat á áhrifum niðurskurðar fjárveitinga á starfsemi þjóðkirkjunnar og afleiðingar þess ef haldið yrði áfram á þeirri braut.
16.11.2011 OE/ Fylgiskjal með áfangaskýrslu



Nefnd innanríkisráðherra til að meta áhrif niðurskurðar fjárveitinga á starfsemi þjóðkirkjunnar 
og afleiðingar þess að haldið yrði áfram á þeirri braut.

ÁFANGASKÝRSLA TIL RÁÐHERRA

Eftir að biskup Íslands lýsti áhyggjum sínum af fjárhagsstöðu safnaða Þjóðkirkjunnar vegna 
lækkunar á sóknargjöldum skipaði innanríkisráðherra starfshóp til að meta áhrif niðurskurðar 
fjárveitinga á starfsemi þjóðkirkjunnar og afleiðingar þess ef haldið yrði áfram á þeirri braut.

Starfshópurinn lét reikna út hver þessi niðurskurður hefði verið allt frá því hann hófst eftir 
bankahrunið og bera hann saman við þann niðurskurð sem almennt hefði verið á framlögum 
til reksturs hjá ríkisaðilum. Þá fór starfshópurinn fram á við Ríkisendurskoðun að fá aðgang 
að ársreikningum sókna þjóðkirkjunnar til að leggja mat á hvernig þær hefðu brugðist við 
niðurskurðinum og hvaða áhrif hann hefði haft á starfsemi þeirra.

Fjárveitingar á fjárlögum til Þjóðkirkjunnar eru í meginatriðum af tvennum toga.

Í fyrsta lagi byggja þær á samkomulagi sem íslenska ríkið og Þjóðkirkjan gerðu með sér árið 
1997 um kirkjujarðir og launagreiðslur presta og starfsmanna Þjóðkirkjunnar. Í 
samkomulaginu segir (1. gr.) að kirkjujarðir og aðrar kirkjueignir sem þeim fylgja, að 
frátöldum prestssetrum og því sem þeim fylgir séu eign íslenska ríkisins. Þá segir (2. gr.) að 
íslenska ríkið skuldbindi sig til þess, á þeim grundvelli sem að framan greini, að greiða laun 
presta Þjóðkirkjunnar og starfsmanna biskupsembættisins. Í samkomulaginu er síðan 
tíundað hvað felist í framangreindri skuldbindingu ríkisins og hvað geti haft áhrif á hana.

Í öðru lagi byggja fjárveitingar fjárlaga á gildandi lögum nr. 91/1987 um sóknargjöld o.fl. Þau 
lög leystu af hólmi eldri lög um sama efni sem sett höfðu verið tveimur árum áður. 
Samkvæmt hinum eldri lögum lagði sóknarnefnd gjaldið á og ákvað fjárhæð þess innan 
tiltekins ramma. Ríkið tók að sér að annast um innheimtuna, gegn 1% þóknun sem rann í 
ríkissjóð, og skilaði gjaldinu til viðkomandi aðila. Í greinargerð frumvarpsins sem varð að 
lögum nr. 91/1987 um sóknargjöld o.fl. er til þess vísað að í greinargerð frumvarps til laga um 
breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum komi 
skýrt fram að miðað sé við að hlutdeild sókna og kirkjugarða verði hin sama og verið hafi 
samkvæmt þágildandi lögum. Nefndin sem samdi frumvarpið hafi haft það sem 
meginsjónarmið að kirkjan haldi tekjustofnum sínum óskertum, miðað við það sem hún hafi 
haft. Jafnframt sé mikilvægt að reglur, sem settar verði, tryggi stöðugleika á tekjustofnum 
sókna. Þá segir í greinargerðinni að kostir þessarar leiðar, sem valin var við að reikna út og 
skipta umræddum gjöldum séu einkum þeir að hún sé einföld í framkvæmd, hún tryggi til 
frambúðar stöðugleika á umræddum tekjustofnum kirkjunnar og fylgi tekjubreytingum. Þetta 
auðveldi söfnuðum að áætla tekjur sínar og byggja fjárhagsáætlanir á þeim. Jafnframt falli 
innheimtukostnaður niður.

Af ofansögðu er því ljóst að megintekjustofnar Þjóðkirkjunnar af fjárlögum eru annars vegar 
greiðsla fyrir eignir sem Þjóðkirkjan afsalaði til ríkissjóðs, og hins vegar skil á félagsgjaldi 
sem ríkið tók að sér að innheimta og var árið 1987 umreiknað í tiltekið hlutfall tekjuskatts.

Frá og með fjárlögum 2009 hafa báðir ofangreindir tekjustofnar Þjóðkirkjunnar verið skertir.
Fjárveitingarnar samkvæmt samkomulaginu frá 1997 hafa verið lækkaðar „ .... til samræmis
við almennan niðurskurð á flestum sviðum ríkisins" eins og segir í árlegu 
viðbótarsamkomulagi þar sem tilgreint hefur verið hver lækkunin sé það árið og hver 
uppsöfnuð heildarlækkun sé orðin. Fjárveitingarnar sem byggja á sóknargjaldinu voru áður



verðtryggðar með því að þær voru tiltekið hlutfall tekjuskattstofns. Því þurfti ekki að verðbæta 
þær sérstaklega í fjárlagafrumvarpinu. Í ákvæði frumvarps til laga um ráðstafanir í 
ríkisfjármálum um upphæð sóknargjalds hefur þess ekki verið gætt að nú þarf að verðbæta 
sóknargjaldið til að gætt sé jafnræðis við aðra aðila sem byggja rekstur sinn á framlögum 
fjárlaga. Vegna þessa hefur sóknargjald því lækkað um nálægt 25% umfram fjárveitingar til 
reksturs annarra aðila sem sætt hafa skerðingu til samræmis við almennan niðurskurð frá 
fjárlögum ársins 2008.

Athugun á áhrifum niðurskurðarins á starfsemi sókna og viðbrögðum þeirra leiddi í ljós að 
fjármunir til viðhalds kirkna hafa að meðaltali verið skornir niður um meira en 30% á 
tímabilinu svo og almennur rekstrarkostnaður kirkna eins og laun organista og annars 
starfsfólks. Með vitnisburði fyrir starfshópnum var leitt fram að víða væri svo komið að segja 
þyrfti organistum upp störfum og kórfólki fækkaði, en ekki væri lengur unnt að greiða því 
neina þóknun eða leggja til fjármuni til hvatningar söngstarfi. Dæmi eru þess í minni sóknum 
á landsbyggðinni að helgihald er farið að líða fyrir fjárskort og í stærri sóknum í þéttbýli eru 
dæmi þess að aukning aðsóknar, eins og t.d. í barnastarfi er farin að valda vandræðum 
vegna þrenginga og niðurskurðar í mannahaldi. Einnig munu þess mörg dæmi að sóknir sem 
skuldsettar eru, t.d. vegna nýbygginga eða viðamikilla viðhaldsframkvæmda á síðustu árum 
séu mjög illa settar og sumar jafnvel þegar komnar í þrot. Samkvæmt gögnum frá 
Ríkisendurskoðun voru 92 sóknir sem ekki náðu endum saman í rekstri sínum á síðasta ári 
og hafði fjölgað um liðlega 50% á þremur árum. Það er því ljóst að með sama áframhaldi 
mun Þjóðkirkjunni á allra næstu árum verða nauðugur sá kostur að leggja niður mikilvægan 
hluta af kjarnastarfsemi sinni til að forða því að kerfið í heild komist í þrot.

Til skýringar er hjálögð mynd. Á henni hafa þrír hagvísar verið stilltir á 100 árið 2008 og síðan 
er fylgst með þróun þeirra. Af myndinni má lesa, að forstöðumönnum stofnana sem falla 
undir IRR er gert að glíma við þann vanda að reka stofnanir sínar á næsta ári fyrir 
fjárheimildir sem mælast 105,44 meðan kostnaðurinn sem fylgir þróun vísitölu neysluverðs er 
almennt kominn upp í 128,19. Söfnuðum Þjóðkirkjunnar er aftur á móti boðið upp á að reka 
sig fyrir 79,4 með sama kostnað, eða upp á 128,19. Niðurskurðurinn sem söfnuðirnir standa 
frammi fyrir að teknu tilliti til kostnaðarhækkana, (38,1%), er því í raun rúmlega tvöfaldur sá 
niðurskurður sem stofnanir ráðuneytisins hafa mátt sæta (17,7%).

Að óbreyttu munu á næsta ári renna í ríkissjóð um 530 m.kr. vegna skerðingar sóknargjalda 
umfram meðaltalsskerðingu þeirra stofnana IRR sem hljóta almennar verðbætur í fjárlögum.

Starfshópurinn stefnir að því að skila lokaskýrslu sinni svo fljótt sem auðið er.

Reykjavík, 16. nóvember 2011.

Virðingarfyllst,

(sign)

Ingibjörg Pálmadóttir formaður 

Gísli Jónasson 

Halldóra Þorvarðardóttir 

Oddur Einarsson


