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Til nefndasviðs Alþingis
ÞJÓÐKIRKJAN

Umsögn kirkjugarðaráðs um Qárlög 2019.
1. mál lagafrumvarp 

149. löggjafarþing 2018 -2019.

Kirkjugarðaráð óskar hér með eftir að uppreiknuð ffamlög ríkisins til kirkjugarða landsins, 
sem í ijárkgaffumvarpinu fyrir árið 2019 eru kynnt í kafla 10.2. um trúmál, verði tekin til 
endurskoðunar. Þá er það mat kirkjugarðaráðs að óeðlilegt sé að flokka málefni kirkjugarða 
undir „trúmál“ í íjár 1 agafrumvarpinu. Lög um kirkjugarða fjalla ekki um trúmálastarfsemi, 
kirkjugarðar eru fyrir alla án tillits til þess hvort menn eru innan trúfélaga eða utan þein*a.
Fjöldi þeirra sem kjósa að standa utan kirkjunnar hefur farið vaxandi og því er tímabært að 
breyta þessari flokkun.

Vegna vanefnda ríkisins á þjónustusamningi við kirkjugarðaráð glíma kirkjugarðar landsins við 
vaxandi rekstrarvanda. Því hefur verið nauðsynlegt að draga úr rekstrarkostnaði. Hefur þurft að 
draga úr umhirðu, verulega í sumum kirkjugörðum.Fresta viðhaldi og framkvæmdum. Hjá 
sumum kirkjugörðum hefur þetta náðst með aukinni sjálfboðavinnu. Okkur er jafnffamt 
kunnugt um að taxtar vegna vinnu véla og manna eru langt undir markaðsverði. Ef ffam heldur 
sem horfir stefnir í verulegt óefni hjá kirkjugörðum víða um land og ljóst er að draga þarf enn 
frekar úr umhirðu garðanna og rekstrarkostnaði. Viðbúið er að kostnaður vegna grafartöku geti 
orðið illviðráðanlegur hjá sumum görðum ef ekki koma til aukin framlög. Loks blasir við að 
hætta þarf þjónustu sem ekki er lögbundin, svo sem rekstri líkhúsa og athafharýma þar sem 
þeim er til að dreifa.

Samningur ríkisins og Kirkjugarðaráðs var undirritaður af dómsmálaráðherra, fjármálaráðherra 
og formanni kirkjugarðaráðs 15. apríl 2005. Hann átti að tryggja framlög til að standa straum 
af heildarkostnaði við lögbundin verkefni kirkjugarðanna. Samningurinn grundvallast á 
gjaldalíkani sem reiknar út kostnað við þá þætti í rekstri garðanna sem lögbundir eru. Mikil 
undirbúningsvinna var á sínum tíma innt af hendi við að skilgreina og reikna út einingaverð 
umhirðu (kr/fm) og einingaverð grafartöku (duftgrafir/kistugrafir). Gjaldalíkanið átti að tryggja 
hallalausan rekstur og einingaverðin áttu að breytast í takt við kaupgjald og verðlag á hverjum 
tíma. Eftir efhahagshrunið 2008 voru ffamlög til kirkjugarða eins og fjölmargra annaira 
útgjaldaliða ríkisins skorin niður. Utfærsla þess niðurskurðar var gerð án samráðs við 
kirkjugarðaráð og fólst í að færa einhliða niður einingaverðið sem gjaldalíkanið byggir á. Þrátt 
fyrir batnandi efnahagsástand hefur þetta inngrip í samninginn enn ekki verið leiðrétt og því 
vantar 40% upp á greiðslur verði í samræmi við upphaflegan samning , en þeim samningi var 
eingöngu ætlað að uppfylla lögbundin verkefni kirkjugarða.

Fjárlagafrumvarpið fyrir 2019 sem nú liggur fyrir Alþingi boðar óbreytt ástand og felur í sér að 
gjaldalíkanið sem hefur verið skert um 40% mun halda áffam að reikna einingaverð sem eru 
fjam raunvirði. Samkvæmt fylgiriti með ffumvarpinu verður heildarffamlag til kirkjugarða í
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landinu á næsta ári 1.187.200.000 króna sem er tæplega 5% hækkun á milli áranna 2018 og 
2019. Ef gjaldalíkanið tæki mið af þeim einingaverðum sem samið var um 2005 væri upphæðin 
í heild árið 2019 um 1.700 m.kr. Mismunurinn í Qárveitingum sem vantar fer að nálgast 500 
m.kr. á hverju ári, ef fram fer sem horfir. Á árinu 2018 vantaði 460 m.kr. frá ríkissjóði til að 
samningurinn frá árinu 2005 væri uppfylltur.

Kirkjugarðaráð óskar því eftir að framlög til kirkjugarðanna verði hækkuð um 150 m.kr. á 
fjárlögum 2019 miðað við það sem er í núverandi fjárlagafrumvarpi. Ennfremur að samsvarandi 
150 m.kr. hækkun komi til ffamkvæmda á í j á r l ö g u m  2020. Um er að ræða hækkun um 300 
milljónir króna á næstu tveimur árum. Mikilvægt er að slík viðbót verði notuð til að leiðrétta 
einingaverð gjaldalíkansins sem stuðst hefur verið við frá árinu 2005. Slík leiðrétting í tveimur 
áföngum myndi bæta upp um 2/3 þeirrar skerðingar sem orðið hefiir vegna lækkunar á 
einingaverðum gjaldalíkansins frá árinu 2009.

Virðingarfyllst, 
f.h. kirkjugarðaráðs

Ragnhildur Benediktsdóttir 
form. kirkjugarðaráðs


