
£ H Á S K Ó L I  Í S L A N D S

Umsögn Guðfræði- og trúarbragðafræðideildar Háskóla íslands

um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stöðu, stjórn og starfshætti 
þjóðkirkjunnar, nr. 78/1997. og fleiri lögum og um brottfall laga um kirkjumálasjóð 

(viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)

Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu er það fram komið til að náð verði 
markmiðum viðbótarsamnings íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar um kirkjujarðir og 
launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar, sbr. svokallað 
kirkjujarðasamkomulag frá 1997, en viðbótarsamningurinn var undirritaður 6. 
september 2019. Samningnum fylgdi viljayfirlýsing þar sem segir m.a.:

Með nýjum samningi er stefnt að stórauknu fjárhagslegu sjálfstæði þjóðkirkjunnar. í 
samræmi við það eru aðilar samningsins sammála um að einfalda mjög allt lagaumhverfi 
og íyrirkomulag á þeim greiðslum sem þjóðkirkjan fær úr ríkissjóði.

Ekki verður annað séð en breytingarnar sem lagðar eru til í fram komnum bandormi séu 
í góðu samræmi við þá stefnu sem samningsaðilar hafa sameinast um með þessum hætti 
og séu eðlilegt framhald af viðbótarsamningnum.

Þá skal á það bent að sú stefna sem boðuð er með viðbótarsamningnum, 
viljayfirlýsingunni og frumvarpinu fellur vel að þeirri þróun sem uppi er hér á landi 
varðandi stöðu þjóðkirkjunnar í samfélaginu sem og tengsl ríkis og kirkju í flestum 
nálægum löndum.

Áréttað skal að æskilegt virðist að sjálfstæði þjóðkirkjunnar verði almennt stóraukið 
miðað við það sem nú er en ekki aðeins á fjárhagssviðinu. Því er brýnt að við 
heildarendurskoðun á gildandi lögum um þjóðkirkjuna verði stefnt að einföldum lögum 
um stöðu þjóðkirkjunnar — eða lögum um stöðu og hlutverk þjóðkirkjunnar — í stað 
laga er taka til stöðu, stjórnar og starfshátta þjóðkirkjunnar líkt og nú er. Eðlilegt er að 
kveðið sé á um stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar í starfsreglum sem kirkjuþing setur 
en lög frá Alþingi taki aðeins til stöðu hennar og hugsanlega hlutverks.
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