
Viðbótarumsögn um þingmál 587 -  heildarlög um bióðkirkiuna.

Sendandi: Kristinn Jens Sigurþórsson

Ástæða er til að benda allsherjar- og menntamálanefnd þjóðkirkjunnar á eftirfarandi 
tölvupóstssamskipti, er undirritaður átti við dómsmálaráðuneytið á dögunum, þar sem ráðuneytinu var 
bent á það misræmi sem er að finna í fyrirliggjandi frumvarpi um þjóðkirkjuna og þeim frumvarps- 
drögum er áður höfðu verið lögð fram í samráðsgátt stjórnvalda.

Eftirfarandi tölvupóstur var sendur dómsmálaráðuneytinu þann 29. apríl sl.:

Frá: Kristinn Jens Sigurthorsson <kristinniens@icloud.com>
Sent: fimmtudagur, 29. apríl 2021 11:54
Til: Berglind Bára Sigurjónsdóttir <berglind.b.sigurionsdottir@dmr.is>
Afrit: Fanney Óskarsdóttir <fanney.oskarsdottir@dmr.is>
Efni: Varðar 587. þingmál - BRÝNT

Til þeirra er málið varðar hjá dómsmálaráðuneytinu.

Góðand dag!

Rík ástæða er til að benda á að misræmis gætir í bráðabirgðaákvæði frumvarps til 
þjóðkirkjulaga, er nú liggur fyrir Alþingi (þingmál 587 á yfirstandandi þingi), og þeirra 
frumvarpsdraga er lögð voru fram í samráðsgátt stjórnvalda (og áður höfðu verið 
samþykkt á kirkjuþingi). Engin skýring er sett fram í athugasemdum frumvarpsins 
varðandi þetta misræmi og vekur þessi breyting ýmsar spurningar.

Í 1. mgr. þess bráðbirgðaákvæðis frumvarpsins, sem nú er fyrirliggjandi, er notast við 
orðalagið ,,...var skipað í embætti samkvæmt lögum um réttindi starfsmanna ríkisins...“  en það 
er hvorki það sama og finna má í frumvarpsdrögum í samráðsgáttinni né er það í 
samræmi við 2. mgr. 19. gr. nr. 153/2019 en í báðum þeim tilvikum er notað 
orðalagið ,,...sem var skipað í embætti í skilningi laga um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins, nr. 70/1996.. .“

Í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins, sem nú liggur fyrir Alþingi, má ætla að horfið sé frá 
því að vísa til þess að ákvæðið eigi að tryggja rétt allra þeirra sem skipaðir hafa verið í 
embætti í skilningi starfsmannalaga og í þess stað er komið orðalag sem ætla má að nái 
einungis til þeirra sem skipaðir eru í embætti samkvæmt lögum 70/1996. Getur það vart 
verið ætlunin að gera þá embættismenn þjóðkirkjunnar, sem hlutu skipun í gildistíð eldri 
starfsmannalaga (frá 1954), verr setta en þá sem hlutu skipun í gildistíð núgildandi 
starfsmannalaga frá 1996.

Er hér með kallað eftir skýringum ráðuneytisins á þessu misræmi og hvað það eigi að 
fela í sér.

Sá er hér ritar hefur gert athugasemd við umrætt misræmi í umsögn til Alþingis og hefur 
hann jafnframt verið boðaður á fund allsherjar- og menntamálanefndar á þriðjudaginn 
kemur, 4. maí, til að fjalla um frumvarpið. Er afar brýnt að ráðuneytið geri sem allra fyrst 
grein fyrir því sem býr að baki þessu misræmi þar sem óbreytt orðalag frumvarpsins 
getur hæglega haft í för með sér alvarlegan túlkunarágreining.

Þann 4. maí sl. barst eftirfarandi svarpóstur frá Fanney Óskarsdóttur, dómsmálaráðuneytinu:
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Sæll og blessaður Kristinn

Ég vil þakka þér fyrir þessa ábendingu, sem ég tel vera réttmæta. Breytingin virðist hafa 
komið við lokavinnslu frumvarpsins, án athugasemda. Ráðuneytið hefur komið því á 
framfæri við allsherjar- og menntamálanefnd að það telji rétt að færa textann í f^rra horf.

Bestu kveðjur

Fanney

Fram kemur í þessum samskiptum að ráðuneytið telur ábendinguna réttmæta og með því að vísa til 
þeirra í þessari viðbótarumsögn vill sendandi undirstrika mikilvægi þess athugasemdir hans, sem og 
stjórnar Prestafélags Íslands, verði teknar til greina og að 1. mgr. bráðabirgðaákvæðis fyrirliggjandi 
frumvarps verði breytt í meðförum Alþingis á þann veg að ekki verði í því talað um það starfsfólk 
þjóðkirkjunnar er var skipað samkvæmt l. nr. 70/1996 heldur verði í ákvæðinu talað um það starfsfólk 
þjóðkirkjunnar „sem var skipað í embætti í skilningi laga “ nr. 70/1996.

Til viðbótar skal svo lögð áhersla á að í núgildandi lögum um þjóðkirkjuna, l. nr. 78/1997, er nú 
þegar í 2. mgr. bráðabirgðaákvæðis XII talað um það starfsfólk þjóðkirkjunnar er hafði hlotið 
embættisskipun í skilningi umræddra starfsmannalaga en 2. mgr. er svohljóðandi:

„ Það starfsfólkþjóðkirkjunnar sem var skipað í embætti í skilningi laga um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum, við gildistöku laga þessara heldur þeim 
réttindum og skyldum sem a f  skipuninni leiðir út skipunartíma sinn, en að öðru leyti fer um réttindi 
þess og skyldur samkvæmt starfsreglum settum a f  kirkjuþingi. ”

Fær sendandi ekki séð að nokkur ástæða sé til þess að hverfa frá þegar gildandi orðalagi í lögum um 
réttarstöðu þeirra embættismanna þjóðkirkjunnar er skipaðir voru áður en lög nr. 153/2019 tóku gildi 
enda hlýtur bráðabirgðaákvæðinu, rétt eins og áður, að vera ætlað ágreiningslaust að ná til allra er fyrr 
höfðu hlotið skipun í embætti.

Virðingarfyllst,

Kristinn Jens Sigurþórsson, 
kt. 160461-2259

netfang kristinnjens@icloud.com 
sími: 862-9761
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