Samþykktir kirkjuþings 2017 og staða mála
á þingfrestunardegi 15. nóvember 2017
Bráðabirgðaútgáfa, birt með fyrirvara
Guðmundur Þór Guðmundsson

1. mál Skýrsla kirkjuráðs
Ályktun
við skýrslu kirkjuráðs
Kirkjuþing 2017 ályktar um mikilvægi þess að bæta stöðu kynningar- og upplýsingamála
þjóðkirkjunnar.
Kirkjuþing ályktar að tímabært sé að auka samstarf og sameiningu sókna, jafnt í þéttbýli sem dreifbýli
og tekur undir það að jöfnunarsjóður sókna veiti sóknum sem sameinast fjárstyrki vegna þess.
Kirkjuþing ályktar að starfshópur um skírnarfræðslu, sbr. áfangaskýrslu á fylgiskjali með skýrslu
kirkjuráðs, sem lögð hefur verið fram á kirkjuþingi til kynningar, haldi áfram störfum og leggi fyrir
næsta kirkjuþing tillögur sínar í samræmi við framangreinda áfangaskýrslu.
Lagt til að veitt verði í verkefnið ein milljón króna.
Kirkjuþing fagnar framkomnum hugmyndum á kirkjuþingi unga fólksins um vilja þess til aukinnar
þátttöku í almennu kirkjustarfi og stjórnun, jafnframt áhuga og framlag að láta til sín taka á sviði
umhverfismála.
Kirkjuþing ályktar að fundin verði varanleg lausn á fjármálum Skálholtsstaðar.
Kirkjuþing ályktar um starf fastanefnda að á milli þeirra ríki jafnara álag og ábyrgð þannig að ein
nefndanna þurfi ekki að vinna óslitið milli þinga. Á meðan eru aðrar nefndir aldrei kallaðar saman til
skoðunar eða undirbúnings mála fyrir kirkjuþing, sbr. mál nr. 4 „Tillaga til þingsályktunar um frumvarp
til þjóðkirkjulaga“.

2. mál Þingsályktun
um fjármál þjóðkirkjunnar
Lagt er til að kirkjuþing 2017 samþykki endurskoðaða ársreikninga þjóðkirkjunnar, Jöfnunarsjóðs sókna
og Kristnisjóðs fyrir árið 2016.
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3. mál Þingsályktun
um kaup og sölu fasteigna

Kirkjuþing 2017 heimilar sölu eftirtalinna fasteigna í eigu kirkjumálasjóðs:
Suðurprófastsdæmi
Jörðin Hraungerði og Voli, Flóahreppi
Kirkjubæjarklaustur, lóðir og land prestssetursins.
Kjalarnesprófastsdæmi
Skagabraut 30, sveitarfélaginu Garði
Vesturlandsprófastsdæmi
Laugarbraut 3, Akraneskaupstað
Vestfjarðaprófastsdæmi
Hellisbraut 4, Reykhólum,Króksfjarðarnesi
Miðtún 12, Ísafirði, Ísafjarðarbæ
Austurlandsprófastsdæmi
Hamrahlíð 12, Vopnafirði
Hraungarður 8, Eiðum. (Ekki hægt að selja vegna lóðamála)
Valþjófsstaður, heimild til sölu á spildu úr jörðinni.
Reykjavíkurprófastsdæmi vestra
Kirkjuhúsið, Laugavegi 31, Reykjavík
Heimildarákvæði um sölu fasteigna gilda fram að kirkjuþingi 2019.

4. mál Tillaga til þingsályktunar um frumvarp til þjóðkirkjulaga
Málið er hjá öllum nefndum kirkjuþings

5. mál Tillaga að starfsreglum um breytingu á starfsreglum um skipulag kirkjunnar í
héraði nr. 1026/2007
Málið var dregið til baka.
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6. mál Starfsreglur
um kirkjutónlist á vegum þjóðkirkjunnar
Stefna þjóðkirkjunnar í kirkjutónlistarmálum
1. gr.
■Á vegum þjóðkirkjunnar skal staðið að kirkjutónlistarmálum með hliðsjón af og í samræmi við
tónlistarstefnu þjóðkirkjunnar sem kirkjuþing samþykkir.
□Meginviðfangsefni kirkjutónlistarstefnu eru söngur og tónlistarflutningur við helgiathafnir kirkjunnar,
almenn fræðsla, menntun og símenntun starfsmanna í kirkjutónlist.
Framkvæmd kirkjutónlistarstefnu og umsjón með kirkjutónlistarmálum
2. gr.
■Biskup Íslands ábyrgist framkvæmd tónlistarstefnu Þjóðkirkjunnar í samræmi við starfsreglur þessar.
Biskup skipar söngmálastjóra þjóðkirkjunnar til að framfylgja kirkjutónlistarstefnunni og hafa umsjón
með framkvæmd hennar. Biskup setur söngmálastjóra þjóðkirkjunnar erindisbréf.
3. gr.
■Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar gerir árlega starfs- og rekstraráætlun í samráði við Kirkjutónlistarráð
og leggur fyrir kirkjuráð til samþykktar. Hann skilar ársskýrslu og ber ábyrgð á gerð ársreiknings sem
lagður er fyrir kirkjuráð.
Menntun
4. gr.
■Framkvæmd og umsjón kirkjutónlistarstefnu skal einkum felast í því að
a)
b)
c)
d)

veita organistum1, prestum, kórstjórum, kirkjukórum, barnakórum og öðrum sem að
kirkjulegu tónlistarstarfi koma ráðgjöf, fræðslu, aðstoð og stuðning.
mennta organista og annað tónlistarfólk til starfa innan kirkjunnar.
bjóða upp á símenntun í kirkjutónlist, sálmafræði og lítúrgískum fræðum.
5. gr.

■Kirkjan starfrækir Tónskóla þjóðkirkjunnar sem annast um menntun organista og
kirkjutónlistarfræðslu þeirra og annars tónlistarfólks innan kirkjunnar, sbr. 4. grein, liði b og c.
Tónskólinn heyrir undir kirkjuráð. Skólinn starfar eftir námsskrá sem kirkjuráð samþykkir.
6. gr.
■Kirkjuráð skipar þriggja manna kirkjutónlistarráð sem er stjórn Tónskóla þjóðkirkjunnar og fagráð í
kirkjutónlistarmálum. Það starfar í samráði við söngmálastjóra þjóðkirkjunnar.
□Kirkjutónlistarráð ber ábyrgð á að skólinn sinni skyldum sínum og haldi sig innan fjárheimilda
hverju sinni.
□Færa skal til bókar meginatriði þess sem fram fer á fundum kirkjutónlistarráðs og ákvarðanir þess.
Fundargerðir skulu sendar kirkjuráði.
□Kirkjuráð setur kirkjutónlistarráði erindisbréf.
1

Organisti er hér skilgreint víðar en skv. starfsreglum um organista nr. 823/1999 og er gert að yfirhugtaki um þau sem bera
ábyrgð á tónlistarlífi safnaða þjóðkirkjunnar.
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■Tilnefningar til setu í kirkjutónlistarráði:
Biskup tilnefnir formann ráðsins og einn til vara, stjórn Félags íslenskra organleikara tilnefnir einn
fulltrúa og einn til vara og stjórn Prestafélags Íslands einn fulltrúa og einn til vara.
7. gr.
■Kirkjutónlistarráð, í samráði við Kirkjuráð, ræður skólastjóra og setur honum erindisbréf.
□Skólastjóri annast daglega yfirstjórn skólans og ræður annað starfsfólk hans í samráði við
stjórn.
8. gr.
■Skólastjóri Tónskólans gerir árlega starfs- og rekstraráætlun í samráði við kirkjutónlistarráð og leggur
fyrir kirkjuráð til samþykktar. Starfs- og rekstrarár skólans er almanaksárið. □Skólastjóri skilar
ársskýrslu og ber ábyrgð á gerð ársreiknings sem lagður er fyrir kirkjuráð.
9. gr.
■Tónskólanum er heimilt að afla sértekna.
Organistar
10. gr.
■Organistum er falin tónlistarstjórn safnaða þjóðkirkjunnar. Skilyrði fyrir ráðningu í starf organista er
próf í kirkjutónlist frá Tónskóla þjóðkirkjunnar eða sambærileg próf í kirkjutónlist.2
11. gr.
■Sóknarnefndir auglýsa laus störf organista í samræmi við starfsreglur þessar. Söngmálastjóri
þjóðkirkjunnar, skólastjóri Tónskólans og formaður FÍO veita faglega aðstoð við ráðningarferli.
□Fáist ekki organisti til starfa með tilskilda kirkjutónlistarmenntun, sbr. 10. grein, er heimilt að ráða
tímabundið í starfið til eins árs í senn.
□Auglýsa skal laus störf organista með fjögurra vikna umsóknarfresti hið minnsta.
□Í auglýsingu skal koma fram ítarleg starfslýsing, ráðningarkjör og umsóknarfrestur.
□Í umsókn skal umsækjandi gera grein fyrir menntun og fyrri störfum og skila gögnum
þar um eftir því sem við á.
12. gr.
■Organisti stýrir tónlistarstarfi safnaðar í samráði við presta, sóknarnefnd og annað starfsfólk s.s.
stjórnendur annarra kóra safnaðarins og starfsfólk í barna- og æskulýðsstarfi.
□Organisti gerir árlega starfs- og rekstraráætlun og leggur fyrir sóknarnefnd til samþykktar.

Sjá námsskrá Tónskóla þjóðkirkjunnar á www.tonskoli.is. „Kantorspróf veitir starfsréttindi til að starfa sem organisti innan
þjóðkirkjunnar. Kirkjuorganistapróf veitir réttindi til starfa við minni kirkjur.“
2
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□Organisti ber ábyrgð á hljóðfærum safnaðarins, notkun þeirra og viðhaldi. Sóknarnefnd setur organista
erindisbréf.
13. gr.
■Starfsreglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 57. og 59. gr. laga um stöðu, stjórn og
starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, með síðari breytingum, öðlast gildi við birtingu. Frá sama tíma
falla brott starfsreglur um organista nr. 823/1999, með síðari breytingum og starfsreglur um kirkjutónlist
á vegum þjóðkirkjunnar nr. 768/2002, með síðari breytingum.

7. mál Þingsályktun
um hlutdeild unga fólksins í kirkjustarfi og stjórn
■Kirkjuþing 2017 ályktar að fylgja skuli eftir, hvað íslensku þjóðkirkjuna varðar, ályktun tólfta þings
Lúterska heimssambandsins frá árinu 2017 um þátttöku unga fólksins í stjórn aðildarkirkna
sambandsins.
□Miða skal við að ungt fólk, þ.e. sem er á aldrinum sextán til þrjátíu ára, sé að jafnaði minnst tuttugu
hundraðshlutar þeirra innan hverrar skipulagsheildar þjóðkirkjunnar sem hverju sinni taka bindandi
ákvarðanir, semja áætlanir, skipuleggja starfsemi og hafa kosningarétt.
□Verði því eigi við komið að tryggja hlutdeild unga fólksins samkvæmt framanskráðu skal veita
fulltrúum þess eðlilegan rétt til áheyrnar, málfrelsis og framlagningar tillagna.
□Kirkjuþing 2017 beinir því til biskups Íslands, forsætisnefndar kirkjuþings og kirkjuráðs að fara yfir
eigið skipulag og starfsemi, svo og þær nefndir og önnur fjölskipuð stjórnvöld, nefndir og ráð sem starfa
á þeirra vegum og leggja fram á kirkjuþingi 2018, eftir því sem þurfa þykir, tillögur að nauðsynlegum
breytingum á starfsreglum til að ná ofangreindum markmiðum. Ef við á verði verklagsreglum, skráðum
jafnt sem óskráðum, eða öðrum sambærilegum heimildum breytt í sama skyni og þær breytingar kynntar
kirkjuþingi 2018.

8. mál Þingsályktun
um jöfn hlutföll kynja í stjórnum, nefndum og ráðum innan þjóðkirkjunnar
Kirkjuþing 2017 ályktar að jöfn hlutföll kynja skuli ávallt vera í öllum stjórnum, nefndum og ráðum á
vegum þjóðkirkjunnar, eins og kveðið er á um í jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar frá 2009, með síðari
breytingum. Skulu að jafnaði sitja þar að minnsta kosti 40% konur og að minnsta kosti 40% karlar.
Kirkjuráð fylgi því eftir að við þessi viðmið sé staðið eins og kostur er.

9. mál Þingsályktun
um stuðning íslensku þjóðkirkjunnar við ályktun tólfta þings Lúterska
heimssambandsins um að ákvæði um jafnrétti kynjanna verði tekið upp í stofnskrá
sambandsins
Kirkjuþing 2017 lýsir því yfir, að íslenska þjóðkirkjan styður ályktun tólfta þings Lúterska
Heimssambandsins frá árinu 2017 um að fela nýkjörnu Ráði sambandsins (Central Committee) að
undirbúa fyrir þrettánda heimsþing þess að ákvæði um jafnrétti kynjanna verði tekið upp í stofnskrá
heimssambandsins.
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10. mál Þingsályktun
um ráðningu jafnréttisfulltrúa þjóðkirkjunnar
Kirkjuþing 2017 samþykkir að fela kirkjuráði að auglýsa stöðu jafnréttisfulltrúa og ráða í hana. Um
hálft starf er að ræða og mun jafnréttisfulltrúinn vinna náið með jafnréttisnefnd kirkjunnar að
framkvæmdaáætlun jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar auk þess að vinna að jafnréttismálum kirkjunnar
almennt. Hér er um tilraunaverkefni til fimm ára að ræða.

11. mál Þingsályktun
um Víkurgarð í Reykjavík
Kirkjuþing 2017 felur kirkjuráði að koma á framfæri við þar til bær stjórnvöld að lög og reglur um
niðurlagða kirkjugarða séu virt hvað varðar Víkurgarð í Reykjavík. Ennfremur vill kirkjuþing benda á
að í 33. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993 segir: „Niðurlagðan kirkjugarð
má ekki nota til neins þess sem óviðeigandi er að dómi prófasts (prófasta). Ekki má þar jarðrask gera
né reisa nein mannvirki.“

12. mál Starfsreglur um breytingu á starfsreglum um
prestssetur og aðrar fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 950/2009
1. gr.
Eftirfarandi breyting verður á 9. gr. starfsreglnanna:
Í stað orðsins „fasteignanefnd“ kemur orðið: kirkjuráð.
2. gr.
5. mgr. 21. gr. starfsreglnanna fellur brott.
3. gr.
Starfsreglur þessar sem settar eru á grundvelli 59. gr. laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar
nr. 78/1997 öðlast gildi við birtingu.

13. mál Tillaga til þingsályktunar um skipan nefndar til að kanna hvort breyta skuli
heiti og hlutverki kjörbréfanefndar kirkjuþings
Málið er hjá öllum nefndum kirkjuþings

14. mál Starfsreglur um breytingu á starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr.
144/2016, með síðari breytingum
a. 1. mgr. 7. gr. starfsreglnanna orðast svo:
Kjörnefnd prestakalls er kosin á aðalsafnaðarfundi eða safnaðarfundi á fjögurra ára fresti. Sóknarnefnd
ber að kanna fyrir hvern aðalsafnaðarfund eða safnaðarfund, ef svo ber undir, hvort einhver
sóknarmaður í kjörnefnd hafi flutt lögheimili sitt úr sókninni eða misst kjörgengi sitt af öðrum
ástæðum. Ef svo er ber að kjósa nýja fulltrúa í kjörnefnd svo sú nefnd verði á öllum tímum skipuð til
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samræmis við 11. mgr. Sama gildir ef fleiri en ein sókn er í prestakalli. Í kjörnefnd skulu einungis sitja
sóknarmenn úr þeirri sókn sem kýs kjörnefnd viðkomandi prestakalls. Sama gildir ef fleiri en ein sókn
er í prestakalli.
b. Síðari málsliður 11. mgr. hljóðar svo:
Kjör telst ekki gilt nema kjörnefnd sé skipuð að lágmarki tveimur þriðju fulltrúa á fundi þar sem kosið
er til prestsembættis.
c. 11. mgr. 7. gr. starfsreglnanna orðast svo:
Sóknarnefndir skulu sjá til þess að fulltrúar í kjörnefndir séu kosnir samkvæmt starfsreglum þessum og
að jafnan sé til staðar sá fjöldi aðalmanna og varamanna sem áskilinn er. Sóknarnefndum ber að
upplýsa prófasta árlega, sbr. 1. mgr., um stöðu á skipun kjörnefnda svo prófastar geti gengið úr skugga
um að kjörfundir megi verða löglegir.
d. Nýr málsliður sem verður lokamálsliður 7. gr. orðast svo:
Varamenn hverrar kjörnefndar skulu aldrei vera færri en ellefu. Þó er heimilt að kjósa allt að sama
fjölda varamanna og fjöldi aðalmanna er í kjörnefnd.
e. 10. mgr. 8. gr. orðast svo:
Sá umsækjandi telst hafa hlotið kosningu í prestsembætti sem hlýtur meiri hluta gildra atkvæða, miðað
við fullskipaða kjörnefnd, í leynilegri atkvæðagreiðslu á kjörnefndarfundi. Atkvæði skal meta ógilt ef
kjörseðill er auður. Ef enginn fær meiri hluta gildra atkvæða skal kosið að nýju um þá tvo sem fengu
flest gild atkvæði. Kjósa má milli þeirra tveggja svo oft sem þurfa þykir.
f. Við 9. gr. starfsreglnanna bætast við tvær nýjar málsgreinar:
Hafi enginn umsækjenda hlotið meiri hluta gildra atkvæða miðað við fullskipaða kjörnefnd, er biskupi
heimilt að skipa í embættið þann sem hann metur hæfastan, framlengt umsóknarfrest, eða ákveðið að
auglýsa embættið að nýju.
Hafni meiri hluti kjörmanna umsækjendum með því að skila auðum kjörseðlum er biskupi ekki heimilt
að veita embættið. Skal þá embættið auglýst að nýju, sbr. 3. gr.
2. gr.
10. mgr. 8. gr. hljóðar svo:
Sá umsækjandi telst hafa hlotið kosningu í prestsembætti sem hlýtur meiri hluta gildra atkvæða í
leynilegri atkvæðagreiðslu á kjörnefndarfundi. Atkvæði skal meta ógilt ef kjörseðill er auður. Ef enginn
fær meiri hluta gildra atkvæða skal kosið að nýju um þá tvo sem fengu flest gild atkvæði. Falli atkvæði
jafnt, ræður hlutkesti.
Hafni meiri hluti kjörmanna umsækjendum með því að skila auðum kjörseðlum er biskupi ekki heimilt
að veita embættið. Skal þá embættið auglýst að nýju, sbr. 3. gr.
3. gr.
Við 3. málsl. 1. mgr. 13. gr. bætast við orðin „ ,sbr. þó 3. mgr. 15. gr.“.
4. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða:
4. og 5. málsl. 1. mgr. falla brott.
Ný 3. mgr. orðast svo:
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Hafi kjörnefnd prestakalls ekki verið kosin í samræmi við 1. mgr. 7. gr. skal kosið til hennar að nýju
eins fljótt og verða má eftir gildistöku starfsreglna þessara.
5. gr.
Starfsreglur þessar, sem settar eru með heimild í 59. gr. laga um stöðu, stjórn og starfshætti
þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, öðlast gildi við birtingu.

15. mál Tillaga til þingsályktunar um frumvarp til laga um úrskurðarnefndir
Málið er hjá öllum nefndum kirkjuþings

16 mál Þingsályktun um umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar
Umhverfisstefna þjóðkirkjunnar
Vísindin hafa fært sönnur á að mannkynið stendur frammi fyrir loftslagsvá sem ógnar lífríki og
vistkerfum jarðar og teflir hlutskipti komandi kynslóða í tvísýnu. Fátækt fólk á jaðarsvæðum,
frumbyggjar á pólsvæðum og íbúar strandbyggða og lálendra eyja glíma þegar við afleiðingar
loftslagsbreytinga. Takist ekki á næstu áratugum að koma fram þeirri umbreytingu sem
Parísarsamkomulag þjóðríkja kallaði á árið 2015, blasa við hamfarir um heim allan. Þessi vandi er
siðferðilegt málefni sem varðar alla.
Alkirkjuráðið og Lútherska heimssambandið hafa í þrjá áratugi látið loftslagsmál til sín taka. Íslenska
þjóðkirkjan er aðili að stefnu þeirra þar sem áréttað er að jörðin sé ekki til sölu. Í henni felst áskorun til
safnaða og leiðtoga kirkjunnar um að boða frið við jörðina, hófsaman lífsstíl og réttláta skiptingu
jarðargæða. Þar er einnig um að ræða hvatningu til trúmennsku við þá spámannlegu köllun kirkjunnar
að benda á óréttlæti, ójöfnuð, félagslega neyð og náttúruspjöll af manna völdum.
Lífið og tilveran öll er sköpunarverk Guðs. Lífið er heilagt og hefur eigið gildi. Manneskjan er hluti af
náttúrunni en ekki yfir hana hafin. Hún ber jafnframt sérstaka ábyrgð vegna stöðu sinnar í sköpunarverki
Guðs samkvæmt gyðing-kristinni hefð. Þeirri ábyrgð fylgir sú siðferðilega skylda að hlú að öllu lífi.
Hlutverk mannkyns er að yrkja jörðina, vernda hana og næra, og nýta gæði hennar af umhyggju og
virðingu með sjálfbærni að leiðarljósi.
Einkennisorð þjóðkirkjunnar eru: Biðjandi, boðandi, þjónandi.
•
•
•

Við biðjum fyrir því að allir sem á Íslandi búa vakni til vitundar um nauðsyn þess að umbreyta
lífsháttum þannig að markmið í loftslagsmálum og náttúruvernd náist.
Við boðum lífsmáta sem dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda, sóun orku og matar og notkun
skaðlegra umbúða.
Við þjónum náttúrunni sem allra best öllum i hag, meðal annars með endurheimt votlendis,
skógrækt, landgræðslu og vistvænni starfsemi söfnuða kirkjunnar.

Við sem störfum í kirkjunni viljum taka höndum saman við aðrar hreyfingar og einstaklinga sem láta
sig náttúruvernd og baráttuna gegn loftslagvá varða. Samstillt átak og stuðning almennings þarf til þess
að knýja fyrirtæki og stjórnvöld til þess að standa við markmið í loftslagsmálum og náttúruvernd.
Kirkjan lætur sig varða náttúruvernd og sýnir í orði og verki að hún tekur loftslagsmálin alvarlega.
Kirkjuráði og umhverfisnefnd kirkjunnar er falið að fylgja umhverfisstefnunni eftir með aðgerða- og
8

starfsáætlun sem sé fjármögnuð. Markmiðið er að vekja starfsólk og söfnuðinn til umhugsunar um
náttúruna og náttúruvernd, veita þeim úrræði til að sporna gegn frekari loftslagsbreytingum og til að
leggja sitt að mörkum.

Atriði í aðgerðaráætlun umhverfismála fyrir árin 2018-2020
Í samræmi við umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar samþykkir kirkjuþing eftirfarandi atriði í aðgerðaráætlun
umhverfismála 2018-2020:
•

Handbók um umhverfisstarf í söfnuðum og kirkjustarfi verði endurnýjuð og birt á vef kirkjunnar, á
efnisveitu kirkjunnar.

•

Kirkjan stundi siðræn viðskipti með áherslu á hag frumframleiðenda og umhverfisvottaðar vörur.

•

Staðið verði fyrir námskeiðum um umhverfismál t.d. vistmenningu, innkaup á vörum og
sorpflokkun.

•

Efnt verði til samstarfsverkefna með öðrum hreyfingum, stofnunum og einstaklingum sem vinna að
umhverfismálum og sjálfbærni.

•

Tímabil sköpunarverksins, sem efnt var til í fyrsta sinn sl. haust, verði fest í sessi í september ár
hvert, með viðburðum, helgihaldi og fræðslu um umhverfismál, t.d. umhverfisdögum í kirkjum og
uppskerumessum.

•

Sérstök áhersla verði lögð á umhverfisfræðslu í barna-, og æskulýðsstarfi kirkjunnar, svo og í
fermingarstarfi.

•

Í samræmi við ályktun frá kirkjuþingi unga fólksins (3. mál 2017) um að einnota plastmálum verði
útrýmt úr safnaðarstarfi kirkjunnar, verður notkun einnota plastmála hætt þegar í stað. Notkun
annarra einnota áhalda, borðbúnaðar og umbúða í safnaðarstarfi kirkjunnar verði hætt fyrir árslok
2018.

•

Efld verði að nýju átaksverkefni og starf í líkingu við Breytendur á vegum Hjálparstarfs kirkjunnar.

•

Gert verði sérstakt átak í endurheimt votlendis á kirkju- og prestssetursjörðum með sambærilegum
hætti og gert hefur verið í Skálholti. Haldið verði áfram skógrækt og landgræðslu á kirknajörðum
með endurnýjuðum krafti.

•

Undirbúinn verði farvegur fyrir stærri söfnuði til þess að fá vottun á sjálfbærri starfsemi sinni hjá
Umhverfisstofnun.

17. mál Skýrsla þjóðmálanefndar til kirkjuþings 2017
Þjóðmálanefnd skipa sr. Magnús Erlingsson , Aðalbjörg Helgadóttir, Óskar Magnússon formaður, sr.
Gunnlaugur Stefánsson og Ásbjörn Jónsson.
Svo sem fram kom í skýrslu þjóðmálanefndar til kirkjuþings 2016 lítur nefndi svo á að brýnt sé að
innan þjóðkirkjunnar sé farvegur til þess að fást við umræður um þjóðkirkjuna á opinberum vettvangi.
Nauðsynlegt er að þjóðkirkjan eigi frumkvæði að því að kynna hið mikla starf sem fram fer innan
hennar vébanda og einnig er mikilvægt að til staðar sé þekking og reynsla til að bregðast við þegar á
kirkjuna er hallað. Hefur þjóðmálanefnd lýst þeim vilja sínum að vera leiðandi í þessum efnum,
einkum við að koma þessum þætti starfsins fyrir á skilvirkan og traustan hátt innan þjóðkirkjunnar og
tryggja að öflug forystu verði um framagang þessar mála.
Nefndin hefur ekki fengið formleg viðbrögð við þessum tillögum sínum en ítrekar nú, vilja sinn til að
leiða slíkt starf.
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Mikilvægt er að snúa vörn í sókn innan kirkjunnar og koma því mikla og óeigingjarna starfi sem þar
fer fram á framfæri með kerfisbundnum hætti.
Í því sambandi vill þjóðmálanefnd leggja til að nú þegar verði gerð úttekt á framlagi og hlutverki
kirkjunnar til velferðarþjónustu í þjóðfélaginu. Velferðarmál hafa verið mjög í brennidepli undanfarin
ár en lítil vitneskja á meðal almennings um allt það starf sem fram fer á því sviði á vegum kirkjunnar
um land allt. Víst má telja að niðurstöður athugunar af þessu tagi muni vekja mikla athygli og verða
kirkjunni mjög til framdráttar. Nefndin er reiðubúin til að bera ábyrgð á athugun þessari en rétt kann
að vera að fela óháðri rannsóknarstofnun að annast framkvæmdina og kynna niðurstöður síðan
vandlega innan stofnana kirkjunnar og hvarvetna sem hljómgrunn má finna.
Október 2017,
Þjóðmálanefnd,
Óskar Magnússon,
Aðalbjörg Helgadóttir,

Sr. Gunnlaugur Stefánsson,
Ásbjörn Jónsson,

Sr. Magnús Erlingsson.

18. mál Þingsályktun um að auka tengsl þjóðkirkjunnar
við samtök evangeliskra kirkna í Evrópu GEKE/CPCE
Kirkjuþing 2017 samþykkir að beina því til biskups Íslands að kanna möguleika á auknu samstarfi
þjóðkirkjunnar við samtök evangeliskra kirkna í Evrópu sem miði að því að kirkjuþing 2018 fái til
umfjöllunar og afgreiðslu umsókn um fulla aðild að samtökunum,

19. mál Starfsreglur um kjör til kirkjuþings
Kosning til kirkjuþings og fjöldi þingfulltrúa.
1. gr.
■Kosning til kirkjuþings fer fram á fjögurra ára fresti.
□Á kirkjuþingi eiga sæti 29 fulltrúar, 12 vígðir og 17 leikmenn.
Kjördæmi kirkjuþings og skipting fulltrúa.
2. gr.
■Á kirkjuþingi eru þrjú kjördæmi vígðra og níu leikmanna.
□Kjördæmaskipan vígðra og fjöldi fulltrúa er eftirfarandi:
1. Reykjavíkurkjördæmi: Reykjavíkurprófastsdæmi vestra og eystra- og Kjalarnesprófastsdæmi.
Sex fulltrúar og þrír til vara.
2. Skálholtskjördæmi: Suður-, Vesturlands- og Vestfjarðaprófastsdæmi. Þrír fulltrúar og tveir til
vara.
3. Hólakjördæmi: Húnavatns- og Skagafjarðar-, Eyjafjarðar- og Þingeyjar- og
Austurlandsprófastsdæmi. Þrír fulltrúar og tveir til vara.
□Kjördæmaskipan leikmanna og fjöldi fulltrúa er eftirfarandi:
1. Reykjavíkurprófastsdæmi vestra, 1. kjördæmi. Þrír fulltrúar og tveir til vara.
2. Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, 2. kjördæmi. Þrír fulltrúar og tveir til vara.
10

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kjalarnesprófastsdæmi, 3. kjördæmi. Þrír fulltrúar og tveir til vara.
Vesturlandsprófastsdæmi, 4. kjördæmi. Einn fulltrúi og tveir til vara.
Vestfjarðaprófastsdæmi, 5. kjördæmi. Einn fulltrúi og tveir til vara.
Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi. 6. kjördæmi. Einn fulltrúi og tveir til vara.
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi, 7. kjördæmi. Tveir fulltrúar og tveir til vara.
Austurlandsprófastsdæmi 8. kjördæmi. Einn fulltrúi og tveir til vara.
Suðurprófastsdæmi, 9. kjördæmi. Tveir fulltrúar og tveir til vara.

Kosningarréttur vígðra.
3. gr.
■Kosningarrétt til kirkjuþings á hver sá sem vígslu hefur hlotið og er:
a. þjónandi prestur eða djákni íslensku þjóðkirkjunnar eða hjá íslenskum söfnuði þjóðkirkjunnar
erlendis og er í föstu og launuðu starfi sem slíkur, eða
b. þjónandi prestur eða djákni sem lýtur tilsjónar biskups Íslands og er í föstu og launuðu starfi
á vegum stofnunar og/eða félagasamtaka hér á landi.
□Prestur eða djákni í tímabundnu leyfi, allt að tveimur árum, nýtur kosningarréttar.
□Prestur sem settur er til þjónustu tímabundið nýtur ekki kosningarréttar nema í þeim tilfellum þar sem
ekki er skipaður prestur fyrir.
□Prestur, sem sinnir aukaþjónustu, nýtur ekki kosningarréttar fyrir það embætti sem hann sinnir
aukaþjónustu í.
□Djákni skal vera ráðinn til a.m.k. eins árs eða ótímabundið til að njóta kosningarréttar.
Prestur eða djákni sem látið hefur af þjónustu nýtur ekki kosningarréttar.
Kosningarréttur leikmanna.
4. gr.
■Kosningarrétt til kirkjuþings, sem leikmaður, á hver sá sem er:
a. aðal- og varamaður í sóknarnefndum í 1., 2. og 3. kjördæmi, sbr. 2. gr.
b. aðalmaður í sóknarnefndum í 4., 5., 6., 7., 8. og 9. kjördæmi, sbr. 2. gr.
Takmörkun á kosningarrétti.
5. gr.
■ Biskupar og vígðir starfsmenn á biskupsstofu njóta ekki kosningarréttar. Sama gildir um kennara við
guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands.
Viðmið kosningarréttar.
6. gr.
■Miða skal kosningarrétt samkvæmt 3. og 4. gr. við 1. apríl það ár sem kosning fer fram.
Kjörgengi.
7. gr.
■Kjörgengur til kirkjuþings er:
a. hver vígður maður sem á kosningarrétt skv. 3. gr.
b. hver leikmaður sem hefur hlotið skírn í nafni heilagrar þrenningar, skráður er í íslensku
þjóðkirkjuna, og hefur náð 18 ára aldri.
□Kjörgengisskilyrði skulu vera uppfyllt 1. apríl það ár sem kosning fer fram.
Hvar kosningarréttar og kjörgengis skuli notið.
8. gr.
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■Prestur eða djákni sem uppfyllir skilyrði 3. gr. um kosningarrétt, nýtur réttarins og kjörgengis í því
kjördæmi sem prófastsdæmi hans tilheyrir, sbr. 2. gr.
□Prestur eða djákni hjá íslenskum söfnuði þjóðkirkjunnar erlendis sem er í föstu og launuðu starfi sem
slíkur og uppfyllir skilyrði 3. gr. um kosningarrétt nýtur réttarins og kjörgengis í Reykjavíkurkjördæmi.
□Þjónandi prestur eða djákni sem lýtur tilsjónar biskups Íslands og er í föstu og launuðu starfi á vegum
stofnunar og/eða félagasamtaka hér á landi og uppfyllir skilyrði 3. gr. um kosningarrétt nýtur
kosningarréttar og kjörgengis í því kjördæmi sem prófastsdæmi hans tilheyrir.
□Leikmaður sem uppfyllir skilyrði b. liðar 7. gr. er kjörgengur innan þess kjördæmis sem lögheimili
hans er skráð í þjóðskrá, sbr. 2. mgr. 7. gr. Leikmaður sem uppfyllir skilyrði 4. gr. um kosningarrétt,
nýtur réttarins innan þess kjördæmis sem sókn hans tilheyrir, sbr. 2. gr.
Rafræn kjörskrá.
9. gr.
■Kjörskrá skal vera rafræn og annast kjörstjórn gerð hennar á grundvelli gagna frá Þjóðskrá Íslands og
vinnsluheimilda þaðan ef við á. Kjörskrá skal vera aðskilin frá kosningarhluta kosningakerfisins og þar
skulu koma fram upplýsingar um kjördæmi, nafn kjósanda, lögheimili, kennitölu og kyn.
□Á kjörskrá skal taka þá sem uppfylla skilyrði 3. og 4. gr., sbr. 6. gr. Kjörskrá skal hafa verið gerð
þremur vikum áður en kosning hefst.
□Þegar kjörskrá hefur verið samin skal kjörstjórn auglýsa það á vefsíðu kirkjunnar og í prentuðum
dagblöðum. Í auglýsingunni skal tekið fram að þeir sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá skuli
senda þær kjörstjórn.
□Eftir auglýsingu um gerð kjörskrár getur kjósandi kannað á þar til gerðu vefsetri hvort nafn hans er
skráð á kjörskrá. Við aðgang að vefsetrinu er notuð almenn innskráningarþjónusta sem kjörstjórn
ákveður, s.s. rafræn skilríki eða Íslykill Þjóðskrár Íslands.
□Kjörskrá skal enn fremur leggja fram á pappír kjósendum til sýnis á biskupsstofu og skrifstofum
prófasta.
Leiðréttingar á kjörskrá.
10. gr.
■Athugasemdir vegna kjörskrár skulu berast kjörstjórn eigi síðar en þremur sólarhringum áður en
kosning hefst. Kjörstjórn skal þegar taka til meðferðar athugasemdir sem henni berast vegna kjörskrár
og gera viðeigandi leiðréttingar á henni. Kjörstjórn skal í síðasta lagi gera leiðréttingar á kjörskrá,
tveimur sólarhringum áður en kosning hefst. Ef kjörstjórn verður þess áskynja að villa hafi átt sér stað
við kjörskrárgerðina skal slíkt leiðrétt. Óheimilt er að breyta kjörskrá ef skilyrði skv. 6. gr. hafa ekki
verið uppfyllt fyrir þann tíma sem þar greinir.
□Berist kjörstjórn athugasemd þess efnis að nafn skuli tekið af eða sett á kjörskrá skal það þegar tilkynnt
hlutaðeigandi, nema athugasemdin stafi frá honum sjálfum. Skal hlutaðeigandi veittur frestur, eftir því
sem tími og atvik leyfa, til að koma að athugasemdum. Kjörstjórn skal þegar í stað tilkynna
hlutaðeigandi um niðurstöðu málsins.
□Kjörstjórn skal fram að þeim degi er kosning hefst leiðrétta kjörskrá ef henni berst vitneskja um andlát
manns sem er á kjörskrá.
□Ákvörðun kjörstjórnar um leiðréttingu á kjörskrá má skjóta til yfirkjörstjórnar þjóðkirkjunnar. Skal
niðurstaða yfirkjörstjórnar liggja fyrir ekki síðar en einum sólarhring áður en kosning hefst.
Framboð til kosningar kirkjuþings.
11. gr.
■Kjörstjórn auglýsir á vefsíðu þjóðkirkjunnar og í prentuðum dagblöðum eigi síðar en 25. febrúar á því
ári sem kjósa skal eftir framboðum til kirkjuþings.
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□Þeir sem hyggjast bjóða sig fram til kirkjuþings skulu hafa tilkynnt kjörstjórn framboð sitt skriflega
eigi síðar en 15. mars það ár sem kjósa skal.
□Kjörstjórn getur óskað eftir því að sá sem hyggst bjóða sig fram, framvísi staðfestingu er sýni kjörgengi
hans, sbr. 7. gr.
□Frambjóðendur í hverju kjördæmi skulu ekki vera færri en sem nemur fjölda aðal- og varamanna til
samans, annars vegar í kjördæmi vígðra og hins vegar leikmanna.
□Ef ekki berast nægilega mörg framboð skal kjörstjórn svo fljótt sem auðið er gera uppstillingarnefnd
kirkjunnar viðvart. Skal uppstillingarnefnd tilnefna þá frambjóðendur sem á vantar. Skal sú tilnefning
hafa borist kjörstjórn eigi síðar en 31. mars það ár sem kjósa skal, ásamt samþykki hlutaðeigandi.
Framkvæmd og fyrirkomulag kosningar.
12. gr.
■Atkvæðagreiðsla til kirkjuþings skal vera rafræn.
□Sá einn getur nýtt kosningarétt sinn sem er skráður á kjörskrá og hefur aflað sér fullnægjandi
auðkenningar, sbr. 4. mgr. getur nýtt kosningarrétt sinn.
□Kjörstjórn ákveður nánari framkvæmd kosninganna, en biskupsstofa skal sjá til þess að aðgangur sé
tryggur að öruggu kosningakerfi. Tryggt skal að kosningakerfi það sem notað er sé þannig úr garði gert
að ekki sé hægt að breyta atkvæði án þess að það sé greinanlegt. Óheimilt er að kanna hvernig kjósandi
greiddi atkvæði í kosningakerfinu.
□Við atkvæðagreiðslu skal kjósandi nota almenna innskráningarþjónustu sem kjörstjórn ákveður, s.s.
rafræn skilríki eða Íslykill Þjóðskrár Íslands og skal kjósandi auðkenna sig á fullnægjandi hátt áður en
hann greiðir atkvæði.
□Kjósandi greiðir atkvæði á þann hátt að hann merkir við jafn mörg nöfn frambjóðenda, sem nemur
fjölda aðalmanna í viðkomandi kjördæmi, og eitt nafn að auki.
□Greiði kjósandi ekki atkvæði á þann hátt sem greinir í 5. mgr. er atkvæði hans ógilt. Sama gildir um
autt atkvæði.
□Atkvæðagreiðsla skal fara fram á tímabilinu 1. til 20. maí á því ári sem kjósa skal, en atkvæðagreiðsla
skal standa yfir í fimm sólarhringa samfellt.
□Kjörstjórn auglýsir í prentuðum dagblöðum og á vefsvæði þjóðkirkjunnar hvenær kosning hefst og
hvenær henni lýkur. Auglýsing skal birt a.m.k. viku áður en kosning hefst.
□Allar upplýsingar um undirbúning og framkvæmd kosninga skulu vera aðgengilegar á vefsíðu
þjóðkirkjunnar, á biskupsstofu og hjá próföstum.
□Við framkvæmd og fyrirkomulag kosninga skal eftir því sem við á hafa hliðsjón af lögum um kosningar
til Alþingis.
Afkóðun og talning atkvæða.
13. gr.
■Talning atkvæða skal hefjast innan sólarhrings frá lokum kosningar. Áður en talning hefst skulu
atkvæðin afkóðuð.
□Aðgengi að dulkóðun kosningakerfisins skal stýrt með tvískiptu leyniorði. Fulltrúi kjörstjórnar og
fulltrúi kirkjuráðs búa til og varðveita hvor sinn helming leyniorðsins meðan kosning varir.
□Áður en talning atkvæða hefst koma fulltrúarnir hinu tvískipta leyniorði fyrir í afkóðunarhluta
kosningakerfisins.
□Að lokinni afkóðun atkvæða í kosningakerfinu skulu atkvæðin talin og niðurstöður kosningarinnar
teknar saman í talningarhluta kerfisins.
Niðurstöður kosninga.
14. gr.
13

■Þeir, sem flestir merkja við með atkvæði sínu, eru kjörnir aðalmenn í hverju kjördæmi fyrir sig og skal
fjöldi atkvæða ráða röðun þeirra. Varamenn eru þeir sem næstir koma að atkvæðum eftir aðalmönnum
og skal fjöldi atkvæða ráða röðun þeirra. Hafi tveir eða fleiri hlotið jafnmörg atkvæði og geta ekki báðir
eða allir náð kjöri ræður hlutkesti.
□Kjörstjórn staðfestir niðurstöður og birtir á vefsíðu þjóðkirkjunnar nöfn þeirra er kjörnir hafa verið svo
fljótt sem verða má.
Útgáfa kjörbréfa.
15. gr.
■Kjörstjórn gefur út kjörbréf til aðalmanna og varamanna og skal röð varamanna greind sérstaklega.
Innköllun varamanna.
16. gr.
■Ef kirkjuþingsmaður andast á kjörtímabilinu, flyst úr kjördæminu eða forfallast tímabundið eða
varanlega, tekur varamaður hans sæti í þeirri röð sem hann er til kjörinn. Hafi kirkjuþingsmaðurinn
gegnt embætti forseta kirkjuþings, skal kirkjuþing kjósa til embættisins að nýju.
□Varamaður tekur sæti aðalmanns í föstum þingnefndum og þarf ekki að kjósa að nýju um sæti
aðalmannsins.
Meðferð gagna eftir að talningu er lokið.
17. gr.
■Að kærufresti liðnum eða eftir að yfirkjörstjórn hefur kveðið upp úrskurð sinn varðandi kosninguna,
hafi hún verið kærð, skal kjörstjórn sjá til þess að öllum atkvæðum, dulkóðuðum og afkóðuðum,
rafrænni kjörskrá og afkóðunarlyklum verði eytt úr kosningakerfinu. Kjörstjórn tilkynnir kirkjuráði
þegar eyðing gagnanna hefur átt sér stað.
Uppstillingarnefnd.
18. gr.
■Kirkjuráð skipar uppstillingarnefnd þjóðkirkjunnar. Í uppstillingarnefnd þjóðkirkjunnar eru níu menn
einn úr hverju prófastsdæmi. Kirkjuþing kýs í nefndina til fjögurra ára á þriðja reglulega kirkjuþingi
eftir síðasta kjör til kirkjuþings. Formaður og varaformaður skulu kosnir sérstaklega úr hópi
nefndarmanna.
□Í uppstillingarnefnd skulu hvorki vera kirkjuþingsmenn eða varamenn þeirra né starfsmenn eða
embættismenn í föstu, launuðu starfi hjá þjóðkirkjunni.
□Uppstillingarnefnd er ályktunarhæf ef minnst 2/3 nefndarmanna mæta á fund. Nefndinni er heimilt að
nota fjarfundarbúnað í störfum sínum.
□Uppstillingarnefnd færir gerðabók þar sem skrá skal meginatriði funda og ákvarðanir.
□Aðsetur nefndarinnar skal vera á biskupsstofu sem sér henni fyrir aðstöðu og þjónustu.
□Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr kirkjumálasjóði.
Kjörstjórn þjóðkirkjunnar.
19. gr.
■Kirkjuráð skipar kjörstjórn þjóðkirkjunnar. Í kjörstjórn eru þrír menn og þrír til vara. □Kirkjuþing kýs
tvo kjörstjórnarmenn og tvo varamenn þeirra í þeirri röð sem þeir taka sæti aðalmanns. Kosning til
kjörstjórnar fer fram á þriðja reglulega kirkjuþingi eftir síðasta kjör til kirkjuþings. Biskup Íslands
tilnefnir formann og varamann hans og skal hann kunngera það á sama kirkjuþingi, en áður en þingið
kýs til kjörstjórnar.

14

□Kjörtímabil kjörstjórnar og skipunartími formanns hennar er í fjögur ár frá 1. desember það ár sem
þriðja reglulega kirkjuþing eftir síðasta kjör til kirkjuþings er haldið.
□Kjörstjórnarmenn skulu hvorki vera kirkjuþingsmenn eða varamenn þeirra né vera í föstu, launuðu
starfi hjá þjóðkirkjunni.
□Kjörstjórn færir gerðabók þar sem skrá skal meginatriði funda, ákvarðanir hennar svo og úrslit
kosninga.
□Aðsetur kjörstjórnar er á biskupsstofu. Kjörstjórn velur sér aðstoðarmenn til að annast, á ábyrgð
kjörstjórnar, framkvæmd tiltekinna þátta í kosningu til kirkjuþings.
□Kostnaður við störf kjörstjórnar greiðist úr kirkjumálasjóði.
Yfirkjörstjórn þjóðkirkjunnar.
20. gr.
■Kirkjuráð skipar yfirkjörstjórn þjóðkirkjunnar. Í yfirkjörstjórn eru þrír menn og þrír til vara.
□Kirkjuþing kýs yfirkjörstjórn þjóðkirkjunnar á þriðja reglulega kirkjuþingi eftir síðasta kjör til
kirkjuþings. Formaður skal kosinn sérstaklega og vera löglærður sem og varamaður hans. □Varamenn
skulu kosnir í þeirri röð sem þeir taka sæti aðalmanns. Kjörtímabil yfirkjörstjórnar er í fjögur ár frá 1.
desember það ár sem þriðja reglulega kirkjuþing eftir síðasta kjör til kirkjuþings er haldið.
□Yfirkjörstjórnarmenn skulu hvorki vera kirkjuþingsmenn eða varamenn þeirra né vera í föstu, launuðu
starfi hjá þjóðkirkjunni.
□Yfirkjörstjórn færir gerðabók þar sem skrá skal meginatriði funda og ákvarðanir.
□Aðsetur yfirkjörstjórnar skal vera á biskupsstofu sem sér nefndinni fyrir aðstöðu og þjónustu.
□Kostnaður við störf yfirkjörstjórnar greiðist úr kirkjumálasjóði.
Kærur til yfirkjörstjórnar.
21. gr.
■Yfirkjörstjórn þjóðkirkjunnar fer með úrskurðarvald í ágreiningsmálum vegna kirkjuþings-kosninga.
□Rétt til að kæra kirkjuþingskosningu eiga allir þeir sem nutu kosningarréttar til kirkjuþings og þeir
leikmenn sem í kjöri voru en höfðu ekki kosningarrétt.
□Kærur skulu berast kjörstjórn eigi síðar en einni viku eftir að úrslit kosninga liggja fyrir.
□Kjörstjórn skal innan þriggja virkra daga frá móttöku kærunnar senda hana ásamt athugasemdum
sínum til yfirkjörstjórnar þjóðkirkjunnar.
□Kæra má til yfirkjörstjórnar:
a. ákvarðanir kjörstjórnar vegna kjörgengis- og kjörskrármála,
b. framkvæmd kirkjuþingskosninga.
□Yfirkjörstjórn eru heimil eftirfarandi úrræði:
a. að fallast á eða synja kröfu manns um kjörgengi,
b. að fallast á kröfu eða synja um að tiltekinn maður skuli ekki vera á kjörskrá,
c. að staðfesta lögmæti framkvæmdar kirkjuþingskosninga, eftir atvikum með athugasemdum,
d. að ógilda kosningu tiltekins kirkjuþingsmanns eða kirkjuþingsmanna og leggja fyrir kjörstjórn
að endurtaka kosningu í hlutaðeigandi kjördæmi,
e. að ógilda tiltekinn þátt eða þætti í framkvæmd kirkjuþingskosninga og leggja fyrir kjörstjórn að
endurtaka þann eða þá þætti þannig að niðurstaða fáist,
f. að ógilda kirkjuþingskosningu að öllu leyti og leggja fyrir kjörstjórn að láta kjósa að nýju.
Frávísun kæru.
22. gr.
■Yfirkjörstjórn vísar kæru frá ef:
a. kærandi hefur ekki kæruaðild,
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b. hún er of seint fram komin,
c. mál heyrir ekki undir yfirkjörstjórn,
d. kröfugerð er óskýr eða vanreifuð þrátt fyrir ábendingar yfirkjörstjórnar.
Úrskurður yfirkjörstjórnar.
23. gr.
■Yfirkjörstjórn þjóðkirkjunnar skal skera úr þeim málum sem fyrir hana eru lögð eins fljótt og auðið
er og ekki síðar en sjö virkum dögum eftir að mál berst.
□Niðurstöður yfirkjörstjórnar skulu vera í úrskurðarformi og dregnar saman í úrskurðarorð.
Gildistaka.
24. gr.
■Starfsreglur þessar, sem settar eru með heimild í 7. mgr. 21. gr. og 59. gr. laga um stöðu, stjórn og
starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, öðlast gildi við birtingu. Frá sama tíma falla brott starfsreglur
um kjör til kirkjuþings nr. 301/2013, með síðari breytingu.

20. Mál Þingsályktun um fulltrúa kirkjuþings unga fólksins
Kirkjuþing 2017 samþykkir að 20. máli verði vísað frá.

---------------------------------------------Kosningar og tilnefningar í nefndir
I. Matsnefnd um hæfni til prestsembættis, sbr. starfsreglur um val og veitingu
prestsembætta nr. 144/2016, með síðari breytingum.
Kirkjuþing tilnefndi í matsnefnd um hæfni um til prestsembættis sem aðalmenn
Jóhannes Pálmason, lögfræðing og Ragnhildi Benediktsdóttur, lögfræðing.
Varamenn voru tilnefndir Arnfríður Einarsdóttir, héraðsdómari og Anna Mjöll Karlsdóttir,
yfirlögfræðingur hjá Fjármálaeftirlitinu.
II. Jafnréttisnefnd kirkjunnar, sbr. Jafnréttisstefnu kirkjunnar frá 2009, með síðari
breytingum.
Þrír aðalmenn í jafnréttisnefnd kirkjunnar hafa sagt af sér á tímabilinu.
Kirkjuþing kaus í þeirra stað sem aðalmenn í jafnréttisnefnd kirkjunnar þau sr. Hildi Björk
Hörpudóttur, sr. Úrsúlu Árnadóttur og sr. Odd Bjarna Þorkelsson, en sá síðastnefndi er
varamaður í jafnréttisnefnd. Þingið samþykkti að sr. Hildur Björk yrði formaður nefndarinnar.
Nefndin er skipuð til kirkjuþings 2018 en þá verður jafnréttisnefnd kosin til fjögurra ára af
nýkjörnu kirkjuþingi. Forsætisnefnd kirkjuþings taldi ekki þörf á að skipa varamann til eins
árs í stað sr. Odds.
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