
Kirkjuþing 2022-2023  

31. mál - þskj. 31  

 

T I L L A G A 

að starfsreglum um djákna.  

(Lagt fyrir 64. kirkjuþing 2022-2023). 

 

Flutt af Bryndísi Möllu Elídóttur og Stefáni Magnússyni. 

Frsm. Bryndís Malla Elídóttir. 

 

1. gr.  

Djákna er skylt að sinna starfi sínu samkvæmt þeirri köllun sem hann hefur hlotið og 

vígslubréfi, svo og samkvæmt þeim lögum og reglum sem um starf hans gilda á hverjum 

tíma. Enn fremur ber djákna að fara að ákvæðum ráðningarsamnings og erindisbréfs.  

 

2. gr. 

Djáknar starfa á sviði fræðslu- og líknarmála. Djáknar starfa innan safnaðar, 

stofnunar eða á vegum líknarfélags.  

 

3. gr. 

Biskup Íslands auglýsir laus störf djákna í samráði við vinnuveitanda. Biskup kannar 

hvort umsækjendur uppfylli lögboðin skilyrði til starfsins. Að liðnum umsóknarfresti sendir 

biskup umsóknir ásamt umsögn sinni til hlutaðeigandi vinnuveitanda (sóknarnefndar, 

stofnunar eða líknarfélags), sem ákveður, að höfðu lögboðnu samráði, hver skuli ráðinn og 

tilkynnir það prófasti.  

 

4. gr. 

Vinnuveitandi skal gera skriflegan ráðningarsamning við djákna sem kveður á um 

starfsskyldur hans. Tilgreina skal sérstaklega í ráðningarsamningi hvaða störfum á sviði 

líknarog fræðslumála djákna ber að sinna. Drög að ráðningarsamningi skulu liggja fyrir 

þegar starfið er auglýst.  

 

5. gr. 

Þegar djákni er ráðinn til starfa af sóknarnefnd gilda að öðru leyti ákvæði starfsreglna 

um söfnuði og sóknarnefndir.  

 

6. gr. 

Djákna ber að hlýða löglegu boði yfirboðara síns.  

 

 

 



7. gr. 

Djákna ber að viðhalda þekkingu sinni og menntun eftir föngum til að geta ávallt sem 

best sinnt starfi sínu.  

 

8. gr. 

Djákni situr héraðsfundi í því prófastsdæmi sem hann starfar og hefur þar málfrelsi 

og atkvæðisrétt. Prófastur skal boða djákna prófastsdæmisins til héraðsfundar og annarra 

funda á vegum prófastsdæmisins eftir því sem við getur átt svo og að mæta í 

starfsgæðaviðtöl hjá prófasti, nema forföll hamli eða nauðsyn banni.  

 

9. gr. 

Biskup setur djáknum erindisbréf.  

 

10. gr.  

Starfsreglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 8. gr. laga um þjóðkirkjuna 

nr. 77/2021, öðlast gildi við birtingu. 

Frá sama tíma falla brott starfsreglur um djákna nr. 738/1998, með síðari breytingum 

og starfsreglur um þjálfun djáknaefna nr. 843/2003, með síðari breytingum.   

 

Greinargerð. 

Í lögum um þjóðkirkjuna nr. 77/2021 segir svo í 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða:  

Starfsreglur og samþykktir, sem kirkjuþing hefur sett eða samþykkt í gildistíð laga um stöðu, 

stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, nr. 78/1997, halda gildi sínu, eftir því sem við á, þar til 

kirkjuþing hefur fellt þær niður, breytt þeim eða sett eða samþykkt nýjar, þó eigi síðar en 31. desember 

2021.  

Kirkjuþing 2021 – 2022 samþykkti starfsreglur um áframhaldandi gildi tiltekinna 

starfsreglna kirkjuþings til 1. janúar 2023, til að tími gæfist til að endurskoða regluverkið. 

Starfsreglur um djákna nr. 738/1998, með síðari breytingum eru þar á meðal. Er því lögð 

fram tillaga að setningu nýrra starfsreglna um djákna. Tillögurnar eru nánast samhljóða 

núgildandi starfsreglum enda hafa þær gefist vel og eru með elstu gildandi starfsreglum 

kirkjuþings, þ.e. síðan 1998.  

Þá er tilvísun til starfsreglna um sóknarnefndir í 5. gr. núgildandi reglna uppfærð og 

lagt til að þar verði orðalagið starfsreglur um „söfnuði og sóknarnefndir“ eins og bálkurinn 

nefnist nú.  

Enn fremur er bætt við ákvæði í 8. gr. um skyldu djákna til að mæta í 

starfsgæðaviðtöl með prófasti.  

Að öðru leyti en að framan greinir þarfnast tillögur þessar ekki skýringa. Ekki er gert 

ráð fyrir kostnaði af samþykkt tillagnanna.  


