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Síðari umræða 

 

Breytingartillaga  

við tillögu að starfsreglum um ráðningu í prestsstörf. 

 

1. gr. 

a. Á eftir orðinu „ræður“ í 1. gr. tillögunnar koma orðin: fyrir hönd 

Þjóðkirkjunnar. 

b. Á eftir orðinu „þjóðkirkjunnar“ í 1. gr. tillögunnar falla brott orðin: á 

grundvelli laga um stöðu stjórn og starfshætti kirkjunnar 78/1997, með síðari 

breytingum. 

 

2. gr. 

Fyrri málsl. 2. mgr. 2. gr. tillögunnar orðast svo: 

Þar sem sóknir eru fleiri en ein geta fulltrúar hverrar sóknar tekið þátt í gerð 

þarfagreiningar. 

 

3. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. tillögunnar: 

a. Á eftir orðinu „Lýsingu“ í a) lið koma orðin: í stuttu máli. 

b. c) liður orðast svo: Val eftirtalinna þátta: 

 

4. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. tillögunnar: 

a. Á eftir orðinu „starfsferil“ í 4. tölul. kemur orðið: starfsreynslu. 

b. 11. tölul. orðast svo: Að heimilt sé að óska eftir almennum prestskosningum. 

c. Nýr 12. tölul. orðast svo: Að nöfn umsækjenda verði birt á opnum vef 

Þjóðkirkjunnar að liðnum umsóknarfresti, hafi ekki verið óskað nafnleyndar. 

Nafnleynd umsækjenda á ekki við þegar um almennar prestskosningar er að ræða, 

sbr. 13. gr. starfsreglnanna. 

 

5. gr. 

Ný 5. gr. tillögunnar orðast svo: 

Biskupi Íslands er heimilt að fengnu áliti/umsögn sóknarnefnda/héraðsnefnda 

að ráða í prestsstarf án auglýsingar tímabundið, falli sá prestur frá sem ráðinn hefur 



verið eða er fjarverandi um lengri tíma vegna veikinda, fæðingarorlofs eða af öðrum 

ástæðum.  

Óski prestur/prestar heimildar til starfaskipta, getur biskup að fengnu 

áliti/umsögn sóknarnefnda/héraðsnefnda leyft tímabundin starfaskipti presta, að 

hámarki í eitt ár. Engar bætur verða greiddar ef laun lækka við skiptin.  

Biskupi er heimilt að flytja presta úr einu starfi í annað með samþykki 

viðkomandi sóknarnefnda eða héraðsnefnda, ef við á.  

 

6. gr. 

Við 5. gr. tillögunnar, sem nú verður 6. gr., bætist ný málsgrein sem orðast svo:  

Biskup Íslands skal leita eftir samþykki umsækjenda til þess að fá aðgang að 

upplýsingum úr sakaskrá. Synji umsækjandi um heimild til þess, er óheimilt að ráða 

viðkomandi til starfa. Skimun gildir í eitt ár eftir að heimild til þess er veitt. Prestum 

er skylt að fara í skimun á fimm ára fresti eftir fyrstu skimun. 

 

7. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. tillögunnar, sem nú verður 7. gr.: 

a. 1. mgr. fellur brott. 

b. Á eftir orðinu „skipuð“ í 2. mgr., sem nú verður 1. mgr., koma orðin: sjö 

fulltrúum að lágmarki. Prófasti sem leiðir vinnuna, fimm. 

c. Ný 2. mgr. orðast svo: Þar sem sóknir eru fleiri en fimm í viðkomandi 

prestakalli getur hver sókn haft sinn fulltrúa í nefndinni. Við samsetningu valnefndar 

sé tekið mið af fjölda sóknarbarna hverrar sóknar. Sé ein sókna prestakallsins 

fjölmennari en hinar samanlagt skal taka mið af því við fjölda fulltrúa í valnefnd. 

 

8. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. tillögunnar, sem nú verður 8. gr.: 

a. Ný 1. mgr. orðast svo: Valnefnd prestakalls velur sóknarprest og prest.  

b. Ný 5. mgr. orðast svo: Valnefnd skal ná samstöðu um einn umsækjanda. 

Niðurstaða valnefndar telst bindandi ef tveir þriðju nefndarmanna ná samstöðu um 

hana. 

c. Við 4. mgr., sem nú verður 6. mgr., bætast orðin: og rökstyðja það á 

grundvelli hennar. 

d. Nýjar 7. og 8. mgr. orðast svo:  

Fundir valnefndar eru lokaðir og er fulltrúum í valnefnd skylt að gæta 

þagmælsku um atriði er varða umsækjendur og þeir fá vitneskju um í starfi 

nefndarinnar og fellur sú skylda ekki úr gildi við starfslok í nefndinni.  



Biskup setur leiðbeinandi reglur fyrir valnefndir og umsækjendur. 

e. 5. mgr., sem hefði orðið 9. mgr., fellur brott. 

 

9. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. tillögunnar, sem nú verður 9. gr.: 

a. 2. mgr. fellur brott. 

b. Við bætast tvær nýjar málsgreinar, sem verða 2. og 3. mgr. og orðast svo:  

Valnefnd skal skipuð þremur fulltrúum héraðsnefndar og lögfræðingi á 

biskupsstofu eða mannauðsstjóra biskupsstofu.  

Prófastur leiðir vinnu nefndarinnar, sem velur héraðsprest úr hópi 

umsækjenda. 

 

10. gr. 

Á eftir orðinu „ræður“ í 9. gr. tillögunnar, sem verður 10. gr., koma orðin: fyrir 

hönd Þjóðkirkjunnar. 

 

11. gr. 

Ný 11. gr. tillögunnar, ásamt fyrirsögn, orðast svo: 

Ráðning í prestsstarf. 

Biskup Íslands ræður þann umsækjanda í starfið, sem valnefnd hefur náð 

samstöðu um, og kynnir hana umsækjendum enda telji hann niðurstöðu valnefndar 

reista á lögmætum sjónarmiðum. Náist ekki samstaða í valnefnd getur biskup 

framlengt umsóknarfrestinn eða ákveðið að auglýsa starfið að nýju. 

 

12. gr. 

Síðari málsgrein 12. gr., sem áður var 10. gr., fellur brott. 

 

Nýjar 13.- 23. gr. tillögunnar orðast svo: 

13. gr. 

Almenn prestskosning. 

Atkvæðisbær sóknarbörn teljast þau sem skráð eru í Þjóðkirkjuna í prestakalli 

samkvæmt þjóðskrá og eru fullra 16 ára við birtingu auglýsingar á opnum vef 

Þjóðkirkjunnar um laust starf sóknarprests eða prests í prestakalli.  

Nú kemur fram ósk, innan fimm daga frá birtingu auglýsingar, a.m.k. fimm 

atkvæðisbærra sóknarbarna um að almenn kosning skuli fara fram í prestakalli, eftir 

að embætti prests hefur verið auglýst laust til umsóknar. Skal þá biskupsstofa svo 

skjótt sem auðið er gefa atkvæðisbærum sóknarbörnum í prestakallinu kost á því að 



óska eftir almennri kosningu með rafrænni undirritun. Notast skal við öruggan 

hugbúnað og þ. á m. nota almenna innskráningarþjónustu s.s. rafræn skilríki eða 

Íslykil Þjóðskrár Íslands. Skal sóknarbarn auðkenna sig á fullnægjandi hátt áður en 

undirritað er rafrænt. Skal vera unnt að undirrita samkvæmt framanskráðu uns 

umsóknarfrestur um prestsembætti rennur út.  

Hafi að lágmarki fjórðungur atkvæðisbærra sóknarbarna undirritað ósk um 

almenna prestskosningu skal orðið við henni. Aldrei er þó þörf fleiri undirritana en 

fimm hundruð atkvæðisbærra sóknarbarna. 

Rísi ágreiningur um hvort almenn prestskosning skuli fara fram eða um 

framkvæmd hennar að öðru leyti skal fjallað um málið, eftir því sem við á, samkvæmt 

starfsreglum um kjör til kirkjuþings. Yfirkjörstjórn Þjóðkirkjunnar úrskurðar um 

ágreining skv. 18.-21. gr. þessarra starfsreglna.  

Almenn prestskosning skal vera leynileg, sbr. þó 3. mgr. 15. gr. 

 

14. gr. 

Kjörstjórn við almennar prestskosningar. 

Kjörstjórn við almennar prestskosningar er sú sama og kjörstjórn 

Þjóðkirkjunnar samkvæmt starfsreglum um kjör til kirkjuþings.  

Jafnskjótt og biskupi Íslands hafa borist skriflegar óskir um almenna kosningu 

í prestakalli, frá tilgreindum fjölda atkvæðisbærra sóknarbarna, sbr. 1. og 2. mgr. 13. 

gr., skal hann tilkynna kjörstjórn það skriflega.  

Kjörstjórn er heimilt að fela hlutaðeigandi prófasti eða öðrum starfsmönnum 

Þjóðkirkjunnar að annast undirbúning og framkvæmd kosningar á ábyrgð 

kjörstjórnar.  

Biskupsstofa skal láta kjörstjórn í té þá nauðsynlegu aðstöðu og þjónustu sem 

óskað er eftir við almenna prestskosningu. 

 

15. gr. 

Störf kjörstjórnar. 

Kjörstjórn ákveður hvenær kosning skuli fara fram og skal hún auglýst með 

minnst fjögurra vikna fyrirvara. Kjörstjórn annast prentun kjörseðla. Kjörseðlar skulu 

vera úr pappír sem prent eða skrift sést ekki í gegnum. Á þá skal prenta nöfn 

umsækjenda í stafrófsröð.  

Kjörstjórn auglýsir á heimasíðu Þjóðkirkjunnar og með öðrum tíðkanlegum 

hætti, hvernig, hvenær og hvar kosning skuli fara fram og hverjir séu í kjöri. Kjörstjórn 

er heimilt að ákveða að hafa fleiri en eina kjördeild ef aðstæður í prestakalli þykja gefa 

tilefni til þess.  



Kjörstjórn er heimilt að ákveða að kosning verði rafræn og fer þá um 

framkvæmd hennar samkvæmt starfsreglum um kjör til kirkjuþings. 

 

16. gr. 

Kjörskrá. 

Kjörstjórn annast gerð kjörskrár í hverri sókn, á grundvelli gagna frá Þjóðskrá 

Íslands.  

Á kjörskrá skal taka þá sem skráðir eru í íslensku Þjóðkirkjuna, eiga lögheimili 

í prestakallinu og hafa náð 16 ára aldri á þeim degi sem kosning fer fram.  

Þegar kjörskrá hefur verið samin skal hún staðfest á fundi kjörstjórnar og 

undirrituð af formanni kjörnefndar. Kjörskrá skal liggja frammi á aðgangsstýrðum vef 

eigi síðar en þremur vikum fyrir kjördag, þar sem kjósandi getur flett upp hvort hann 

sé á kjörskrá. Við aðgangsstýringuna er notuð almenn innskráningarþjónusta s.s. 

Íslykill Þjóðskrár Íslands. 

 

17. gr. 

Athugasemdir við kjörskrá. 

Hver sá, sem kæra vill að einhvern vanti á kjörskrá eða sé þar ofaukið, þarf að 

hafa afhent kjörstjórn kæru sína, ásamt rökum og gögnum máli sínu til stuðnings, áður 

en kosning hefst.  

Sé kæran um það að einhver sé á skrá tekinn sem ekki hafi rétt til að standa þar 

skal kjörstjórn senda þeim sem yfir er kært eftirrit af kærunni.  

Um athugasemdir við kjörskrá, sem fram eru komnar, skal kjörstjórn úrskurða 

í síðasta lagi þremur dögum fyrir kjördag. Skal gefa þeim, er kæran varðar, kost á að 

tjá sig og koma að gögnum áður en kæran er úrskurðuð.  

 

18. gr. 

Yfirkjörstjórn Þjóðkirkjunnar. 

Úrskurði kjörstjórnar má kæra til yfirkjörstjórnar Þjóðkirkjunnar, sbr. 

starfsreglur um kjör til kirkjuþings. Hún skal hafa úrskurðað fram komnar kærur degi 

fyrir kjördag. Eftir þetta verður engin breyting gerð á kjörskránni. 

 

19. gr. 

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar. 

Þeir sem eru fjarstaddir eða gera ráð fyrir að vera það þegar kosning fer fram 

og geta ekki sótt kjörfund af þeim sökum, hafa heimild til að greiða atkvæði utan 

kjörfundar. 



Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar fer fram hjá kjörstjórn og getur hún hafist þá 

er tvær vikur eru til kjördags. Kjörstjórn er heimilt að fela prófasti eða öðrum 

starfsmönnum Þjóðkirkjunnar að annast, á ábyrgð kjörstjórnar, framkvæmd 

kosningar við utankjörfundaratkvæðagreiðslu.  

Kjörstjórn auglýsir hvar og hvenær atkvæðagreiðsla utan kjörfundar fari fram.  

Heimilt er að binda atkvæðagreiðslu við ákveðna daga og ákveðinn tíma á 

hverjum degi, þó eigi skemur en eina klukkustund. Tilgreina skal í gerðabók hverjir 

greiði atkvæði utan kjörfundar.  

 

20. gr. 

Úrslit kosningar. 

Talning atkvæða fer fram hjá kjörstjórn er hún hefur fengið öll kjörgögn í 

hendur.  

Kosning er gild ef minnst fjórðungur atkvæðisbærra manna nýtir atkvæðisrétt 

sinn.  

Kjörstjórn tilkynnir biskupi Íslands úrslit kosningar og sendir honum afrit úr 

gerðabók.  

 

21. gr. 

Ráðning kjörins umsækjanda. 

Ráða skal þann umsækjanda í prestsstarfið sem hlotið hefur flest greidd 

atkvæði. Verði atkvæði jöfn skal varpa hlutkesti. Nú er aðeins einn umsækjandi í kjöri 

og telst hann kjörinn hljóti hann meiri hluta greiddra atkvæða. Ef enginn hlýtur 

bindandi kosningu getur biskup Íslands ráðið í prestsstarfið, úr hópi umsækjenda, 

þann sem hann metur hæfastan, framlengt umsóknarfrest eða auglýst starfið að nýju. 

 

22. gr. 

Starfslok vegna aldurs. 

Fastráðning presta fellur úr gildi, án uppsagnar, frá og með næstu 

mánaðamótum eftir að 70 ára aldri er náð. 

 

23. gr. 

Gildistaka. 

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

nr. 77/2021, öðlast gildi 1. janúar 2022. Við gildistöku þeirra falla brott starfsreglur um 

ráðningu í prestsstörf og starfslok nr. 144/2016, með síðari breytingum.  

 


