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Avskaffa pastorsadjunktsåret 
 

 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 

Kyrkomötet beslutar att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda och lägga förslag till 
hur systemet med pastorsadjunkter kan avvecklas. 

Motivering 

Enligt nuvarande regler tjänstgör nyvigda präster under ett år som pastorsadjunkter. 
Pastorsadjunkttjänsterna beskrivs ibland som utbildningstjänster. De nyvigda 
prästerna skall få möjlighet till en mjukstart i sina arbeten. De skall få möjlighet att 
börja arbeta i ett lugnt tempo med extra tid för förberedelser och med möjlighet att 
få handledning. Lönerna till pastorsadjunkter betalas av respektive stift. Tanken med 
pastorsadjunktsåret är givetvis god. Det finns dock flera skäl att ifrågasätta systemet. 
 Kostnaden för löner till pastorsadjunkter har blivit en allt mer kännbar belastning 
för flera stift. Stiften har många uppgifter som bör prioriteras högre än löner till 
pastorsadjunkter. Det är också mer logiskt att det pastorat där den nyvigde prästen 
utför sitt arbete står för kostnaden för dennes lön. 
 Präster behöver, liksom andra, en viss tid för introduktion i arbetet. Detta är dock 
inget som är unikt för präster. Tanken på introduktion drivs dock alltför långt när 
man tänker sig att den nye prästen behöver ett helt år för att introduceras. 
Prästvigningen föregås vanligtvis av studier i fem och ett halvt år i vilka flera 
praktikperioder ingår. Många som blir präster har dessutom tidigare erfarenhet av 
annat yrkesarbete. Det är fullt möjligt att ge nyvigda präster rätt till handledning om 
systemet med pastorsadjunkter avskaffas. 
 Olika nya präster ser givetvis på pastorsadjunktsåret på olika sätt. Somliga ser 
fram emot att få en mjukstart. Andra tycker att det är frustrerande att efter fem och 
ett halvt års studier inte få börja arbeta ordentligt. 
 Pastorsadjunktsförordnandet innebär dessutom en extra flyttning för många 
nyvigda präster. Först flytten till studieorten. Sedan en flyttning till orten där 
pastorsadjunktsåret skall genomföras. Därefter är det dags att söka fast tjänst, vilket 
för många innebär ytterligare en flyttning. 
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