Anföranden

Måndagen den 20 november 2017

§ 67 Utökat uppdrag för Svenska kyrkans arvodesnämnd för den
nationella nivån m.m.
CONNY TYRBERG:

Ordförande! Först vill jag yrka bifall till utskottets förslag. Det handlar om hur stort
uppdraget ska vara till Svenska kyrkans arvodesnämnd på nationell nivå. Det
aktualiserades redan 2014 genom en skrivelse från ledamöterna i Arvodesnämnden
med att man anförde, att man gärna tog hand om hela arvodesfrågan på nationell
nivå. Detta föranledde inte något utskottsinitiativ vid det tillfället.
Arvodesnämnden återkommer i verksamhetsberättelsen för 2016 i frågan, där
man säger, att det begränsade uppdrag som Arvodesnämnden har inte motiverar
rådande omfattning och sammansättning för nämnden. Utskottet tog upp den kastade
handsken och gjorde en förnyad prövning av frågan. Utskottet har då kommit fram
till att föreslå förändringar av uppdraget till Arvodesnämnden på så sätt som
Arvodesnämnden faktiskt föreslår genom att tillföra de uppgifter som räknas upp i
ersättningsstadgan, förutom ersättning till själva Arvodesnämnden, där kyrkomötets
presidium bestämmer i stället. Majoriteten anser med förslaget att det sker en
förenkling samtidigt som alla arvodesfrågor handhas av samma organ, så att några
inte fastnar på ett ställe och andra i ett annat organ. Det känns väldigt naturligt.
Därför är ett bifall till utskottet en bättre och enklare hantering av arvodesfrågorna för Svenska kyrkan på nationell nivå. Samtidigt föreslås i betänkandet ett
förtydligande angående ersättningen till ersättarna.
JERRY ADBO:

Ordförande! Jag skulle vilja yrka avslag på utskottets förslag i punkt 4 till förmån
för den reservation som är inlämnad. Det handlar alltså om förändringen i uppdraget
för Svenska kyrkans arvodesnämnd. Jag med flera menar, att vi inte ser någon
anledning till ett utökat uppdrag och inte heller någon anledning till att ändra på den
ersättningsstadga som vi har antagit 2012 och sedan gjort en översyn kring och
behandlat i utskottet 2014. Intet nytt har tillkommit. Jag menar också att man, om
man anser att man inte har tillräckligt med arbetsuppgifter, i stället bör se över
sammansättningen i nämnden och minska antalet ledamöter. Man kan ju bara säga
grattis till att det inte finns alltför mycket arbete att göra. Gå då i frid och tjäna
Herren. Tack.
BERTIL PERSSON:

Ordförande! Conny har ju på ett bra sätt redovisat vad som har hänt i det här ärendet
och det börjar nästan bli underlag för en nyårsrevy, tycker jag. Vad är det som
händer här nu, om mot förmodan den reservationen skulle gå igenom som nyss Jerry
talade för? Då är vi tillbaka på ruta ett med en arvodesnämnd som har ett uppdrag
som de inte vill ha, och enligt vad jag har uppfattat har samtliga ledamöter i
nämnden under hand sagt, att de under de förutsättningarna inte vill kandidera. Då
har vi ett uppdrag från kyrkomötet som ingen vill fullgöra.
Vi löser detta bäst genom att bifalla utskottets förslag. Men om inte så sker utan
reservationen går igenom vill jag yrka, om det går, att Arvodesnämnden läggs ner
helt och hållet. Tack.
Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 134.

1

