
Ed. 776. Nefndarálit

um  frv. til 1. 11111 breyt. á 1. nr. 45 16. nóv. 1907, um  skipun prestakalla (þskj.

Frv. jjetta felur í sér nafnbrevtingu á Svalljarðsprestakalli í Norður-Þing- 
eyjar])rófastsdæm i, og á það að nefnast R aufarbafnarprestakall. E r J)á jafn- 
fram t gert ráð fyrir, að prestssetrið verði fram vegis á R aufarliöfn.

Yenjan er að vísu sú, að skipt er um  prestssetur með einföldum  úrskurði 
ráðberra , að fengnum  m eðm ælum  biskups, og að prestakall lialdi sínu gam la 
nafni, þótt skipt sé um  prestssetur. H insvegar er upplýst, að R aufarliafnarsókn 
er nú orðin næ r J)riðjungi fjö lm ennari en Svalbarðssóknin, og er þá eðlilegt, að 
p restu r sitji J)ar, sem fjö lm enni er m eira. E nn frem ur m unu það óskir m anna í 
fjö lm ennari sókninni, að p restu r sitji á R aufarböfn, m. a. til J)ess að bann fái 
tekið þátt í barna- og unglingafræ ðslu J)ar í þorpinu, er ekki yrði við komið, ef 
hann sæti á núverandi prestssetri. Og loks m un, eins og p ró fastu r bendir á, liæg- 
ara  að J)jóna Svalbarðssókn frá  R aufarhöfn  en R aufarhafnarsókn  frá  Svalbarði, 
J)egar ekki verður kom izt á m illi nem a sjöveg.

Þykir nefndinni því rétt, e ftir atvikum , að m æla með Jní, að frv. verði sam- 
þykkt. En hinsvegar vill hún  þó taka fram , að hún  telur rétt, ])ó að frv. þetta 
verði að lögum, að sú venja haldist fram vegis óbreytt, að skipta megi um  prests- 
setur með einföldnm  ráðberraúrskurð i, að fengnum  m eðm ælum  biskups.
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F rá  allslierjarnefnd.

Alþingi, 12. des. 1935.
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