
Ed. 755. Nefndarálit [34. mál]
um frv. till. um manntal.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin tók málið til umræðu á þremur fundum. Eftir fyrsta fundinn sendi
hún frumvarpið hagstofustjóra til umsagnar, og barst henni ýtarlegt svar hans
í bréfi, dags. 6. maí síðastI. Er niðurstaða hagstofu stjóra sú, að hann geti ekki mælt
með því, að frumvarpið verði gert að lögum.

Eru sjónarmið hagstofustjóra og rök hans hin athyglisverðustu, og telur nefndin
því sjálfsagt að birta bréf hans sem fylgiskjal með nefndarálitinu.

Þar sem ekki var samkomulag í nefndinni um að mæla með frumvarpinu
óbreyttu og komið fast að þingslitum, svo að einsætt þótti, að málið gæti með
engu móti hlotið afgreiðslu á þessu þingi, en málið hins vegar hið mikilsverðasta.
varð eftir atvikum samkomulag um að afgreiða það með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
í trausti þess, að fyrir næsta þing verði látin fara fram gaumgæfileg athugun

á því, hvort t. d. sjónarmið hagstofu stjóra ú framkvæmd þessa mikilsverða og
vandasama máls muni ekki leiða til heppilegri niðurstöðu en fyrirkomulag það,
sem frumvarpið gerir nú ráð fyrir, tekur deildin fyrir næsta mál ú dagskrá.

Alþingi, 12. maí 1950.

Lárus Jóhannesson,
form.

Hannibal Valdimarsson,
f'undaskr., frsm.

Þorst. Þorsteinsson.

Karl Kristjánsson. Brynjólfur Bjarnason.
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Fylgiskjal.

HAGSTOF A ÍSLANDS

Allsherjarnefnd efri deildar hefur sent Hagstofunni til umsagnar frumvarp til
laga um manntal, sem lagt hefur verið fyrir Alþing það, sem nú situr, sem stjórnar-
frumvarp. Frumvarp þetta hafði og að tilhlutun ríkisstjórnarinnar verið lagt fyrir
næsta Alþing á undan, en þá ekki komizt lengra en til nefndar. En það hefur ekki
fyrr en nú verið borið undir álit Hagstofunnar.

Í 1. gr. frv. segir, að semja skuli skrá um alla þá, sem heimili eiga eða dveljast
á Íslandi, og í 9. og 10. gr. segir, að oddvitar skuli gera slíkar skrár, hver fyrir sinn
hrepp, en bæjarstjórar og sýslumenn fyrir kaupstaði og sýslur.

í athugasemdum við frumvarpið segir, að það sé tilgangur þess að láta semja
allsherjarmannskrár og halda þeim við. Enda þótt það sé hvergi beinlínis tekið
fram, hlýtur hér að vera átt við spjaldskrár. þar sem sérstakt spjald er fyrir hveru
mann og á það skráð öll hin helztu einkenni hans sem þjóðfélagsborgara, svo sem
nafn, fæðingarár og dagur, fæðingarstaður, þjóðerni, heimili, stétt og atvinna, hjú-
skapur o. s. frv. Ef breyting verður á einhverjum þessara einkenna, færist breyt-
ingin jafnharðan inn á spjaldið, sem þannig sýnir æviferil mannsins frá vöggu til
grafar, innan þeirra takmarka, sem form spjaldsins setur. Erlendis hefur slíkt skrá-
setningarform verið tekið upp á ýmsum sviðum. Í Danmörku voru slíkar fólkskrár
(folkeregister) telmar upp um land allt fyrir aldarfjórðungi síðan, en í Noregi voru
þær aðeins haldnar á sumum stöðum samkvæmt heimildarlögum, þangað til þær
voru lögboðnar lim land allt fyrir fáum árum. Það liggur í augum uppi, að slíkar
skrár eru afar merkilegar heimildir, ef þær eru í góðu lagi, og geta stjórnarvöld
landsins haft margvísleg not af þeim. f:g tel, að hér sé um svo mikilvægt mál að
ræða, að það beri að taka til rækilegrar íhugunar, it hvern hátt því verði bezt komið
i framkvæmd. Þess er þó ekki að dyljast, að hér er um mikið og engan veginn vanda-
laust verk að ræða, sem hlýtur að hafa töluverðan kostnað i för með sér, en notin
af því ættu líka að geta orðið mikil.

Um tveggja alda skeið hefur það verið einn þáttur í embættisstarfi prestanna
að taka árlega manntal í prestakalli sínu og gera skrá um alla sóknarmenn sína (sálna-
registur). Aðeins hefur verið gerð undantekning um Reykjavík, þar sem árlegt mann-
tal er tekið á vegum borgarstjóra. Samkvæmt þessum manntalsskrám sínum gefa
prestarnir stjórnarvöldunum (bæði ríkis og sveita) ýmisleg vottorð og skýrslur um
mannfjöldann í prestakalli sínu eða hluta þess, og yfirlit um mannfjöldann frá
þeim fær Hagstofan, sem hún, að viðbættum upplýsingum frá manntalsskrifstofu
Reykjavíkur, byggir á hið árlega yfirlit um mannfjöldann á öllu landinu. Þegar um
það er að ræða að gera spjaldskrá um alla landsmenn, þá virðist liggja nokkuð
nærri að byggja á þeirri skipan, sem fyrir er og hefur aldagamla hefð að styðjast við.

Hvernig manntalsskrám presta skuli haga í einstökum atriðum. er auðvitað
fyrirkomulagsatriði, sem gera mætti breytingar á, jafnvel án lagabreytingar. Það
virðist því ekkert því til fyrirstöðu að breyta hinum árlegu sálnareglstrum prest-
anna í áframhaldandi spjaldskrár. og værl langeðlilegast að fara þá leið, ef taka á
upp slíka nýbreytni. Virðist mér sú leið hafa marga kosti fram yfir þá, sem valin
hefur verið í frumvarpinu, auk þess, sem þegar er getið. að hún byggir á þeirri
heilbrigðu íhaldsreglu, að breyta eigi meiru en þörf gerist. Skal ég nú geta um
nokkur atriði þessu til styrktar.

Breytingin á sálnareglstrum prestanna í spjaldskrárform og stöðugt viðhald
spjaldskránna mundi að vísu hafa Í för með sér aukna vinnu fyrir prestana, en þeir eru
embættismenn ríkisins, sem taka laun sín nl. a. fyrir að halda skrár um mannfjöldann
og breytingar hans og verða að sætta sig við þær breytingar, sem gerðar eru á fyrir-
komulagi þeirra. Getur það því síður talizt ósanngjarnt, þar sem launakjör prest-
anna hafa verið hætt á síðari árum og aðbúnaður allur (svo sem með byggingu;
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prestssetra), en kröfur til þeirra af opinberri hálfu ekki auknar að sama skapi, Hins
vegar mundi varla geta farið hjá því, að töluvert meiri kostnaður yrði við skrá-
setningu þá, sem frumvarpið stingur upp á, og laun prestanna lækkuðu ekkert, þótt
þeir væru losaðir við þessi störf.

Um það skal að vísu ekkert fullyrt, hvorir hæfari séu, prestar eða oddvitar, til
þess að halda slíkar spjaldskrár, því að í báðum þessum stéttum munu vera margir
ágætir menn, sem fyllilega er trúandi til þess að leysa það prýðilega af hendi, og
líka einhverjir, sem mundi vera mjög ósýnt um það. En mér virðist samt ýmislegt
mæla með því að taka prestana fram yfir oddvitana til þess. Starf þetta er einn þáttur
í ævistarfi prestanna, sem þeir búa sig undir með löngu námi, og ætti það að vera
allmikil trygging fyrir því, að þeir ræktu það sómasamlega. Og reynsla Hagstof-
unnar af prestum sem skýrslugefendum virðist einnig benda til þess. Enda þótt
meðal presta finnist einstaka vandræðamaður um skýrslugerð, þá held ég, að mér
sé óhætt að segja, að Hagstofan taki hvorki sýslumenn, lækna, hreppstjóra né odd-
vita fram yfir prestana sem skýrslugefendur. Oddvitastarfið er aftur á móti auka-
starf, er menn gegna jafnframt alls konar öðrum störfum, og mun það oft vera all-
þungur baggi, enda virðist stefnan vera sú að hlaða á oddvitana æ fleiri störfum.
Þeir eru valdir til fárra ára í senn, og má því búast við miklu tíðari mannaskiptum
við skrásetningarstarfið hjá þeim heldur en prestunum. Allt virðist þetta heldur
styrkja þá skoðun, að skrásetningarstarfið væri betur komið hjá prestunum heldur
en oddvitunum.

Það er ekki ólíklegt, að það hafi ráðið allmiklu um tillögu frumvarpsins að
halda sérstaka skrá í hverjum hreppi og kaupstað, að víða erlendis eru slíkar skrár
haldnar fyrir hvert sveitarfélag (kommune), en þar við er athugandi, að bæði eru
sveitarfélögin þar venjulega miklu mannfleiri heldur en hrepparnir hér, og hins
vegar er skipting manna í trúarflokka víðast hvar miklu meiri en hér, svo að þess
vegna er óhentugra að hafa skrásetninguna í höndum prestanna. Meðalmannfjöldi
i hreppum hér mun ekki vera nema um helmingur af meðalmannfjölda sveitapresta-
kallanna, en samt eru sveitaprestaköllin hér miklu fámennari heldur en meðalsveitar-
félög á landsbyggðinni í Danmörku og Noregi. Ef prestarnir væru skrásetjarar,
mundu því skrárnar verða helmingi færri heldur en frv. gerir ráð fyrir, en samt
yfirleitt miklu minni heldur en sveitarfélagsskrárnar í Danmörku og Noregi. Þá
mundi og mega sleppa sýslu skránum, sem mundu valda töluverðum tvíverknaði,
en prestarnir mundu láta oddvitum og sýslumönnum Í té allar þær upplýsingar úr
skránum, sem þeir hefðu þörf fyrir.

í frv. er félagsmálaráðuneytinu heimilað að ákveða, að manntalsskrá í sýslum
og kaupstöðum skuli gera í tvíriti og annað eintakið sent ráðuneytinu. Segir í at-
hugasemdum við frv., að þá mundi hægt að fá skýrslu um hvern mann á landinu á
sama stað og rannsaka feril hans með samanburði á skrám úr fleirum en einu um-
dæmi. Kostnaður af þessu ætti ekki að verða mjög mikill, með því að unnt sé að
gera tvíritin kostnaðarlítilmeð þeim tækjum, sem nú má nota. Af þessum ummælum
mætti jafnvel ráða, að ekki væri ætl azt til, að héraðsskrárnar væru spjaldskrár.
heldur ný manntalsskrá fyrir hvert ár. En þótt þetta sé ekki alls kostar ljóst, þykir
mér líklegt, að tilætlunin með þessu sé að stofna eina allsherjarspjaldskrá fyrir alla
landsmenn í Reykjavík. Það væri að vísu mjög æskilegt að hafa slíka allsherjar-
skrá, og með færslu hennar mætti tryggja öruggari og betri færslu á héraðsskrán-
um, en það mundi verða mjög kostnaðarsamt. Það er kostnaðurinn, sem aðallega
hefur staðið í vegi fyrir því, að slík allsherjarskrá á einum stað væri starfrækt í
Danmörku og Noregi.

Til þess að halda skránum stöðugt við, þarf skrásetjarinn að fá jafnóðum upp-
lýsingar um þær breytingar, sem færa á inn á skrána. Þessar breytingar eru aðal-
lega tvenns konar, annars vegar fæðingar og mannslát og hins vegar flutningar,
innflutningur eða útflutningur úr skrásetningarumdæminu eða yfirleitt breytingar
á heimilisfangi. Upplýsingar um fyrri flokkinn fá prestarnir nú vegna kirkjubókar-
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halds síns, og ef þeir væru skrásetjarar, þyrfti því aðeins að setja fyrirmæli um,
að bústaðaskipti skyldi tilkynna prestinum, auk annarra fátíðari atvika, sem geta
bæri i skránum. Frumvarpið ætlast aftur á móti til þess, að oddvitarnir séu skrá-
setjarar og séu þeim því sendar allar tilkynningar um bústaðaskipti og enn fremur
um fæðingar og mannslát frá ljósmæðum, læknum o. fl., auk þess sem þær eru
sendar prestunum vegna kirkjubókarhaldsins, Er það allt annað en heppilegt fyrir-
komulag að tilkynna þannig sömu atvik in í fleiri staði, og ekki er ólíklegt, að það
mundi geta valdið ruglingi. Ef prestunum er ekki treystandi til þess að halda skrár
um mannfjöldann, svo viðunandi sé, þá mætti ætla, að þeim væri ekki fremur treyst-
andi til þess að halda kirkjubækur um fæðingar og mannslát, og mætti láta sér detta
í hug, að flutningurinn á manntalsstörfum prestanna til oddvitanna væri aðeins
fyrsta skrefið til þess að losa prestana alveg við skrásetningarstörf sín fyrir ríkið it
fæðingum, mannslátum og hjónavígslum og fela þau líka oddvitunum, þar sem fyrir-
skipað er, að þeir fái tilkynningar um alla þessa atburði. Þetta lokaskref tóku Þjóð-
verjar í Noregi á hernámsárunum. En hvernig það reyndist, má sjá á eftirfarandi
ummælum í bréfi til mín frá undirforstjóra ríkishagstofunnar norsku: "Vi hadde
meget dárlige erfaringer fra kr igsárene da nasisterne som bekjcnl skjaltet ut
prestene og overdro registreringen av födsler, vigsler og diidsfall til folkeregistrene
med den fölge at hele den offentlige registrering og med den material et av var
statistikk over folkemængdens bevægelse ble meget rnangelf'ullt, og det har skaffet
Byráet en masse ekstra bryderi etter krigen med a fa oppgavene fra folkeregistrene
for árene 1942-1945 supplert og kontrollert."

í frumvarpinu er -ekki fyllilega treyst á þær tilkynningar, sem senda ber skrá-
setjurunum um breytingar á skrásetningarefninu, og því er líka fyrirskipað, að taka
skuli almennt manntal á hverju ári og senda eyðublöð undir það inn á hvert heimili
á landinu, og á manntalið, sem nú er tekið 10. hvert ár, að verða eitt af þessum árlegu
manntölum, þó með þeim mismun, að það skal tekið it einum degi. Ef prestunum
væri falið skrásetningarstarfið, hygg ég, að þessi árlegu manntöl mundu víðast hvar
á landinu vera alveg óþörf, því að prestarnir hafa víðast svo náin kynni af sólmar-
börnum sínum, vegna starfsemi sinnar yfirleitt og þá sérstaklega vegna kirkjubókar-
halds og manntalsstarfa, að árlegt manntal mundi lítið þar um bæta, nema ef til vill
í stærri kaupstöðunum, og lægi þá nær að veita heimild til slíkrar manntalstöku.
þar sem þess væri óskað, heldur en að baka mönnum fyrirhöfn og hinu opinbera
kostnað að þarflausu, þar sem vel mætti komast hjá því.

Í frumvarpinu er 10 úra manntalið algerlega tekið undan stjórn og afskiptum
Hagstofunnar og fengið í hendur félagsmálaráðuneytinu eins og árlegu manntölin.
Það lætur gera eyðublöðin og ákveður, hvað á þau skuli tekið, að svo miklu leyti sem
það er ekki lögboðið. Hagstofan á ekkert að hafa með það að gera framvegis. Hins
vegar er svo fyrir mælt, að ákvæði 2. málsgr. 17. gr. skuli og eiga við aðalmanntalið,
en þar segir, að Hagstofu Íslands skuli heimil afnot af manntalsskrám samkvæmt
ákvæðum félagsmálaráðuneytisins. Hagstofan mun þvi geta fengið að vinna töl-
fræðiIegan fróðleik úr manntalinu með leyfi félagsmálaráðuneytisins og með þeim
skilmálum, sem það kann að setja fyrir því. Ekki veit ég, hvaða ástæður hafa valdið
því, að frumvarpið setur Hagstofuna undir ráðsmennsku félagsmálaráðuneytisins að
llVí er snertir það starfsvið, sem hingað til hefur verið talið eitt af hennar höfuð-
starfsviðum. og þær ástæður eru ekki greindar i athugasemdunum við frumvarpið.

Að allar þessar manntalsskrár og manntöl eru samkvæmt frumvarpinu selt
undir stjórn félagsmálaráðuneytisins, stafar að líkindum af [iv], að f'rumvarpið
gerir ráð fyrir, að oddvitur og bæjarstjórar haldi skrúrnar, því að félagsmálaráðu-
neytið hefur með höndum yfirstjórn sveitarstjórnarmála. En ek ki er sjálfsagt, að
félagsmálaráðuneytið hafi yfirstjórn allra þeirra mála, sem sveitarstjórnir annast,
enda er því ekki svo varið. Viðvíkjandi alþingiskosningum hefur t. d. dómsmála-
ráðuneytið yfirstjórnina, og svo mun vera um fleira. Í Danmörku og Noregi eru
manntalsskrárnar (folkeregisteret) á vegum sveitarstjórnanna, en í báðum löndum
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hefur ríkishagstofan yfirstjórn og eftirlit með þeirri starfsemi, enda senda skrásetn-
ingarstofurnar hagstofunni oftsinnis á ári hverju ýmsar upplýsingar úr skránum,
og flutningstilkynningarnar eru líka sendar þangað til þess að vinna úr þeim skýrslur
um mannflutningana innanlands.

Af því, sem að framan er sagt, má það vera ljóst, að ég get ekki mælt með því,
að frumvarp það, sem hér er um að ræða, verði gert að lögum. En ég tel þó, að ef
það er megintilgangur þess að koma á fót manntalsskrám um alla landsmenn í
spjaldskrárformi. þá sé hann mjög lofsverð ur og eigi skilið fullan stuðning. En ég
hygg, að honum verði betur náð með því að fara aðra leið en frv. leggur til, svo
sem ég hef skýrt frá hér að Iraman. I~g veit ekki, hvort frumvarp þetta hefur verið
borið undir sveitarstjórnir landsins. Þess er að minnsta kosti ekki getið Í athuga-
senjdunum við það. En mör virðist, að það væri ekki óviðeigandi, þar sem um það
er að ræða að fela þeim nýja starfsemi, sem þær hafa ekki áður haft með höndum.
Þá væri og líka vel viðeigandi að leita álits prestastéttarinnar um þetta mál, þar
sem um er að ræða breytingu á starfi, sem hún hefur hingað til haft með höndum.
Væri æskilegt að fá að vita, hvernig hún lítur á þeUastarf, hvort hún er ekki fús
til að stuðla að öllum breytingum á þVÍ, er miða til bóta, eða hvort hún telur, að
það ætti helzt að skilja það frá prestsstarfinu.

Þorst. Þorsteinsson.
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