
Ed. 530. Nefndarálit [95. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. gr. laga nr. 45 16. nóv. 1907, um skipun prestakalla.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin athugaði frumvarpið eins og það var lagt fram hér í deildinni, en
gat ekki fellt sig við það að öllu leyti og gerði þVÍ sjálf tillögur um breytingar
á því og sendi þær kirkjumálaráðuneytinu fyrir jól næstliðin og móttók svar þess
fyrir viku síðan, þar sem það i flestum atriðum fellst á tillögurnar, og fylgja þær
á sérstöku þingskjali.

Umsagnir um breytingartillögur nefndarinnar hafa nú borizt frá stjórn Presta-
félags Íslands og kirkjuráði, og eru báðir þessir aðilar mótfallnir tillögum þessum,
en telja rétt, að endurskoðun fari fram hið fyrsta á lögunum um skipun prestakalla.

Nefndin telur ekki rétt fyrr en að betur athuguðu máli að leggja til meiri
fækkun prestakalla en gert er í tillögum hennar. Eru það þau ein prestaköll, sem
nú er þjónað af nágrannapresti og enginn umsækjandi er um. Hafa sum þeirra um
langt skeið verið óveitt. Flest eru prestssetur í þeim prestaköllum, er niðurleggjast
eiga, vanbúin að húsum, bæði íbúðar- og fénaðarhúsum. Sums staðar mega húsin
heita gerfallin, annars staðar forn og farin. Verður Alþingi því að gera sér ljóst,
að húsa verður sæmilega prestssetur þessi, ef umsækjanda er von í prestaköllín,
en það kostar stórfé eins og verðlag allt er nú.

Þá er þess að geta, að nú eru allt önnur og betri samgöngutæki en áður voru,
bílvegir og brúaðar ár allvíðu. svo að prestar geta sótt nær allar kirkjur sínar á
bíl. Embættisstörf flestra presta eru nú stórum minni, og er varla ofmælt, að nú
sé allvíða eins hægt eða hægara að þjóna tveimur prestaköllum eins og var að
þjóna einu prestakalli 1907, en þá varð gildandi prestakallaskipun að lögum. ---
Tveir nefndarmanna, F. R. Valdimarsson og Eiríkur Einarsson, voru fjarverandi
sökum veikinda, er málið var afgreitt.

Alþingi, 22. jan. 1951.

Þorst. Þorsteinsson,
form., frsm.

Rannveig Þorsteinsdóttir,
fundaskr.

Hannibal Valdimarsson.

Fylgiskjal.

Háttvirt menntamálanefnd efri deildar hefur með bréfi, dags. 17. þ. m., sent
formanni kirkjuráðs breytingartillögur sínar við frumvarp til laga um breyting á
1. gr. laga nr. 45 16. nóv. 1907, um skipun prestakalla. Hefur kirkjuráð tekið til-
lögur þessar til athugunar á fundum 18. og 19. þ. rn., enda er það verkefni ráðsins
að lögum að fjalla um slík mál, sbr. lög um kirkjuráð nr. 21 6. júlí 1931, 2. og 3. gr.

Þegar breytingartillögurnar eru bornar saman við frumvarpið sjálft, kemur
þegar í ljós, að sú breyting er mjög til hins verra, að Hofteigsprestakall á Jökuldal
skuli lagt niður. Prestakall þetta er 3 sóknir með á þriðja hundrað manns og nær
yfir Jökuldal og Hrafnkelsdal, að minnsta kosti 70 km að lengd, svo og hin víð-
lendu Möðrudalsöræfi, er langir fjallvegir greina frá öðrum prestaköllum. Hlýtur
því breytingartillaga þessi að stafa af miklum ókunnugleika á staðháttum.

Hins vegar er sú breytingartillaga til bóta, að Stóra-Núpsprestakall haldist,
3 sóknir með nær 600 manns.

Enn fremur telur kirkjuráð réttan skilning nefndarinnar á því, að endurskoða
beri í heild lög nr. 45 16. nóv. 1907, um skipun prestakalla, þar eð þau eðlilega
eru orðin nokkuð úrelt.

Þessa endurskoðun virðist nefndin hafa framkvæmt - en því miður af svo
miklu flaustri og handahófi, að ekki verður við unað.



í þessu bréfi kirkjuráðs til háUvirtrar menntamálanefndar, er ekki rúm til að
benda nema á lítinn hluta þess, er kirkjuráð telur athugavert. En nokkur atriði skal
þó drepa á, hér og þar, til að sýna, að ekki er um órökstuddan sleggjudóm að ræða.

1. Nefndin virðist ekki hafa tekið neitt tillit til hinnar afarmiklu fólksfjölg-
unar í Reykjavík, síðan sett voru lög nr. 76 7. maí 1940, um skipting Reykjavíkur
í prestaköll. T. d. er nú hin brýnasta nauðsyn þess, að skipta Laugarnesprestakalli
í 2 eða 3 prestaköll, þar sem í því er milli 10 000 og 15000 manns. Einsætt hefði
að minnsta kosti verið að taka upp ákvæði 4. greinar nefndra laga um skipting
Reykjavíkur í prestaköll.

2. Lundarbrekkusókn er ófyrirsynju tekin undan Þóroddsstaðarprestakalli, en
hún hefur fylgt því meira en 30 síðustu árin, og auðveldast að þjóna henni frá
prestssetrinu Vatnsenda. Frá Skútustöðum væri aftur á móti yfir fjallveg að fara,
og auk þess yrði um sinn að greiða sérstaklega fyrir prestsþjónustu þaðan.

3. Úviðfelldið er að bera fram breytingartill. við lagagrein, sem þegar er úr
gildi numin með öðrum lögum (2. grein laga 1907, um skipun prestakalla, er felld
úr gildi með lögum nr. 76 7. maí 1940).

4. Nöfn prestakalla og sókna eru sett mjög af handahófi og víða öll önnur en
í lögunum um skipun prestakalla frá 1907. Sum nafnanna eru miklu lakari en
hin eldri.

Kirkjuráð lítur svo á, að í frumvarpinu séu svo margir gallar, að ekki komi
til mála að samþykkja það á þessu þingi, en leggur til, að látin verði fara fram
ýtarleg athugun á prestakallaskipun landsins í heild. Verði biskupi falið að láta
framkvæma hana og leggja síðar frumvarp til laga um skipun prestakalla fyrir
prestastefnu og kirkjuráð til umsagnar.

Að lokum vill kirkjuráð taka það fram, að það telur ekki hæfa, að frumvarp
þetta verði afgreitt af Alþingi án þess, að formanni kirkjuráðsins. biskupi Íslands,
verði gefinn kostur á að láta í ljós álit sitt á því. Enda væri sparnaður við að hraða
afgreiðslu þess nálega enginn, og auðveld ráðstöfun, að lausum prestaköllum, sem
frumvarpið gerir ráð fyrir að fækka, verði ekki slegið upp að þessu sinni.

Frumvarp um skipun prestakalla má aðeins afgreiða að vel athuguðu máli með
þörf kirkjunnar fyrir augum.

Reykjavík, 19. janúar 1951.
Í kirkjuráði:

Ásmundur Guðmundsson. Þorgr, V. Sigurðsson.
Vilhjálmur Þór.

Matthías Þórðarson.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis, Reykjavík.


