
sþ. 509. Nefndarálit [165. mál]
um till. til þál. um, að biskup Íslands skuli hafa aðsetur i Skálholti.

Frá fjárveitinganefnd.

Í lögum um kirkjuþing og kirkjuráð Íslenzku þjóðkirkjunnar, sem sett voru
á síðasta Alþingi, er svo ákveðið í 4. gr. m. a.: "Kirkjuþing hefur ráðgjafaratkvæði
og tillögurétt um öll þau mál, er kirkju, klerka stétt og söfnuði landsins varða og
heyra undir verksvið löggjafarvaldsins eða sæta forsetaúrskurði." Fyrsta kirkju-
þingið skv. nefndum lögum á að koma saman á komandi hausti, og enn er fram-
kvæmdum í Skálholti ekki svo langt komið, að nauðsyn beri til að taka ákvörðun
um afnot þess og bygginga þar fyrir þann tíma. Það er þvi eðlilegt og raunar
sjálfsagt, að kirkjuþing fái að fjalla um þetta mál, sem kirkjuna varðar svo mjög,
áður en Alþingi gerir um það fullnaðar samþykkt. - Það er þá líka vitað, að
hjá annarri þingnefnd liggur fyrir tillaga til þingsályktunar um menntaskóla-
setur í Skálholti og að enn fremur eru fleiri tillögur á leiðinni um skipan biskups-
valdsins í landinu, sem mjög eru í sambandi við afnot hinna fornu biskupsstóla
í Skálholti, og á Hólum. Er þvi mjög eðlilegt, að kirkjuþingið fái tækifæri til að segja
álit sitt og gera tillögur sínar um þessi mál öll.

Nefndin leggur því til, að tillagan verði afgreidd með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem kirkjuþing hefur lögum samkv. rétt og skyldu til að segja álit sitt

og gera tillögur um þau mál, sem kirkjuna varða, og þar sem ekki er aðkallandi að
afgreiða þetta mál á þessu þingi og áður en umsögn kirkjuráðs liggur fyrir, telur
Alþingi ekki rétt að gera nú um það fullnaðarsamþykkt og tekur fyrir næsta mál
á dagskrá.

Alþingi, 12. maí 1958.
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