
Nd. 114. Nefndarálit
nm frv. til laga um kirkjur.

Frá allsherjarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. þetta verði sam þykkt með nokkrum  breyt- 

ingum, er fara i þá átt, að gera ákvæði þess viðfelldnari og mýkri i fram - 
kvæmd, enda má eigi vita, hver áhrif útvarpið heflr á safnaðarlíf og kirkjusókn.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr. 1 stað »friðhelgi« kom i: helgi.
2. Við 2. gr.

a. 1. liður orðist svo:
Skylt er að hafa k irkjur svo stórar, að þær rúm i i sætum allt að 

V> sóknarm anna, þar sem 1 prestur þjónar söfnuði, en V« þar, sem 2 
prestar þjóna.

b. Við 2 lið. I stað orðsins »fólksfjölgun« kom i: fólkstölu.
c. Við bætist ný málsgrein:

Verði ágreiningur um þessi atriði, sker kirkjum álaráðherra úr.
3. Við 3. gr. 2. liður orðist svo:

Prófastur úrskurðar, hvenær endurbygging er nauðsynleg eða end- 
urbót. Skjóta má þeim úrskurði til ráðherra.

4. Við 4. gr. Orðin »og grafreitac og »endurbyggingu« falli niður.
5. Við 5. gr.

a. Upphaf t. málsliðs orðist svo:
Skylt er að setja hæfileg hitunartæki o. s. frv.

b. Á eftir 1. málsl. bætist nýr málsl*:
Þó getur ráðherra veitt undanþágu frá þessu, ef sérstaklega stendur á.

c. Við 2. málsgr. í  stað »kirkjustjórninc kom i: ráðherra.
6. Við 6. gr.

a. Á undan »skal« i 1. málslið komi: og.
b. 1 stað »kirkjustjórnin« komi: ráðherra.

7. Við 7. gr. Orðið »annarlegrar« falli niður.
8. Við 10. gr. 1 stað »kirkjustjórnar« kom i: ráðherra.
9. Við 11. gr. 1 stað orðanna »úrskurðum  biskups og prófasts« komi: úr- 

skurðum  prófasts, biskups og ráðherra.



10. Við 12. gr. 3. liður, fyrri málsl., orðist svo:
Þar, sem lögreglustjóri er i sókninni, skal honum  skylt að taka 

að sér innheim tuna, gegn 6% innheim tulaunum , ef sóknarnefnd óskar.
11. Við 13. gr.

a. Á eftir »prófastur« komi: og sóknarnefnd.
b. Síðari hluti greinarinnar, frá »hálfum kostnaðie, orðist svo: og getur 

prófastur þá, með samþykki ráðherra, úrskurðað hækkun kirkjugjalds 
um allt að 100%. Skal sá tekjuauki jafnan lagður á vöxtu i hinum 
alm enna kirkjusjóði.

12. Við 14. gr. I stað siðustu orðanna (»ef biskup samþykkir«) kom i: og til 
kem ur samþykki ráðherra að þvi er bæ ndakirkjur snertir.

13. Við 16. gr.
a. 1. málsl. orðist svo:

Nú er kirkja reist þar, er kirkja hefir eigi verið áður, og getur þá 
ráðherra úrskurðað, að bæjar- eða sveitarfélag það, er i hlut á, leggi 
til ókeypis hentuga lóð undir kirkjuna ásamt hæfilegu svæði um - 
hverfis, ef þess er krafizt.

b. 1 stað »kirkjustjórnin« og »biskups« komi: ráðherra.
14. Við 19. gr. Upphaf 2. liðs orðist svo:

Nú er í sókn meira eu eilt sveitar- eða bæjarfélag, og skal þá o. s. frv.
15. Við 22. gr. 1 stað »5« komi: 3.
16. Við 25. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:

Menningarsjóður skal veita verðlaun fyrir fegurstu altaristöflur o. s. frv.
17. Við 26. gr. t  stað »kirkjustjórnin« kom i: kirkjumálaráðuneytið.

Alþingi, 7. marz 1931.
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