
Ed. 406. Frumvarp til laga [163. mál]
um þjóðskrá og almannaskráningu.

(Lagt fyrir Alþingi á 75. löggjafarþingi, 1956.)

1. gr.
Sérstök stofnun undir eigin stjórn skal annast almannaskráningu samkvæmt

lögum þessum og annað það, er þau mæla fyrir um. Nefnist stofnun þessi þjóðskrá,
og skal hún taka við almanna skrá þeirri, sem stofnað hefur verið til, ásamt öllu þvi,
CI' henni fylgir.

2. gr.
Auk þjóðskrárinnar og Hagstofunnar starfa sveitarstjórnir og sóknarprestar

utan kaupstaða að almannaskráningu samkvæmt þessum lögum. Í kaupstöðum, þar



sem sóknarprestur hefur hingað til starfað að almannaskráningu með bæjarstjórn,
skal hann þó halda því áfram á sama hátt og verið hefur.

Ákvæði 14., 19. og 20. gr. varðandi sóknarpresta eiga við þá presta eina, er starfa
að almannaskráningu, en þar, sem minnzt er á sóknarpresta annars staðar í lögum
þessum, er átt við alla starfandi presta og safnaðarstjóra.

3. gr.
Stjórn þjóðskrárinnar er skipuð sex mönnum og sex til vara. Fimm stofnaðilar

þjóðskrárinnar, þ. e. berklavarnir ríkisins, bæjarsjóður Reykjavíkur, fjármálaráðu-
neytið, Hagstofa Íslands og Tryggingastofnun ríkisins, skipa sinn manninn hver i
stjórnina og annan til vara.

Félagsmálaráðherra skipar sjötta manninn í stjórnina og varamann hans i sam-
ráði við stjórn Sambands íslenzkra sveitarfélaga.

Fulltrúi Hagstofunnar í stjórninni skal vera formaður hennar.
Stjórn þjóðskrárinnar er ólaunuð.

4. gr.
Hlutverk sitt leysir þjóðskráin af hendi með því:

1. að láta opinberum aðilum í té íbúaskrár og aðrar almannaskrár reglulega á ári
hverju samkvæmt nánari ákvæðum laga þessara,

2. að láta opinberum aðilum og öðrum í té aðrar skrár en þær, sem um ræðir í 1.
tölulið, endurgjaldslaust eða gegn greiðslu, hvort tveggja samkvæmt ákvörðun-
um þjóðskrárstjórnar,

3. að láta opinberum aðilum og almenningi Í té upplýsingar úr skrám og öðrum
gögnum þjóðskrárinnar samkvæmt nánari ákvæðum laga þessara,

4. að stuðla að því með skrárgerð sinni, annars vegar að enginn gjaldskyldur ein-
staklingur sleppi við álagningu lögboðinna gjalda og hins vegar að tvísköttun
manna eigi sér ekki stað, - enn fremur að hafa um það meðalgöngu milli
sveitarfélaga, að einstaklingar með óljóst eða umdeilanlegt heimilisfang verði
skráðir í ákveðnu umdæmi,

5. að láta i té efnivið i mannfjöldaskýrslur Hagstofunnar.

5. gr.
Stjórn þjóðskrárinnar ákveður starfstilhögun hennar í meginatriðum, fylgist

með daglegum rekstri hennar og fjárreiðum og hefur úrskurðarvald um öll málefni
hennar, að því leyti sem þau eru ekki beinlínis eða óbeinlínis falin ráðherra eða
Hagstofunni með ákvæðum þessara laga.

6. gr.
Hagstofan annast daglega stjórn þjóðskrárinnar, og skal hún rekin sem deild i

Hagstofunni. Fjárreiður þjóðskrárinnar skulu vera algerlega greindar frá fjárreiðum
Hagstofunnar.

Hagstofan leggur þjóðskránni til starfslið eftir þörfum hennar á hverjum tíma,
gegn endurgreiðslu launa hlutaðeigandi starfsmanna þann tíma, sem þeir starfa i
þágu þjóðskrárinnar.

Hagstofan ræður starfsfólk vegna þjóðskrárinnar miðað við starfsliðsþörf hinnar
síðar nefndu, þegar hún er minnst á árinu. Þeir, sem ráðnir eru til starfa fyrir þjóð-
skrána, eru starfsmenn ríkisins jafnt og aðrir starfsmenn Hagstofunnar, enda skal
tala þeirra og ráðningarkjör háð samþykki fjármálaráðherra.

7. gr.
Viðhald almannaskrár byggist á þeim gögnum, sem hér eru talin:

1. Tilkynningar um aðsetursskipti, samkvæmt lögum nr. 73 25. nóv. 1952með síð-
ari breytingum.
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2. Skýrslur sóknarpresta til Hagstofunnar um fæðingar, skírnir. nafngiftir, hjóna-
vígslur og mannslát.

3. Mannskaðaskýrslur til Hagstofunnar, samkvæmt lögum nr. 42 10. nóv. 1913, þær
þeirra er varða horfna menn, sem taldir eru látnir.

4. Skýrslur héraðsdómara til Hagstofunnar um hjónavígslur og um leyfi til skiln-
aðar að borði og sæng.

5. Skýrslur dómsmálaráðuneytisins til Hagstofunnar um leyfi til lögskilnaðar. ætt-
leiðingarleyfi og breytingar á ríkisborgararétti o. fl. í því sambandi.

6. Sérstakar upplýsingar sveitarstjórna, sóknarpresta og annarra opinberra aðila
um menn.

7. Upplýsingar, sem þjóðskráin aflar sér sjálf með eftirgrennslan eða henni berast
á einn eða annan hátt, eftir því sem þörf krefur og heimildir leyfa.
Hagstofan lætur gera eyðublöð undir skýrslur þær, sem um ræðir í fyrri málsgr.

þessarar gr., og kveður á um skil þeirra.

8. gr.
Landlæknisskrifstofan og Hagstofan geta í sameiningu ákveðið, að sóknarprestar.

skuli senda Hagstofunni dánarvottorð, er þeir veita viðtöku samkvæmt 5. gr. laga
nr. 42 8. maí 1950, á sömu tímum og með sömu frestum og prestar senda Hagstofunni
aðrar skýrslur samkvæmt ákvörðun hennar. Hún ber dánarvottorðin saman við dán-
arskýrslur presta fyrir sömu tímabil og sendir þau að hverju ári liðnu hlutaðeigandi
héraðslæknum ci Reykjavík borgarlækni), sbr. 2. málsgr. 7. gr. fyrr nefndra laga.

Þá er maður deyr, ber að tilkynna lát hans þegar í stað sóknarpresti þess presta-
kalls, þar sem dánarheimili hins látna var, án tillits til þess, hvar hann á heimilis-
fang, hvar útför hans er gerð eða hver framkvæmir hana. Beri mannslát að í íbúðar-
húsnæði, hvílir þessi skylda á umráðamanni þess. Beri mannslát að í sjúkrahúsi eða
annarri stofnun eða á víðavangi, hvílir samsvarandi skylda á hlutaðeigandi forstöðu-
manni, skipstjóra eða löggæzlumanni (þ. e. bæjarfógeta (í Reykjavík sakadómara),
sýslumanni eða hreppstjóra, sbr. lög nr. 42 10. nóv. 1913, um mannskaðaskýrslur og
rannsókn á fundnum líkum).

9. gr.
Stjórn þjóðskrárinnar ákveður, um hvaða skráningaratriði hún skuli fjalla.
Nú ákveður stjórn þjóðskrárinnar að taka til meðferðar skráningaratriði til við-

bótar þeim, sem fyrir eru, og er Hagstofunni þá heimilt að krefjast þess af opinber-
um aðilum, sem hafa undir höndum upplýsingar til þessara nota, að þeir láti þær i té
á þann hátt og á þeim tímum, sem hún ákveður.

10. gr.
Nú hregzt það, að skýrslur, sem um ræðir í 1. og 2. tölulið 7. gr., séu látnar i té,

áður en fresti lýkur, og getur Hagstofan þá þröngvað hlutaðeiganda með dagsektum,
50-300 kr. á dag, til að láta gögnin í té. Dagsektir skulu taka gildi 5 dögum eftir að
Hagstofan tilkynnir hlutaðeigandi aðila þær með símskeyti eða bréfi afhentu sama
dag og það er skrifað, enda geri hann ekki skil áður en þeim fresti lýkur.

Ákvæði 1. málsgr. þessarar greinar taka einnig til skila sóknarpresta og héraðs-
lækna (í Reykjavík borgarlæknís) á dánarvottorðum. svo og til skila ljósmæðra á til-
kynningum um barnsburði, samkvæmt reglugerð nr. 103 23. okt. 1933 eins og henni
var breytt með auglýsingu nr. 158 23. sept. 1942.

Lögreglustjóri innheimtir sektarfé samkvæmt 1. og 2. málsgr, þessarar greinar og
rennur það í ríkissjóð. Hlutaðeigandi skal inna greiðslu sektarfjárins af hendi ekki
síðar en 7 dögum eftir að hann afhenti Hagstofunni hinar síðbúnu skýrslur eða setti
þær í póst.

11. gr.
Nú kemur það í ljós, að sóknarprestur hefur vanrækt að gera lögboðna skýrslu

til Hagstofunnar um fæðingu, skírn, nafngift, hjónavígslu eða mannslát eða skýrsla
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um slíkt er fyrst látin í té að liðnum skilafresti, og varðar það þá sekt allt að 500kr.
Sama gildir, ef sóknarprestur brýtur í bága við ákvæði 5. gr. laga nr. 42 8. maí 1950,
um dánarvottorð og dánar skýrslur, þar sem bann er lagt við því að gera útför manns,
nema hlutaðeigandi prestur hafi áður fengið í hendur dánarvottorð hans.

Nú framkvæmir annar prestvígður maður en hlutaðeigandi sólmarprestur (safn-
aðarstjóri) skírn, hjónavígslu eða líksöng, og skal hann þá tilkynna það bæði sóknar-
presti prestakallsins og Hagstofunni innan 7 daga. Sé þetta vanrækt, varðar það sekt
allt að 500 kr.

Nú vanrækir ljósmóðir að láta í té lögboðna tilkynningu um barnsburð eða til-
kynning um hann er fyrst afhent að liðnum skilafresti, og varðar það þá sekt allt að
500 kr.

12. gr.
A grundvelli gagna þeirra, er um ræðir í 7. gr., fylgist þjóðskráin með breyting-

um á skráningaratriðum frá 1. desember ár hvert til jafnlengdar næsta ár og hefur
tiltækar upplýsingar um þær, eftir því sem föng eru á.

13. gr.
Eftir gögnum þeim um breytingar skráningaratriða, sem þjóðskráin fær í

hendur, skal gera árlega íbúaskrár fyrir hvert sveitarfélag, miðaðar við 1. des-
ember, með nöfnum allra einstaklinga, er aðsetur hafa í því þann dag, ásamt upp-
lýsingum um fæðingardag og þau atriði önnur um hvern einstakling, er máli skipta
fyrir opinber not skránna.

Að því er snertir skráningaratriði, sem vandkvæðum er bundið að fá skýrslur
um í tæka tið, er heimilt að miða íbúaskrár við annan tíma á hausti en 1. desember.
Um aðsetur manna skal þó ávallt miða við 1. desember í íbúaskrám.

14. gr.
Í janúarmánuði ár hvert sendir þjóðskráin sveitarstjórnum, sóknarprestum

utan kaupstaða, skattanefndum og skattstjórum eintak af íbúaskrá viðkomandi um-
dæmis 1. desember næsta ár á undan.

Sveitarstjórnir og sóknarprestar skulu fara yfir íbúaskrána í sameiningu eins
fljótt og auðið er eftir móttöku hennar. Sveitarstjórn leiðréttir skrána og gerir at-
hugasemdir um oftalda eða vantalda einstaklinga á henni, hvort tveggja samkvæmt
nánari fyrirmælum þjóðskrárinnar. Hlutaðeigandi prestur aðstoðar sveitarstjórn við
þetta verk og leggur í því sambandi til upplýsingar um breytingar, sem hann fékk
vitneskju um við húsvitjanir haustið áður eða á annan hátt, enda þarfnist skráin
Ingfæringa hvað þær snertir. Að þessu loknu tilkynnir sveitarstjórn þjóðskránni
leiðréttingar sínar við íbúaskrána með athugasemdum um oftalda og vantalda ein-
staklinga.

Þjóðskráin ákveður sveitarstjórnum fresti til að tilkynna leiðréttingar og at-
hugasemdir við íbúaskrár. Heimilt er að beita dagsektum í þessu sambandi sam-
kvæmt ákvæðum 10. gr. þessara laga.

15. gr.
1 febrúarmánuði ár hvert sendir þjóðskráin sveitarstjórnum stofn að kjör-

skrám þeim, er semja ber i þeim mánuði samkvæmt lögum. Kjörskrárstofn þessi
miðast við undangenginn 1. desember, og á honum skal auk nafns og heimilisfangs
vera fæðingardagur og fæðingarstaður hvers manns, sem heimilisfastur er í umdæm-
inu samkvæmt skrá.

Þjóðskráin sendir hverri sveitarstjórn árlega 2 eintök af kjörskrárstofni, en
þau ár, sem forsetakosningar, kosningar til Alþingis eða til sveitarstjórna fara fram,
sendir hún viðbótareintök af kjörskrárstofni, svo að fullnægt verði eðlilegri þörf
sveitarstjórna fyrir kjörskrár að dómi stjórnar þjóðskrárinnar.
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16. gr.
Þegar lokið er skilafresti þeim, sem ákveðinn hefur verið samkvæmt 3. málsgr.

14. gr., ber þjóðskráin saman athugasemdir sveitarstjórna um oftalda eða vantalda
menn á íbúaskrám.

Nú er einstaklingur oftalinn á íbúaskrá samkvæmt athugasemd einnar sveitar-
stjórnar, en vantar á íbúaskrá samkvæmt athugasemd annarrar sveitarstjórnar, og
tilkynnir þjóðskráin þá aðilum breytingar á íbúaskrám viðkomandi sveitarfélaga
til samræmis, eins fljótt og auðið er.

Nú ber sveitarstjórn fram þá athugasemd, áður en fresti lýkur, að tiltekinn ein-
staklingur sé vantalinn á íbúaskrá umdæmis hennar, og skal þjóðskráin þá taka at-
hugasemdina til greina að jafnaði, ef önnur sveitarstjórn, sem hlut á að máli, van-
rækir að tilkynna henni leiðréttingar sínar og athugasemdir við skrána, áður en
fresti lýkur. Þjóðskráin tilkynnir hlutaðeigandi sveitarstjórnum breytingar á íbúa-
skrá þeirra af þessum sökum.

Nú ber tveim sveitarstjórnum, sem haldið hafa skilafresti, ekki saman um, hvar
maður skuli vera á íbúaskrá, og tilkynnir þá þjóðskráin þeim það og skorar á þær
að rökstyðja mál sitt fyrir ákveðinn tíma. Að fresti loknum tekur þjóðskráin
ákvörðun í málinu samkvæmt fengnum gögnum og tilkynnir þeim sveitarstjórnum
niðurstöðuna án tafar.

17. gr.
Nú telur sveitarstjórn einhvern einstakling oftalinn á íbúaskrá sveitarfélagsins,

án þess að nokkur önnur sveitarstjórn telji hann vantalinn á íbúaskrá sinni að svo
stöddu, og gerir þjóðskráin þá ráðstafanir til að fá það upplýst, í hvaða sveitarfélagi
hann hafðist við undangenginn 1. desember. Síðan tilkynnir hún hlutaðeigandi
sveitarstjórn, að hann skuli settur þar á íbúaskrá, nema í ljós komi, að hann teljist
heimilisfastur í enn öðru umdæmi. Þjóðskráin getur og, ef ástæða er til, mælt svo
fyrir, að einstaklingur, sem þannig er ástatt um, sé tekinn á íbúaskrá sveitarfélags,
sem hann settist að í eftir 1. desember. Sömuleiðis getur þjóðskráin lagt fyrir sveit-
arstjórn þess umdæmis, þar sem hlutaðeigandi var upphaflega á íbúaskrá, að hann
sé aftur settur á hana.

18. gr.
Ákvarðanir þjóðskrárinnar samkvæmt 16. og 17. gr. um, hvar menn skuli vera

á íbúaskrá, ráða úrslitum um það, í hvaða umdæmi tekju- og eignarskattur og hlið-
stæð þinggjöld eru á þá lögð, og verður þeim ekki áfrýjað. En það eitt, að maður
er á íbúaskrá sveitarfélags samkvæmt slíkri ákvörðun þjóðskrárinnar og án sam-
þykkis sveitarstjórnar, getur aldrei leitt af sér neinn rétt annarra sveitarfélaga eða
einstaklinga til að gera fjárkröfu á hendur hlutaðeigandi sveitarfélagi vegna manns,
sem svo er ástatt um.

19. gr.
Allar breytingar á upphaflegri íbúaskrá, sem þjóðskráin tilkynnir sveitarstjórn,

ritar hún á íbúaskrá og tilkynnir jafnframt breytingarnar hlutaðeigandi skalta-
nefnd og sóknarpresti. Hverri sveitarstjórn ber skylda til að sjá um, að skattanefnd
og sóknarprestur fái tafarlaust vitneskju um allar breytingar, sem gerðar eru á upp-
haflegri íbúaskrá umdæmisins, bæði þær, sem þjóðskráin tilkynnir sveitarstjórn, og
aðrar, enda skulu þessir aðilar rita breytingarnar á íbúaskrár sínar.

Sveitarstjórn skal rita breytingar, sem gerðar eru á íbúaskrá. á aðrar skrár, sem
leiddar eru af henni, eftir því sem við á.

20. gr.
Sóknarprestar skulu, er þeir húsvitja á hverju hausti, safna upplýsingum um

allar breytingar, sem orðið hafa á aðsetri manna miðað við síðustu íbúaskrá, og í
því sambandi ber þeim eftir föngum að afla vitneskju um fullt aðsetur hvers ein-
staklings, sem hefur tekið sér annað aðsetur en hann hafði samkvæmt síðustu íbúa-
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skrá. Leggja skal upplýsingar þessar til grundvallar, þegar næsta íbúaskrá er endur-
skoðuð af sveitarstjórn og sóknarpresti, sbr. 14. gr., að svo miklu leyti sem þess
gerist þörf.

Sóknarprestar skulu aðstoða ~ið söfnun aðseturstilkynninga í prestakalli sínu,
eftir því sem föng eru á.

Þriðja hvert ár skal hver sóknarprestur bera allar upplýsingar íbúaskrárinnar
um nöfn, fæðingardaga og hliðstæð atriði saman við það, sem skráð er um sömu ein-
staklinga i embættisbókum prestakallsíns. Að loknum þessum samanburði lætur
sóknarprestur þjóðskránni í té þær leiðréttingar, er hann telur gera þurfa á íbúaskrá
prestakallsins.

Biskupsskrifstofan og Hagstofan ákveða sameiginlega framkvæmd á ákvæðum
þessarar gr. i einstökum atriðum.

21. gr.
Hverri sveitarstjórn er skylt að gera viðeigandi ráðstafanir til að afla upplýs-

inga um breytingar, sem kann að þurfa að gera á íbúaskrá umdæmisins til þess að
hún verði rétt, miðað við 1. desember hvert ár. Þjóðskráin getur, ef svo ber undir,
lagt fyrir sveitarstjórn að gera tilteknar ráðstafanir í þessu skyni, þar á meðal láta
fara fram almenna manntalsskráningu í umdæminu.

Nú telur þjóðskráin, að framkvæmd tilkynningarskyldu samkvæmt lögum nr.
73 25. nóv. 1952 sé ábótavant í umdæmi, og getur hún þá lagt fyrir hlutaðeigandi
sveitarstjórn að gera tilteknar ráðstafanir til úrbóta, þar á meðal láta fara fram al-
menna manntalsskráningu í umdæminu.

22. gr.
Iðgjöld til almannatrygginganna, sem skattanefndir og skattstjórar leggja á

samkvæmt lögum nr. 50 7. maí 1946, um almannatryggingar, og sóknargjöld sam-
kvæmt lögum nr. 36 1. april 1948, um sóknargjöld, skulu lögð á menn á sömu stöð-
um og tekju- og eignarskattur er á þá lagður eftir íbúaskrá 1. desember hvert ár,
sbr. 1. málslið 1. málsgr. i 32. gr. laga nr. 46 14. apríl 1954, um tekju- og eignarskatt.

23. gr.
Þjóðskráin skal verða við óskum opinberra aðila um hvers konar upplýsingar

um einstaklinga, sem skrár hennar og önnur gögn hafa að geyma, enda þurfi þeir
upplýsinganna við vegna starfsemi sinnar. Þjóðskráin lætur slíkar upplýsingar i
té ókeypis, nema um sé að ræða meiri háttar verk, - þá getur hún krafizt þess, að
hlutaðeigandi endurgreiði henni kostnað við það.

24. gr.
Hver maður hér á landi á rétt á því, að þjóðskráin láti honum í té vottorð um

aðsetur hans og önnur skráningaralriði, er hann varða, samkvæmt skrám. ÞÓ skal
hún ekki láta i té vottorð um fæðingartíma manna og önnur atriði, sem er í verka-
hring presta að votta um samkvæmt embættisbókum, nema fyrir liggi samþykki
hlutaðeigandi aðila.

Þjóðskráin veitir hverjum sem er upplýsingar um aðsetur manna samkvæmt
skrám og öðrum gögnum, en veiting upplýsinga um önnur skráningaratriði fer
eftir reglum, sem stjórn þjóðskrárinnar setur.

Upplýsingar skulu látnar í té skriflega eða munnlega eftir ósk hlutaðeiganda.
Þjóðskráin tekur gjald fyrir útgáfu vottorða og veitingu upplýsinga samkvæmt

þessari grein, og fer það eftir gjaldskrá, sem stjórn hennar setur. Þó getur hún,
þegar sérstaklega stendur á, veitt afslátt af gjaldi eða fellt það niður. Gjald fyrir
vottorð eða upplýsingar skal greitt um leið og ósk er borin fram þar um.

Gjald það, sem ákveðið er fyrir hvern einstakling, sem um er spurt, greiðist,
hvort sem þjóðskráin getur veitt fullnægjandi upplýsingar um hann eða ekki.
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Þjóðskráin getur samið um það við einstakar sveitarstjórnir, að þær láti í té
vottorð og upplýsingar samkvæmt 1. og 2. málsgr, þessarar gr., og ber þjóðskránni
þá ekki skylda til að veita íbúum viðkomandi umdæma slíka þjónustu.

25. gr.
Ríkissjóður stendur straum af árlegum kostnaði við rekstur þjóðskrárinnar að

%0 hlutum og Tryggingastofnun ríkisins að %0 hluta.

26. gr.
Hið árlega framlag Tryggingastofnunarinnar samkvæmt 25. gr. er endurgjald

fyrir not hennar á vélspjöldum þjóðskrárinnar til skrárgerðar. svo og fyrir almenna
þjónustu og aðstoð, sem þjóðskráin lætur Tryggingastofnuninni í té og eigi skal
koma greiðsla fyrir. Hins vegar á ákvæðið í 2. málslið 23. gr. við Tryggingastofn-
unina jafnt og við aðra opinbera aðila.

Sveitarfélög eiga, án þess að sérstök greiðsla komi fyrir, rétt á árlegum íbúa-
skrám samkvæmt 13. gr. og kjörskrárstofni samkvæmt 15. gr., og auk- þess njóta
þau upplýsingaþjónustu þjóðskrárinnar samkvæmt 23. gr. En aðrar skrár en þær,
sem hér er gert ráð fyrir, svo og önnur þjónusta heldur en veiting upplýsinga, skal
greidd þjóðskránni sérstaklega.

27. gr.
Reikningsár þjóðskrárinnar er almanaksárið. Stjórn hennar undirritar árs-

reikninga hennar og sendir þá síðan fjármálaráðherra til úrskurðar .. Birta skal
reikningana i B-deild Stjórnartíðinda.

Ríkisendurskoðunin endurskoðar reikninga þjóðskrárinnar.

28. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
I. Inngangur.

Hagstofustjóri hefur samið frv. þetta fyrir hönd stjórnarnefndar allsherjar-
spjaldskrárinnar, er stendur óskipt að því ásamt höfundi. Í stjórnarnefndinni er
fulltrúi frá hverjum eftirtalinna aðila: Berklavörnum ríkisins, bæjarsjóði Reykja-
víkur, fjármálaráðuneytinu, Hagstofu Íslands og Tryggingastofnun ríkisins. Höf-
undur frumv. hafði samráð við biskup og landlækni um þau atriði þess, er snerta
sóknarpresta, héraðslækna og ljósmæður, og eru þeir samþykkir þeim ákvæðum,
sem hér um ræðir. Ákvæði frv. um viðurlög voru borin undir dómsmálaráðuneytið,
sem hafði ekkert við þau að athuga. Frv. var auk þess borið undir marga aðra að-
ila, sem hlut eiga að máli, þ. á m. ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytisins, Skattstof-
una í Reykjavík, lögreglustjórann í Reykjavík, borgarlækninn í Reykjavík og for-
menn eftirfarandi samtaka: Sambands ísl. sveitarfélaga, Félags héraðsdómara og
Prestafélags Íslands. Sumir þeirra aðila, sem um frv. fjölluðu, báru fram athuga-
semdir við það og hafa þær verið teknar til greina því nær undantekningarlaust.

Fyrr nefndir fimm aðilar bundust samtökum um það skömmu eftir mitt ár
1952 að stofna til vélspjaldskrár yfir alla landsmenn. Fjármálaráðherra ákvað aðild
rikisins að þessari spjaldskrá og heimilaði Hagstofunni að taka að sér framkvæmd
verksins, enda var gert ráð fyrir því, að hin fyrirhugaða spjaldskrárstofnun yrði í
umsjá Hagstofunnar, þó að hún yrði sjálfstæður aðili að formi til. - í inngangs-
orðum bráðabirgðalaga nr. 58 10. sept. 1952, um manntal 16. október 1952, var tekið
fram, að lögin væru sett vegna spjaldskrár, sem ákveðið hefði verið að stofna til, og
i sjálfum lögunum er líka getið um spjaldskrá þessa. Bráðabirgðalögin voru sam-
þykkt af Alþingi og gefin út sem lög nr. 67 11. nóv. 1952. Þetta sama haust sam-
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þykkti Alþingi lög um tilkynningar aðsetursskipta (nr. 73 25. nóv. 1952), er líka
voru sett vegna spjaldskrárinnar, eins og gerð var grein fyrir í athugasemdum með
frv. Má því segja, að Alþingi hafi á sínum tíma fjallað um stofnun spjaldskrárinnar
og aðild ríkisins að henni, þó að hún væri ekki ákveðin með lögum eða annarri
beinni ákvörðun Alþingis.

Siðan á árinu 1954 hefur starfsemi allsherjarspjaldskrárinnar fyrst og fremst
verið byggð á ákvæði í 32. gr. laga nr. 46 14. apríl 1954, um tekju- og eignarskatt, svo
hljóðandi: "Gjaldendur skulu skattlagðir þar, sem þeir eiga lögheimili samkvæmt
allsherjarspjaldskrá Hagstofu Íslands hinn 1. desember á viðkomandi skattári."
Samkvæmt þessu lagaákvæði hefur allsherjarspjaldskráin látið sveitarstjórnum og
skattanefndum árlega í té íbúaskrár, sem hafa verið grundvöllur álagningar opin-
berra gjalda, en hin árlegu manntöl hafa verið felld niður að mestu. í sambandi við
skrárgerð þessa þarf að samræma staðsetningar manna í umdæmi, annars vegar til
þess að menn sleppi ekki við lögboðin gjöld, og hins vegar til þess að koma í veg
fyrir tvísköttun manna, og hefur allsherjarspjaldskráin, eða Hagstofan fyrir hennar
hönd, sinnt því verkefni jafnframt, enda var það rökrétt afleiðing þess, að skrár
hennar voru orðnar grundvöllur opinberrar gjaldheimtu.

Snemma árs 1954 samþykkti dómsmálaráðuneytið, að allsherjarspjaldskráin
léti sveitarstjórnum í té stofn að kjörskrá, er ráðuneytið taldi, að fullnægði ákvæð-
um laga um form kjörskrár, enda yrði stofn þessi ekki fullgild kjörskrá, fyrr en
sveitarstjórn hefði leiðrétt hann og áritað á lögboðinn hátt. Síðan þetta var ákveðið,
hefur slíkur kjörskrárstofn verið sendur sveitarstjórnum árlega í tveimur ein-
tökum.

Þegar árið 1953 lét allsherjarspjaldskráin Tryggingastofnuninni í té skrár yfir
gjaldendur til almannatrygginganna í hverju umdæmi, og voru þær sendar sveitar-
stjórnum, en áður hafði hver sveitarstjórn gert þessar skrár fyrir sitt umdæmi.
Þessar skrár hafa verið gerðar árlega síðan 1953, þó þannig að að svo miklu leyti sem
manntalsgjaldabækur héraðsdómara hafa verið gerðar í vélum, hafa þessar skrár
verið felldar niður, þar eð dálkur í manntalsgjaldabók kom i þeirra stað. Þess skal
getið, að í ár eru manntalsgjaldabækur gerðar í vélum fyrir svæðið frá Rangárvalla-
sýslu að Mýrasýslu, að báðum sýslum meðtöldum.

Auk þeirrar skrárgerðar. sem nú hefur verið skýrt frá, hafa verið gerðar marg-
víslegar aðrar skrár eftir óskum hlutaðeigenda hverju sinni. Þá hefur allsherjar-
spjaldskráin og veitt sveitarstjórnum og ýmsum öðrum aðilum ýmiss konar þjón-
ustu, þ. á m. upplýsingar um aðsetur manna.

Skömmu eftir að ákveðið hafði verið að stofna til vélspjaldskrár yfir alla lands-
menn, hóf Skattstofa Reykjavíkur, eins og ráðgert hafði verið, undirbúning að því,
að álagningarstörf og fleira í því sambandi yrði unnið í skýrsluvélum á grundvelli
vélspjaldskrárinnar. Kom þetta til framkvæmda veturinn 1953--54 og voru nöfn
gjaldenda í Reykjavík vélskrifuð á framtalseyðublöð, þinggjöld allra einstaklinga
þar voru reiknuð út í vélum og sömuleiðis útsvör flestra gjaldenda, þó ekki útsvör
félaga og einstaklinga, er ráku atvinnu. Þá voru og skatt- og útsvarsskrár Reykjavíkur
gerðar Í vélum, enn fremur þinggjaldabækur tollstjóra og loks þinggjaldareikningar
og útsvarsreikningar til gjaldenda. Árið 19'55 vann Skattstofan þessi verk í vélum
ekki aðeins fyrir Reykjavík, heldur einnig fyrir Keflavík, Hafnarfjörð, Akranes og
alla hreppa Gullbringu- og Kjósarsýslu. ÞÓ voru útsvör ekki reiknuð út fyrir þessa
nýju aðila og þá ekki heldur gerðar útsvarsskrár og útsvarsreikningar. Í ár færir
Skattstofan enn út kvíar og vinnur þessi verk - þó ekki útsvarsskrár - jafnframt
fyrir Rangárvallasýslu, Árnessýslu, Borgarfjarðarsýslu og Mýrasýslu, en Akureyri
og Olafsfjörður hafa í ár fengið nöfn gjaldenda vélskrifuð áframtalseyðublöð. -
Skattstofan hefur enn fremur gert innheimtuskrár fyrir tollstjórann í Reykjavík og
fyrir héraðsdómara þeirra umdæma, sem hér er um að ræða. - ÞÓ að ekki sé enn
fengin löng reynsla af notkun véla til álagningar opinberra gjalda o. þ. h., þá er full
ástæða til að vænta mikils árangurs af henni.
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Ekki hefur verið talið tímabært að setja lög um allsherjarspjaldskrána. skipu-
lag hennar og starfsemi, fyrr en nú, og hafa legið til þess ýmsar ástæður. í fyrsta
lagi var lengi framan af tvísýnt, hvort spjaldskráin yrði nokkru sinni fær um að
gegna því hlutverki, sem henni var ætlað, vegna þess hve miklir örðugleikar voru á
á öflun gagna til viðhalds henni. Aðilarnir, sem standa eiga skil á gögnum til hennar,
eru um 370 talsins - sveitarstjórnir, sóknarprestar, héraðsdómarar, vinrarveit-
endur á Keflavíkurflugvelli o. fl. - og verða þeir allir að rækja skyldur sínar vel,
til þess að skrár hennar komi að tilætluðum notum. Ekki er nóg að gögnin komi -
þau verða að berast spjaldskránni fyrir ákveðinn tíma, ef not eiga að verða af
þeim við þá skrárgerð. sem er á döfinni hverju sinni. Það hefur gengið vonum
framar að skipuleggja söfnun gagna og að fá sóknarpresta, sveitarstjórnir og aðra
hlutaðeigendur til að láta þau í té á réttum tímum, en hins vegar hafa verið stórkost-
legir örðugleikar á að fá almenning til að hlíta hinum nýju ákvæðum um tilkynn-
ingar aðsetursskipta, og rofaði ekki verulega til í því efni fyrr en á árinu 1955.

Önnur ástæða þess, að beðið var með að leggja þessi mál fyrir Alþingi, var sú,
að æskilegt var, og raunar nauðsynlegt, að haldgóð reynsla fengist af starfsemi alls-
herjarspjaldskrárinnar, áður en kæmi til lagasetningar um hana. Einkum þurfti að
leiða í ljós, hvernig skiptum allsherjarspjaldskrárinnar við sveitarstjórnir yrði bezt
fyrir komið. Hefur þar oltið á ýmsu og margt verið reynt, unz ákveðin var sú til-
högun þessara mála, sem gert er ráð fyrir í frv. Þá þurfti og að koma starfstilhögun
spjaldskrárinnar í slíkt horf, að skrár handa skattyfirvöldum og öðrum opinberum
aðilum gætu orðið tilbúnar í tæka tíð. Voru smám saman gerðar ýmsar breytingar
á upphaflegri starfstilhögun spjaldskrárinnar, til þess að unnt yrði að standa skil á
skrám á réttum tímum, og komst þetta ekki í gott horf fyrr en við þá skrárgerð. er
átti sér stað í janúar 1956.

Enn ein ástæða þess, að beðið hefur verið með lagasetningu um spjaldskrána,
er sú, að æskilegt var, að breytingar þær á skipan almannaskráningar. sem hér um
ræðir, ættu sér stað með frjálsri þátttöku sveitarstjórna og annarra hlutaðeigenda,
en ekki með valdboði að ofan. Eins og nú horfir virðist þetta hafa tekizt, enda hefur
engin sveitarstjórn skorizt úr leik og fjölmargir sveitarstjórnarmenn hafa unnið
fram úr skarandi gott starf spjaldskránni til framdráttar.

Allsherjarspjaldskráin hefur hingað til getað innt hlutverk sitt af hendi innan
ramma gildandi löggjafar, einkum vegna áður nefnds ákvæðis í skattalögum 1954
um, að menn skyldu skattlagðir þar, sem þeir væru á íbúaskrá Hagstofunnar á við-
komandi ári. Lagasetning gat því beðið, þar til hún yrði tímabær af öðrum ástæð-
um. Eins og tekið hefur verið fram, virðist nú mega treysta því, að allsherjarspjald-
skráin eigi sér framtíð, og sömuleiðis hefur nú fengizt það góð reynsla af starfsemi
hennar, að ástæðulaust er að bíða lengur með lagasetningu um hana. Þar við bætist,
að nú er svo komið, að ákveða þarf fjárhagsgrundvöll hennar til frambúðar, og
það verður aðeins gert með lagasetningu.

Starfsemi allsherjarspjaldskrárinnar er nú komin í fastar skorður, og þar með
hefur verið komið á fót nýju kerfi almannaskráningar, sem sveitarstjórnir og aðrir
hlutaðeigendur hafa lagað sig eftir og sætt sig við, enda hafa verið teknar til greina
svo að segja allar óskir hlutaðeigenda um lagfæringar á því. Af þessu leiðir, að flest
ákvæði frv. fela aðeins í sér lögfestingu á tilhögun mála og reglum, sem hafa raun-
verulega verið í gildi um nokkurt skeið. Þau ákvæði frv., sem ný eru í raun og veru,
eru fljóttalin. Þar er fyrst að nefna ákvæðið um, að þjóðskráin geti, ef svo ber
undir, tekið fullnaðarákvörðun um, hvar maður skuli vera á íbúaskrá, og þar með
um það, hvar þinggjöld skulu á hann lögð, - en í þessu felst engin heimild þjóð-
skránni til handa til að úrskurða um lögheimili manna. Enn fremur ákvæði um, að
ríkissjóður skuli framvegis greiða %0 hluta kostnaðar við þjóðskrána og Trygg-
ingastofnunin %0 hluta hans. Þá eru og í frv. ný ákvæði um, að þjóðskráin skuli
taka gjald fyrir þá þjónustu, er hún lætur almenningi í té, enn fremur um skil
dánarvottorð a og um tilkynningar mannsláta til sóknarpresta. Þetta eru atriði,
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sem varla geta valdið ágreiningi. Ákvæði frv. um viðurlög á hendur opinberum
aðilum fyrir að vanrækja skýrslugjöf, geta hins vegar ekki talizt ný, þar sem hér
er aðeins um að ræða fyllri og skýrari reglur um þetta en eru í gildandi lögum.
- Að slepptum þeim atriðum, sem nú hafa verið talin, eru ákvæði frv. þegar
komin í framkvæmd að mestu leyti.

Aðalefni frv. er í stuttu máli sem hér segir: Sérstök stofnun, er nefnist þjóð-
skrá, tekur við starfrækslu almannaskrár og annast almannaskráningu um land allt
með aðstoð sveitarstjórna og sóknarpresta utan kaupstaða. Yfir þjóðskránni er
stjórn 6 manna, með einum fulltrúa frá hverjum hinna fimm stofnaðila allsherjar-
spjaldskrárinnar og einum manni skipuðum af félagsmálaráðherra í samráði við
stjórn Sambands isl. sveitarfélaga. Hagstofan sér um daglega stjórn þjóðskrárinnar,
er skal rekin sem deild í Hagstofunni. Hin síðar nefnda sér þannig um framkvæmd-
arstjórn þjóðskrár innar, án þess að nokkur greiðsla komi þar fyrir. Þjóðskráin
lætur opinberum aðilum í té íbúaskrár og aðrar skrár til opinberra nota, og hefur
meðalgöngu um flutning manna milli íbúaskráa. í því skyni annars vegar, að menn
komist ekki hjá greiðslu opinberra gjalda, og hins vegar, að tvísköttun eigi sér ekki
stað. Til þess að festa verði í álagningu þinggjalda, er lagt til, að þjóðskráin geti,
ef svo ber undir, tekið fullnaðarákvörðun um það, hvar maður skuli vera á íbúa-
skrá. - Þjóðskráin lætur opinberum aðilum ýmsa aðra þjónustu í té, þar á meðal
upplýsingar um aðsetur manna, og gerir það að jafnaði ókeypis, en að öðru leyti
getur hver sem er fengið vottorð og upplýsingar frá þjóðskránni gegn ákveðnu
gjaldi. - Ýtarlega er kveðið á um gögn þau, sem notuð eru til viðhalds almanna-
skrá, og um viðurlög á hendur sveitarstjórnum, prestum, héraðslæknum og ljós-
mæðrum fyrir að vanrækja skýrslugjöf. Ákvæði eru um sendingu íbúaskráa til
sveitarstjórna, skattanefnda og sóknarpresta, og um breytingar á upphaflegum
skrám, áður en álagning opinberra gjalda á sér stað samkvæmt þeim. Sóknarprestar
aðstoða sveitarstjórnir við endurskoðun og leiðréttingar á íbúaskrám og inna af
hendi tiltekin önnur störf í þágu þjóðskrárinnar. Kemur þetta í stað skyldu til að taka
árlegt manntal, er áður hvíldi á prestum. - Lagt er til, að ríkissjóður greiði 90%
af kostnaði við rekstur þjóðskrárinnar og Tryggingastofnunin 10%. Gert er ráð
fyrir því, að fjármálaráðherra fjalli um málefni þjóðskrárinnar, að svo miklu leyti
sem þau koma til kasta æðstu stjórnarvalda samkvæmt frv.

II. Skipan almannaskráningar hér á landi fyrr og nú.
Ákvæði gildandi laga um manntalsskráningu hafa staðið að mestu óbreytt svo

áratugum skiptir. Langlífi þessara ákvæða er þó engin sönnun þess, að þau hafi
gefízt vel. Þvert á móti eru þau mjög ófullkomin undirstaða almannaskráningar,
vegna þess hve óákveðin og brotakennd þau eru. Oft hafa komið fram raddir um,
að þessi mál þyrftu umbóta við, en litið hefur orðið úr framkvæmdum, hverju svo
sem hefur verið um að kenna. Geta má þess, að árið 1946 skipaði ríkisstjórnin nefnd
5 manna til að endurskoða útsvarslögin, og var henni að auki falið að færa saman
i einn lagabálk öll ákvæði, er snertu skráningu manntals í landinu. Í greinargerð
fyrir frv. um manntal, er nefndin samdi, segir, að henni hafi verið falið þetta verk-
efni ",að fram kominni ábendingu nefndarinnar um, að ákvæði þau, er hér að lúta,
væru mjög ófullnægjandi og ósamstæð undirstaða opinberrar gjaldheimtu, þar á
meðal og einkum útsvarsálagningar, þar sem víst væri, að allstór hópur manna félli
árlega undan í "sálnaregistri" presta, en aðrir tvítaldir - en þau hafa verið helzta
undirstaðan um heimilisfang manna á landi hér". Frumvarp það um manntal, er
nefndin samdi, fól í sér mörg ákvæði til bóta, en það var aldrei lagt fyrir Alþingi.

Aðalgalli tilhögunar þessara mála hingað til hefur verið sá, að ekki hefur
verið um að ræða neitt eftirlit með framkvæmd manntalsskráningar á landinu i
heild. Í fyrsta lagi hefur enginn opinber aðili haft það hlutverk á hendi að fylgjast
með manntalsskráningu í einstökum umdæmum og stuðla að samræmdri fram-
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kvæmd hennar um land allt. Í annan stað hefur skráning manna ekki verið sam-
ræmd milli umdæma innbyrðis, nema að mjög litlu leyti. Þannig hefur það verið
algerlega undir hælinn lagt, hvort þeir, sem horfið hafa af skrá einhvers umdæmis,
hafa verið teknir á skrá annars umdæmis. Hafa því margir fallið undan skráningu
ár og ár og þá jafnframt sloppið við að greiða opinber gjöld. Menn hafa jafnvel
getað verið utan skrár árum saman, án þess að eiga neitt á hættu, þegar þeir loks
komu aftur á skrá. - Á hliðstæðan hátt hafa margir verið tvítaldir. vegna þess að
menn, sem fluttu lögheimili sitt í annað umdæmi, voru áfram taldir heimilisfastir
í sinni fyrri heimilissveit. Margir aðrir vankantar hafa verið á skipan almanna-
skráningar hér á landi, eins og koma mun í ljós hér á eftir. - Hið bágborna ástand
þessara mála hefur leitt af sér sívaxandi glundroða og los, sem hefur torveldað
mjög opinber störf og bakað hinu opinbera stóraukin útgjöld.

Það skal tekið fram, að þó að mikið ólag hafi verið á þessum málum, þegar á
heildina er litið, hefur verið unnið vel og dyggilega að manntalsskráningu í mörgum
umdæmum, eins og til dæmis í Reykjavík. En slíkt bar ekki þann árangur sem skyldi,
vegna þess að samstarf milli sveitarstjórna innbyrðis um þessi mál var mjög tak-
markað.

Nú skal gerð stutt grein fyrir því, í hverju hin nýja skipan almannaskrán-
ingar samkvæmt frv. er frábrugðin tilhögun þessara mála til skamms tíma.
Í stað þess, að hvert umdæmi sé skráningarsvæði út af fyrir sig, þar sem tekið

er manntal árlega, felst það í hinni nýju tilhögun þessara mála, að landið í heild
er eitt skráningarsvæði, sem ein samræmd skrá er gerð fyrir. Af því leiðir, að hver
einstaklingur er á sama tíma ekki skráður heimilisfastur nema í einu umdæmi, og
að hann er ávallt einhvers staðar á skrá, - þar til þjóðskránni berst tilkynning
um lát hans. Áður var á hverju ári hópur manna ýmist tvítalinn eða hvergi á skrá.
- Þessi breyting hefur mikla þýðingu í sambandi við gjaldheimtu hins opinbera,
kjörskrár o. m. fl.

Með stofnun þjóðskrárinnar er einum opinberum aðila falin yfirstjórn almanna-
skráningar á öllu landinu. Hún hefur eftirlit með því, að þeir aðilar, sem um almanna-
skráningu fjalla, þ. e. sveitarstjórnir og sóknarprestar utan kaupstaða, fylgi settum
reglum þar um og leysi störf sín vel af hendi. Þá er það og hlutverk þjóðskrárinnar
að sjá um, að maður sé ekki felldur af íbúaskrá eins umdæmis, án þess að hann
sé staðsettur annars staðar fyrr eða síðar, og enn fremur að maður, sem sveitar-
stjórn telur vanta á íbúaskrá umdæmisins, sé felldur af skránni, þar sem hann er
fyrir, eða synjað sé um flutning hans milli skráa, enda sé hann ekki skattlagður
nema í öðru umdæminu.

Sá meginmunur er á eldri tilhögun þessara mála og hinni nýju, að í stað þess
að taka manntal árlega og skrá alla með fullum upplýsingum, hvort sem breytingar
hafa orðið frá fyrra ári eða ekki, er nú gert ráð fyrir niðurfellingu árlegra manntala,
en breytingar á skrám frá ári til árs eru framkvæmdar eftir sérstökum gögnum:
tilkynningum um aðsetursskipti manna, skýrslum presta um fæðingar, skírnir,
hjónavígslur, mannslát, o. fl. Það, sem einu sinni er komið á skrá, stendur óbreytt,
þar til skýrsla berst um breytingu. Mikil vinna og kostnaður sparast við það, að
ekki þarf að taka manntal og semja manntalsskrár frá rótum árlega, heldur þarf
aðeins að framkvæma þær breytingar, sem orðið hafa á árinu. í þessu felst líka
mikill tímasparnaður, sem m. a. gerir það að verkum, að unnt er að miða skrár
hvers árs við seinni tíma á hausti en ella, þannig að þær verði nýrri og þar með
réttari, þegar þær eru teknar í notkun. Af þessum sökum, og vegna vélanotkunar
við þessi störf, hefur verið hægt að miða íbúðaskrár allsherjarspjaldskrárinnar við
1. desember ár hvert, en áður voru manntöl miðuð við miðjan október eða svo var
a. m. k. í Reykjavík og flestum kaupstöðum, þar eð ella hefði ekki verið hægt að
hafa manntalsskrár tilbúnar í tæka tíð.

Þegar allar manntalsupplýsingar eru handskrifaðar eða vélritaðar að nýju á
hverju ári, eins og orðið hefur að gera, er hætt við því, að villur slæðist inn í skrárnar,
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og það jafnvel þó að reynt sé með samlestri að koma í veg fyrir slíkt. Með hinni
nýju tilhögun þessara mála standa flestar upplýsingar óhreyfðar í vélspjöldum
frá ári til árs. og er því miklu minni hætta á, að villur slæðist inn í skrár.

Hinar nýju skrár eru, að því er snertir flest skráningaratriði önnur en aðsetur
manna, byggðar á sérstökum gögnum út gefnum af opinberum aðilum eftir frum-
heimildum í vörzlu þeirra sjálfra, en áður hefur hér yfirleitt verið byggt á mann-
talsskýrslum, sem geta ekki talizt góð heimild, jafnvel þó að þær séu vel úr garði
gerðar. T. d. er ljóst, að skýrsla dómsmálaráðuneytisins um skilnað manns er miklu
betri heimild heldur en upplýsing manntalsskýrslu þar um, auk þess sem skýrsla
ráðuneytisins veitir ýmsar aðrar upplýsingar, er máli skipta, svo sem um dag-
setningu skilnaðarleyfis. Á sama hátt er réttara og öruggara að taka nýfædd börn
á skrá samkv. skýrslum presta, gerðum eftir kirkjubókum, en fara þar eftir mann-
tali, sem er mjög hæpin heimild slíks. Samkvæmt hinni nýju tilhögun þessara
mála eru nýfædd börn tekin á skrá eftir fæðingar- og skírnarskýrslum presta,
þar sem tilfært er fullt nafn hvers barns ásamt öllum öðrum upplýsingum, sem
máli skipta um barnið og foreldra þess. - Þessi tvö atriði hafa verið tekin
sem dæmi, en sama gildir hér um flest önnur skráningaratriði, nema aðsetur
manna, sem er tekið á skrá eftir tilkynningum um aðsetursskipti. En þó að þær
séu ekki gefnar út af opinberum aðila, eru þær undirritaðar af hlutaðeiganda, og
er því slík tilkynning veigameira gagn heldur en manntalsskýrsla, sem ekki er
staðfest með undirskrift neins aðila. Er því líka hér um að ræða framför frá því,
sem verið hefur.

Eitt helzta verkefni þjóðskrárinnar er að láta hverjum sem er í té upplýsingar
um aðsetur manna hvar sem er á landinu og um margt annað, sem hér til heyrir.
Áður var ekki til nein slík upplýsingastöð, þar sem innheimtuaðilar, fyrirtæki og
einstaklingar gátu fengið upplýsingar um menn, en nú hefur verið úr þessu bætt.

Ein afleiðing þess, að hinar nýju skrár eru byggðar á breytingargögnum, sem
safnað er jafnóðum, er sú, að upplýsingar um ný aðsetur manna, giftingar o. s, frv.
verða tiltækar jafnóðum fljótlega eftir að breytingar eiga sér stað. En áður hafa
slíkar upplýsingar yfirleitt ekki verið fyrir hendi jafnóðum, heldur aðeins einu
sinni á ári og þá miðað við hinn árlega viðmiðunartíma einhvern tíma á hausti
eða í árslok. Þessi breyting hefur mikla þýðingu fyrir allar innheimtustofnanir.

ÞÓ að hin nýja skipan almannaskráningar sé aðallega miðuð við þarfir opin-
berra aðila, getur hún orðið fræðimönnum að miklu gagni, ef rétt er á haldið.
Einni af þrem aðalspjaldskrám þjóðskrárinnar er þannig fyrir komið, að þar eru
allir, er voru á lífi 16. október 1952, og allir, sem við bætast eftir það, og þangað
safnast jafnóðum spjöld um allar breytingar, sem verða á aðsetri, hjúskaparstétt
og öðru, sem hér til heyrir. Einstaklingum er í skrá þessari raðað eftir fæðingar-
dögum, þannig að spjöld allra, sem fæddir eru sama mánaðar dag sama ár, liggja
saman í skránni. Er mjög aðgengilegt og fljótlegt fyrir starfsmenn þjóðskrárinnar
að fletta upp í skrá þessari, en því miður er ekki hægt að láta ókunnuga leita í
henni. - Í þessa skrá vantar ýmsar upplýsingar, sem fræðimenn þurfa á að halda,
en þær eru oft tiltækar Í öðrum gögnum, sem skráin vísar til.

Enn er ótalið það, sem mestan þátt á í þeirri skipulagsbreytingu, sem hér um
ræðir, en það er notkun skýrsluvéla til spjaldavinnslu og skrárgerðar. Vélar þessar
gerbreyta ekki aðeins vinnubrögðum og auka stórlega afköst og öryggi í störfum,
heldur ákvarða þær einnig hina nýju skipan þessara mála í einstökum atriðum.
Hér er því ekki verið að bæta gamlar starfsaðferðir með aðstoð véla, heldur hafa
störfin verið endurskipulögð í heild á grundvelli nýrrar véltækni. - ön vinna til
undirbúnings töku upplýsinga á þar til gerð vélspjöld er unnin án véla, en þegar
spjöldin liggja fyrir fullgerð, er þeim rennt í gegnum ýmsar vélar, sem raða þeim
og búa þau að öðru leyti undir það, að hægt sé að gera skrár eftir þeim í sérstakri
skrárgerðarvél. Hún er hverju sinni stillt þannig, að á skrá komi það, sem óskað
er eftir, og í þeirri röð, sem hagkvæmast er. Í inngangi þessarar greinargerðar er
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skýrt frá því, hvaða skrár hafa verið gerðar í þessum vélum fyrir allsherjarspjald-
skrána, og þar er enn fremur greint frá notkun skýrsluvéla til álagningar opinberra
gjalda á grundvelli hennar, sem Skattstofan hefur skipulagt.

Allt það, sem nú hefur verið sagt um hina nýju tilhögun almannaskráningar
og kosti hennar, er miðað við það, að söfnun gagna til viðhalds almannaskrár sé
í góðu lagi. En séu þjóðskránni ekki látin í té gögn um allar breytingar, sem eiga
sér stað, eða séu þau gölluð að einhverju leyti eða of seint afhent, þá bitnar það á
skránum, sem hún lætur frá sér fara, og verða þær því ófullkomnar] sem meira
kveður að slíkum vandkvæðum. Eðlilegt er, að mikið beri á slíku í byrjun, því að
tíma tekur að venja almenning á að hlíta tilkynningarskyldu og þjálfa þarf starfslið
til hinna nýju verka. Fyrstu íbúaskrárnar, sem allsherjarspjaldskráin lét frá sér
fara, miðaðar við 1. desember 1953, voru af þessum sökum mjög gallaðar, en þær
hafa batnað mikið síðan, vegna þess að mikið hefur miðað í rétta átt um fram-
kvæmd tilkynníngarákvæða, og aðrir byrjunarörðugleikar eru að mestu liðnir hjá.
Svo virðist sem íbúaskrár 1. desember 1955, er gerðar voru í janúar 1956, séu
allmiklu betur úr garði gerðar en skrár næsta árs á undan, en þær voru aftur miklu
betri en skrárnar 1. desember 1953. Ástæða er til að vona, að gagnasöfnun þjóð-
skrárinnar komist áður en langt líður í það gott horf, að full not verði af starfsemi
hennar.

III. Fjárhagsgrundvöllur þjóðskrár.
Frá því að vinna hófst við spjaldskrána um mitt ár 1952 og til ársloka 1954 var

kostnaður við hana samtals 1815 þús. kr., og er þar að mestu um að ræða eiginlegan
stofnkostnað. Af þessari upphæð voru laun 1272 þús., vélakostnaður og vélspjöld
278 þús., spjaldaskápar og ýmis tæki 86 þús. og ýmis kostnaður 199 þús. kr. Til frá-
dráttar þessu komu tekjur fyrir veitta þjónustu, 19 þús. kr. Húsaleigukostnaður
hefur enginn verið, þar sem Hagstofan hefur lagt spjaldskránni til húsnæði, og að
því er snertir afgreiðslu- og skrifstofustörf hefur hún notið Hagstofunnar, þannig
að kostnaður við þau hefur verið hverfandi lítill. Stjórnar- og framkvæmdast jóra-
laun hafa engin verið greidd.

Kostnaðurinn 1952-1954 hefur skipzt þannig á stofnaðila spjaldskrárinnar,
að berklavarnir ríkisins hafa greitt 17% eða 309 þús., bæjarsjóður Reykjavíkur 20%
eða 363 þús., Tryggingastofnunin sama, fjármálaráðuneytið 18.2% eða 330 þús. og
Hagstofan 24.8% eða 450 þús. Berklavarnir ríkisins hafa fengið sitt framlag að
mestu endurgreitt af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni. Ástæðan fyrir því, að Hag-
stofan er hér talin sjálfstæður framlagsaðiIi, er sú, að hún hefur ekki fengið auka-
fjárveitingu vegna aðildar sinnar að spjaldskránni, eins og þó var gert ráð fyrir í
upphafi, heldur hefur hún greitt framlög sin af árlegum fjárveitingum á fjárlögum,
án þess að komið hafi til umframgreiðslu.

Gert er ráð fyrir, að stofnaðilar þjóðskrárinnar semji sín á milli um skiptingu
kostnaðar við rekstur hennar árið 1955, en hann nam samtals 575 þús. kr. sam-
kvæmt bráðabirgðareikningsskilum. Af þeirri upphæð voru laun 412 þús. kr., véla-
kostnaður og vélspjöld 90 þús. kr., spjaldaskápar 23 þús. kr. og ýmis kostnaður 122
þús. kr. Í þessari upphæð er innifalinn útgáfukostnaður "Íbúaskrár Reykjavíkur
1. desember 1954". Þetta eru samtals 647 þús. kr., en þar frá dragast tekjur 72 þús.
kr., fyrir seldar skrár og veitta þjónustu. - Kostnaður við rekstur þjóðskrárinnar
á yfirstandandi ári verður sennilega 650-700 þús. kr., eða allt að því 100 þús. kr.
meiri en 1955 vegna hækkunar grunnlauna og verðlagsuppbótar.

Eftir atvikum er talið eðlilegt, að Tryggingastofnun ríkisins greiði framvegis
10% af árlegum rekstrarkostnaði þjóðskrárinnar sem endurgjald fyrir þá þjón-
ustu, sem hin síðar nefnda lætur henni í té. Margt mælir með þvi, að sveitarfélögin
í heild greiði framvegis 45% kostnaðar á móti sama framlagi ríkisins, enda er
þjónusta þjóðskrárinnar báðum aðilum jafnnauðsynleg, en af ýmsum ástæðum er
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lagt til, að sveitarfélög verði gjaldfrjáls til þjóðskrárinnar og að ríkissjóður greiði
%0 hluta kostnaðar við hana.

Eins og áður segir, var rekstrarkostnaður allsherjarspjaldskrárinnar árið sem
leið um 575þús. kr. Þess er að gæta, að þessi kostnaður var meiri en ella vegna þess,
að mikil vinna fór í að leiðrétta villur, sem slæðzt höfðu inn í spjaldskrána í upp-
hafi. Óhöpp, sem urðu í vélavinnu, kostuðu líka mikla vinnu aukreitis. Vinna við
kærur var og mjög mikil og meiri en verður í framtíðinni, þegar framkvæmd til-
kynningarákvæða er komin í gott horf. Loks skortir enn nokkuð á, að búið sé að
koma hinum flóknu störfum þjóðskrárinnar í hagkvæmasta horf - til þess þarf
meiri reynslu en þegar hefur fengizt. - Allt eru þetta byrjunarörðugleikar, sem
munu hverfa smátt og smátt og lækkar þá rekstrarkostnaður þjóðskrárinnar reikn-
aður í vinnustundum, miðað við óbreytta starfsemi. Það verður þó varla fyrr en á
næsta ári og jafnvel síðar.

Samkvæmt áætlun, sem gerð hefur verið um starfsliðsþörf þjóðskrárinnar, eftir
að þessir örðugleikar eru liðnir hjá, mun hún þurfa 5 fasta starfsmenn að meðtöld-
um verkstjóra. Verður það að teljast mjög lítið starfslið, miðað við þau yfirgrips-
miklu ogmargþættu störf, sem hér er um að ræða. En til viðbótar hinu fasta starfsliði
þarf allmikla aukaaðstoð 2-3 síðustu mánuði hvers árs, meðan unnið er að því að færa
skrárnar fram til nýs viðmiðunardags. Hlaupa þá flestir starfsmenn Hagstofunnar,
sem vanir eru spjaldskrárvinnu, undir bagga, til þess að þessu mikla verki verði lokið í
tæka tíð. Þjóðskráin endurgreiðir Hagstofunni laun þessara starfsmanna þann tíma,
sem þeir starfa i hennar þágu. Þetta er mjög hagkvæmt fyrirkomulag. Reynslan
sýnir, að hætta er á því, að stofnanir með árstíðarbundna vinnu - eins og þjóðskrá-
in - nýti starfslið sitt mjög illa. Hluta úr árinu er það hagnýtt til hins ýtrasta og
jafnvel látið vinna mikla yfirvinnu, en á öðrum tímum árs eru verkefnin minni og
þá er hluti starfsliðsins iðjulaus. Slíku verður ekki til að dreifa hjá þjóðskránni,
þar sem hún fær nægt þjálfað starfslið að láni hjá Hagstofunni, þegar annir eru
mestar. Spjaldskrárrekstur án slíks sambands við aðra stofnun mundi vera mjög
kostnaðarsamt fyrirtæki.

IV. Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

"Þjóðskrá" er stutt og hentugt nafn á stofnun þeirri, er starfrækir almannaskrá
og annast almannaskráningu í því sambandi. Hingað til hefur heitið "allsherjar-
spjaldskrá" verði notað um þessa stofnun, en það er of langt og auk þess óþjált í
notkun.

Um 2. gr.
Gert er ráð fyrir, að sóknarprestar i sveitum og kauptúnum starfi ásamt þjóð-

skránni og sveitarstjórnum að almannaskráningu, og sömuleiðis þeir kaupstaðar-
prestar, sem hingað til hafa unnið að þessum málum með bæjarstj órum. Skyldur
presta i þessu efni eru nánar tilteknar í 14. og 20. gr. Hér er ekki um að ræða
auknar skyldur presta frá því, sem verið hefur, heldur breytingu, sem fólgin er í
því, að í stað þess að taka manntal og gera manntalsskrá handa sveitarstjórn og
skattanefnd koma ýmis störf fyrir þjóðskrána, sem eru sízt meiri en manntals-
störfin voru áður. - Gert er ráð fyrir því, að prestar haldi áfram að láta í té skrár,
gerðar eftir íbúaskrá hvers árs, á sama hátt og þeir hafa hingað til samið skrár
eftir hinu árlega manntali.

Um 3. gr.
Lagt er til, að í stjórn þjóðskrárinnar verði einn fulltrúi frá hverjum hinna

5 stofnaðila hennar, eins og verið hefur, og auk þess einn maður skipaður af félags-
málaráðherra í samráði við stjórn Sambands ísl. sveitarfélaga. Sveitarfélögin eiga
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mikið undir þjóðskránni og þykir því rétt að bæta í stjórnina manni, sem er nokk-
urs konar fulltrúi þeirra.

Stjórn spjaldskrárinnar hefur verið ólaunuð og er gert ráð fyrir, að svo verði
einnig framvegis.

Um 4. gr.
Um hlutverk þjóðskrárinnar vísast til almennu greinargerðarinnar að framan.

Um 5. gr.
Þjóðskráin er ekki ríkistofnun Í venjulegri merkingu þess orðs, enda er hún

til orðin með öðrum hætti en venjulegt er um stofnanir ríkisins. Hið víða valdsvið
stjórnar þjóðskrárinnar samkvæmt 5. gr. verður að skoðast í þessu ljósi.

Þar eð Hagstofan, sem samkvæmt frv. sér um daglega stjórn þjóðskrárinnar,
er stjórnarskrifstofa, sem stendur beint undir fjármálaráðherra, er eðlilegt, að hann
fjalli um málefni þjóðskrárinnar, að því leyti sem þau koma til kasta æðstu stjórn-
arvalda samkvæmt ákvæðum frv.

Þjóðskráin starfar fyrst og fremst í þágu skattálagningar og skattheimtu, og
liggur líka af þeim sökum beinast við, að hún heyri undir fjármálaráðherra, eins
og raunar hefur verið til þessa.

Um 6. gr.
Ákvæði 6. gr. um, að þjóðskráin skuli rekin sem deild í Hagstofunni, og um

rekstur hennar að öðru leyti fela aðeins í sér lögfestingu tilhögunar, sem verið
hefur frá upphafi.

Um 7. gr.
Þó að gögn þau til viðhalds almannaskrár, sem hér um ræðir, séu ýmist látin

Hagstofunni í té samkvæmt sérstökum lagaákvæðum eða þau séu þess eðlis, að
óþarft sé að lögbjóða þau, þykir rétt að láta það koma fram, hver þau séu, enda er
vísað til þeirra annars staðar í frv.

Um 8. gr.
Ákvæði þessarar gr. eru samin af landlæknisskrifstofunni og Hagstofunni í

sameiningu.
í 1. málsgr, er heimilað að ákveða nýja tilhögun á skilum dánarvottorða, í því

skyni að þau heimtist betur en undanfarin ár. Hin seinu skil dánarvottorða hafa
m. a. leitt til þess, að Islenzkar dánarskýrslur hafa ekki komizt með í skýrslur al-
þjóðastofnana um dánarorsakir o. fl.

Ákvæði 2. málsgr. um, að öll mannslát skuli tilkynnt hlutaðeigandi sóknar-
presti, eru sett í frv., vegna þess að um þetta vantar ákvæði í gildandi lögum, og
ferst af þeim sökum oft fyrir að skrá í kirkjubók dauðdaga manna, sem fluttir eru
burt til greftrunar í öðru prestakalli. Áherzla verður lögð á, að sjúkrahús og hlið-
stæðar stofnanir hlíti þessum ákvæðum, vegna þess að flestir, sem fluttir eru burt til
greftrunar í öðru prestakalli, hafa Iátizt í slíkum stofnunum.

Um 9. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 10. og 11. gr.
Í þessum gr. frv. eru ákvæði um viti á hendur sóknarprestum, héraðslæknum

og ljósmæðrum, svo og sveitarstjórnum, sbr. 3. málsgr. 14·. gr., fyrir að vanrækja
skýrslugerð í þágu þjóðskrárinnar. Hafa ákvæði þessi verið borin undir dómsmála-
ráðuneytið, biskupsskrifstofuna og landlæknisskrifstofuna, og höfðu þessir aðilar
ekkert við þau að athuga.
Í sambandi við það, að Hagstofunni er í 10. gr. heimiluð ákvörðun dagsekta á

hendur fyrr nefndum aðilum, er rétt að nefna það, að þess eru mörg dæmi í ís-
lenzkri löggjöf, að embætti og stofnanir hliðstæðar Hagstofunni geti ákveðið slík
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féviti. - Í gildandi lögum eru ákvæði um dagsektir á hendur þeim aðilum, sem hér
um ræðir, fyrir sömu brot, en þau eru ekki nógu skýr og sektarupphæðir auk þess
allt of lágar miðað við núverandi verðlag.
Í 10. gr. eru ákvæði um dagsektir til að knýja fram afhendingu skýrslna fyrir

eitthvert tímabil, sem hefur átt að skila fyrir lok ákveðins frests, en ákvæði 11. gr.
eiga við það, er í ljós kemur eftir á, að vanrækt hefur verið að gera skýrslu um
ákveðið atvik og afhenda hana á réttum tíma. Í síðara tilvikinu eiga dagsektir ekki
við, heldur venjuleg sekt samkvæmt ákvörðun dómara.
Í 11. gr. eru líka ákvæði um víti á hendur prestum, er framkvæma líksöng, án

þess að hafa áður fengið í hendur dánarvottorð um hinn látna, o. fl.
Eins og skýrt er frá í almennu greinargerðinni að framan, er öll starfsemi þjóð-

skrárinnar háð því, hvernig tekst til um söfnun gagna til viðhalds almannaskrár.
og er af þeim sökum óhjákvæmilegt að beita viðurlögum, þegar skýrslugefendur
gera sig seka um alvarleg og ítrekuð brot.

Um 12. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 13. gr.
Um íbúaskrár er vísað til almennu greinargerðarinnar að framan.
Astæða ákvæðisins í 2. málsgr. er sú, að íbúaskrár verða að vera miðaðar við

1. nóvember hvað snertir fæðingar, skírnir og hjónavígslur, þar sem þær mundu
ekki geta orðið tilbúnar fyrr en í febrúar ár hvert, ef bíða ætti eftir skýrslum presta
um prestverk þeirra í nóvembermánuði. Hins vegar eru spjöld þeirra, sem deyja i
nóvember, tekin frá áður en íbúaskrár 1. desember eru gerðar, eftir dánartilkynn-
ingum í blöðum og útvarpi.

Um 14. gr.
Ákvæði þessarar gr. um sendingu íbúaskrár til sveitarstjórna, presta og skatta-

nefnda, og um meðferð hennar í héraði, eru í samræmi við þá tilhögun þessara mála,
sem bezt hefur gefizt.

Um 15, gr.
Allsherjarspjaldskráin hefur síðan 1954 látið hverri sveitarstjórn i té stofn að

kjörskrá fyrir umdæmið, með sömu upplýsingaatriðum og verið höfðu á kjörskrá,
að öðru leyti en því, að uppgjöf fæðingarstaðar hefur komið í stað atvinnu. Dóms-
málaráðuneytið samþykkti sendingu þessa kjörskrárstofns til sveitarstjórna í því
skyni, að hann yrði gild kjörskrá, er hann hefði verið leiðréttur af sveitarstjórn og
áritaður samkvæmt ákvæðum kosningalaga.

Um 16. og 17. gr.
Akvæði þessarar gr. um athugasemdir sveitarstjórna varðandi oftalda og van-

talda menn á íbúaskrá og viðbrögð þjóðskrárinnar í því sambandi eru niðurstaða
langrar og lærdómsríkrar reynslu þessu viðkomandi, og liggur fyrst nú ljóst fyrir,
hvernig þessu verði bezt fyrir komið, enda munu sveitarstjórnir samþykkar þeirri
skipan þessara mála, sem gert er ráð fyrir í frv.

Um 18. gr.
Akvæði 1. málsliðs verður að skoðast í sambandi við 1. málslið 32. gr. í lögum

nr. 46 14. apríl 1954, um tekju- og eignarskatt, þar sem ákveðið er, að menn skuli
skattlagðir þar, sem þeir eru á íbúaskrá á viðkomandi ári. Þetta ákvæði ásamt heim-
ild þjóðskrárinnar til að taka fullnaðarákvörðun um staðsetningu manna felur ekki
í sér neina heimild til að úrskurða um lögheimili þeirra, og breytir þetta því engu
um ákvæði gildandi laga varðandi álagningu útsvars. - Ákvæði 2. málsliðs er sett
til öryggis, þó að augljóst sé, að ákvarðanir þjóðskrárinnar samkvæmt 16. og 17.
gr. geti aldrei bakað hlutaðeigandi sveitarfélagi fjárútlát.
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Um 19. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 20. gr.
Ákvæði þessarar gr. snerta aðeins þá presta, sem fjalla um almannaskráningu,

sbr. 2. gr. frv. Prestar hafa, síðan spjaldskráin kom til sögunnar, innt af hendi mest
af þeim störfum, sem þeir eiga að vinna í þágu þjóðskrárinnar samkvæmt þessari
gr. frv. Ákvæði þessi eru að sjálfsögðu samin í samráði við biskupskrifstofuna.

Um 21. gr.
ÞÓ að leiðréttingar og athugasemdir sveitarstjórna við íbúaskrár hafi yfirleitt

verið inntar vel af hendi, þykir rétt að skylda þær almennt til að afla upplýsinga til
þesara nota, og jafnframt er þjóðskránni heimilað að fyrirskipa tilteknar ráðstaf-
anir í þessu skyni. Í 2. málsgr. er þjóðskránni veitt sama heimild í sambandi við inn-
heimtu tilkynninga um aðsetursskipti. Þessar heimildir mundu verða notaðar mjög
sjaldan og því aðeins, að öll önnur ráð hafi reynzt árangurslaus.

Um 22. gr.
Hér er kveðið svo á, að iðgjöld til almannatrygginga og sóknargjöld skuli lögð

á menn á sömu stöðum og tekju- og eignarskattur er á þá lagður eftir íbúaskrá 1.
desember hvert ár. Þannig hefur þetta verið í framkvæmd undanfarið víðast hvar á
landinu, en samkvæmt lögum nr. 36/1948 skulu sóknargjöld lögð á menn þar, sem
þeir eru heimilisfastir í árslok, og þarf því lagabreytingar við. Ákvæði almanna-
tryggingalaga um þetta atriði eru ógreinileg, og er því talið rétt að taka af skarið í
þessu efni eins og gert er í þessari gr. frv.

Um 23. og 24. gr.
Ákvæði frv. um upplýsingaþjónustu þjóðskrárinnar eru sniðnar eftir reglum

manntalsstofnunar Kaupmannahafnar þar að lútandi.
Samkvæmt 23. gr. ber þjóðskránni að veita opinberum aðilum upplýsingar

ókeypis, en þó er henni heimilt að krefjast endurgreiðslu kostnaðar við meiri háttar
verk. Þessi heimild yrði ekki notuð, nema þegar óskað væri upplýsinga um tugi
eða hundruð einstaklinga í einu lagi.

Einkaaðilar eiga hins vegar að greiða ákveðið gjald samkvæmt gjaldskrá fyrir
vottorð og upplýsingar, sem þeim eru látnar i té. Gera má ráð fyrir, að þetta verði
þjóðskránni nokkur tekjulind, a. m. k. þegar fram líða stundir. :...- Þjóðskráin hefur
hingað til ekki tekið gjald fyrir upplýsingar, sem hún hefur veitt einkaaðilum.

Um 25. gr.
Um fjárhagsgrundvöll þjóðskrárinnar vísast til III. kafla hinnar almennu

greinargerðar hér að framan.
Um 26. gr.

Ákvæði 1. málsgr. ber að skilja svo, að öll þjónusta við Tryggingastofnunina
sé ókeypis, að öðru leyti en því, að heimilt er að krefjast greiðslu fyrir meiri háttar
uppsláttarverk, sbr. 2. málslið 23. gr. - Ákvæði 2. málsgr, um, að sveitarstjórnir
skuli greiða sérstaklega aðrar skrár en íbúaskrá og kjörskrárstofn, tekur ekki til
svo nefndrar "broUfluttraskrár", sem fylgir íbúaskrá og látin verður í té ókeypis
framvegis sem hingað til.

Um 27. gr.
Ársreikningar þjóðskrárinnar hafa frá byrjun verið endurkoðaðir af ríkis-

endurskoðuninni.
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