
Ed. 90. Frumvarp

til laga um hagstofu íslands.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Það skal falið sjerstakri stofnun að safna skýrslum um landshagi ís- 

lands, vinna úr þeim og koma þeim fyrir almennings sjónir. Stofnunin nefn- 
ist hagstofa íslands, og stendur beinlinis undir ráðherranum.



2. gr.
Þessi eru meginatriði landshagsins, sem hagstofunni ber einkanlega að 

rannsaka:
1. Fólksmagn: a, manntöl; b, fæðingar; c, hjónabönd; d, heilsufar; e, manndauði: 

f, fólksflutningar. .
2. Dómsmál, þar með talin einkamál, sáttanefndarmál, sakamál og lögreglumál.
3. Atvinnuvegir: a, landbúnaður; b, iðnaður; c, fiskiveiðar; d, siglingar og versl- 

un; e, bankar, sparisjóðir og aðrar allsherjar lánsstofnanir.
4. Efnahagur landsmanna: a, tekjur af eign og atvinnu; b, virðingarverð jarð- 

eigna og þinglesnar veðskuldir á þeim; c, virðingarverð húseigna með lóðum 
og veðskuldir á þeim eignum; d, verðmæti skipa og báta og veðskuldir er á 
hvíla.

5. Stjórnmál: a.notkun kosningarjettar; b, starfsmenn þjóðíjelagsins.
6. Fjárhagur landsins, sýslufjelaga og sveitarfjelaga.
7. Þjóðareignir til almenningsnytja: a, vegir og brýr; b, ritsímar og talsiinar; 

c, póstflutningar.
8. Fræðslumál: a, barnafræðsla; b, unglingaskólar og aðrir alþýðuskólar.
9. Tryggingarstarfsemi: a, liftrygging; b, heilsutrygging; c, eignatrygging.

Auk skýrslna um framangreind atriði vinnur hagstofan að skýrslum, er 
hjer eftir kunna að verða lögboðnar eða fyrirskipaðar af landsstjórninni, eða hag- 
stofan sjálf óskar eftir i samráði við hlulaðeigandi stjórnarvöld.

3. gr.
Hagstofan á að aðstoða landsstjórnina með hagfræðis útreikningum og 

skýringum, er hún óskar eftir, og gefa henni álit og yíirlýsingar, þegar þess 
er leitað.

Landshagsskýrslur skulu koma út svo fljótt sem unt er, jafnóðum og þær 
eru tilbúnar frá hendi hagstofunnar.

Arlega skal gefa út stuttan útdrátt úr helstu landshagsskýrslum siðasta árs, 
með þýðingum á eitthvert hinna þriggja aðal-mentamála.

4. gr.
Öll þau störf viðvíkjandi söfnun og mótlöku landshagsskýrslna, sem sam- 

kvæint gildandi lögum, reglugjörðum o. fl. nú hvila á stjórnarráði íslands, hefir 
hagstofan á hendi eftirleiðis.

Heimilt er hagstofunni að fyrirskipa, að skýrslur, sem hingað til hafa 
verið sendar frá hreppstjórnarvöldum eða einstökum mönnum til sýslumanns, 
sjeu sendar beint til hagstofunnar, og gelur hún endursent til leiðrjettingar skýrsl- 
ur, er henni þykja ófulhiægjandi, heimtað frekari upplýsingar, með þeim 
viðurlögum, sem lög greina um vanrækslu i þvi, að inna af hendi lögmælt 
skýrsluskil.

ó. gr.
Hagstofunni stýrir forsljóri, skipaður af konungi, og hefir hann sjer við 

hönd 1 aðstoðarmann, sem skipaður er af ráðherra.



Hagstofustjóri heíir að byrjunarlaunum 3000 kr., er hækka um 200 kr. 
þriðja hvert ár upp í 4200 kr.

Til aðstoðarmanna, eins eða íleiri, má verja alt að 2000 kr.

6. gr.
Til slofnsetningar hagstofunnar veitast alt að 3000 kr. af landssjóði.
Árskostnaður til húsaleigu, Ijóss og ræstingar, svo og til aukavinnu, 

prentunarkostnaðar og venjulegs skrifstofukostnaðar veitist á fjárlögunum fyrir 
hvert ár.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1914.


