
Nd. 533. Neíndarálit

um frumvarp til laga um hagstofu íslands.

Nefnd sú, er falið var að íhuga þetta mál, álítur, að það skifti svo 
miklu fyrir þjóðfjelagið, að fá góðar og rjettar hagskjrslur, og fá þær birtar 
svo fljótt sem unt er, að ekki geti orðið heilladrjúgt að fela samningu þeirra 
starfsmönnum sljórnarráðsins sem aukavinnu, er þeir vinni að fyrir aukaborg- 
un í frístundum sinum, eins og hingað til hefir tíðkast. Hjer er um svo mik- 
ið og vandasamt verk að ræða, að ekki veitir af, að einn eða tveir menn geti 
til þess varið öllum starfskröftum sinum óskiftum, enda þörfin mjög brýn á, 
að þessum skýrslum sje bæði fjölgað að miklum mun, og þær gerðar íull- 
komnari og áreíðanlegri en hingað til. '

Meiri hluti nefndarinnar leggur því til, að frumvarp þetta sje samþykt 
nokkurnveginn í sömu mynd, og það hefir fengið i h. efri deild. Að eins 
leggur hún til, að við tölulið 6 í 2. gr. sje bætt skýrslum um gjafasjóði og 
styrktarsjóði (legatsjóði), sem talsvert virðist unnið við, að fá skýrslur um í 
einu lagi.

í nefndinni kom einnig fram uppástunga um, að bæta við 8. lið isömu 
grein skýrslum um hina æðri skóla, en með þvi landsstjórninni er i niðurlagi 
2. gr. veitt heimild til að heimta skýrslur um fleiri efni, en upp eru talin, 
hvarf nefndin frá að bæta slíku inn i sjálfa upptalninguna í frumvarpinu.

Við 5. gr. vill meiri hluti nefndarinnar gera þá breytingu, að við hag- 
stofuna sjeu tveir fastir starfsmenn, hagstofustjóri og einn aðstoðarmaður, báðir 



skipaðir af ráðherra, en aðstoðarfje þvi, sem h. efri deild gerir ráð fyrir, sje 
ekki skift milli fleiri aðstoðarmanna. Álitur meiri hlutinn, að bæði muni með 
þvi móti mega fá betri starfskrafta, og að nauðsynlegt sje við slik störf sem 
þessi, að stöðugt sjeu til tveir menn, sem geti unnið saman og sjeu samæfðir 
í vinnunni. Hyggur nefndin, að hagstofunni muni verða meira að verki með 
þessu móti, en ef hagstofustjórinn ætti að vinna með hinum og þessum að- 
stoðarmönnum, sem hann gæti fengið á hlaupum, máske sínum í hvert sinn. 
Meiri hlutinn leggur því til, að öllu aðstoðarfjenu sje varið til að launa einum 
föstum aðstoðarmanni.

Minni hlutinn leggur aftur til að frumvarpið sje ekki samþykt á þessu 
þingi, með þvi hann lítur svo á, að hjer sje um stofnun nýrra embætta að 
ræða, sem hann ekki álítur fulla nauðsyn á, að flýtt sje með að stofna, með 
þvi stjórnarráðið muni vel geta unnið þetta verk eins og hingað til.

Samkvæmt framanskrifuðu leggur meiri hlutinn til, að frumvarpið sje 
samþykt með þeim breytingum, sem hjer segir:

BREYTINGARTILLÖGUR

við frumvarp til laga um hagstofu íslands (þgskj. 134).

Við 2. gr. 6. lið bætist:
Gjafasjóðir og styrktarsjóðir.

Við 5. gr. Greinin crðist svo:
Hagstofunni stýrir hagstofustjóri og einn aðstoðarmaður, skipaðir af 

ráðherra. Vanalega hafa þeir einir rjett til þessara starfa, er lokið hafa há- 
skólaprófi í stjórnfræði.

Hagstofustjóri hefir að launum 3000 kr., en aðstoðarmaður 2500 kr.

Neðri deild Alþingis, 21. ágúst 1913.

Jón Magnússon, Valtýr Guðmundsson,
formaður. skrifari og framsögum.

Björn Kristjánsson, Jón Jónsson.

Á 1 i t m i n n i. h 1 u t a
Þörfin á því, að stofna hagstofu íslands, hafa hvorki fyrirliggjandi frum- 

vörp nje háttv. meiri hluti nefndarinnar getað sannfærl mig um að sje svo 
brýn, að vert sje að leggja út í það á þessu þingi, og het jeg því ekki getað 
fylgt háttv. samnefndarmönnum minum.

Mjer virðist rjettara að fresta málinu, ekki betur undirbúið en það 



reynist að vera, þar sem engin viss áætlun um kostnað þann, sem hagstofan 
hlýtur að hafa i för með sjer, liggur fyrir.

Að visu er það nokkurn veginn upplýst með skýrslu frá stjórnarráðinu, 
að byrjunarlaun forstjóra og aðstoðarmanns verði að eins 4000 kr. hærri en 
aukavinna að þessu verki hefir kostað áður — þó hefir háttv. efri deild hækk- 
að laun aðstoðarmanna um kr. 500 — og eru þá upplýstar kr. 4500-|-kr. 3000 
til stofnsetningar hagstofunni. En þá vantar áætlun um húsaleigu, Ijós, ræst- 
ing, prentunarkostnað, skrifstofukostnað o. fl. Virðist mjer nauðsyn, að gerð 
sje Ijósari grein fyrir þvi, hve miklu þessi kostnaður muni nema, áður en frv. 
er samþykt.

Á hitt er einnig að líta, að likindi eru til að launalöggjöfin og em- 
bættisskipun landsins og afnám eftirlauna embættismanna, verði tekin til ræki- 
legrar ihugunar áður langt liður, og þvi sje ekki hyggilegt að stofna ný em- 
bætti eða breyta starfssviði þeirra, sem í embættum sitja, nú þegar.

Mjer getur ekki betur skilist, en að hjer verði Ijett allmiklum störfum 
af stjórnarráðinu, en laun þeirra manna, sem fyrir þvi happi verða, munu eigi 
verða lækkuð að því skapi, Jeg er samþykkur þvi, að hjer sje um mikið og 
vandasamt verk að ræða, og nauðsynlegt sje að velja til þess vel hæfa menn, 
og verði hagstofan stofnselt, tel jeg laun starfsmannanna alls ekki of há. En 
hjer mun ekki völ á öðrum hæfari mönnum en einmitt þeim sömu, sem að 
þessum störfum hafa unnið að undanförnu, enda eru þeir viðurkendir ágætis- 
menn til sinna verka. Get jeg þvi ekki sjeð, að meiri trygging sje fyrir þvi, 
að skýrslurnar verði betur gerðar eða leystar af hendi, þó unnið sje að þeim 
í stofnun með nýju heiti, þvi sennilega hefir þessum mönnum, sem að skýrsl- 
unum hafa unnið, verið ætlaður nægur timi til þess starfs, meðan á því hefir 
staðið, þó önnur og fleiri störf hafi þeir haft með höndum aðra tíma árs. 
Hjer vantar mig þvi alla sönnun fyrir því, að kostnaður og áhati standist á.

Nái frumvarpið fram að ganga, álít jeg breytingartillögur háttv. meiri 
hluta til bóta, en legg það eindregið til, að þetta þing afgreiði það ekki sem lög.

Álit að málið þurfi betri undirbúning, og þau ýmsu lagaákvæði, er jeg 
hef hjer að framan minst á, að breytast, áður en hagstofa íslands verður 
samþykt.

Neðri deild alþingis, 21. ágúst 1913.
Einar Jónsson,


