
Ed. 694. L ö g

til laga um hagstofu íslands.

(Samþykt í Ed. 3. september).

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 beinlínis 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, sáttánefndarmál, sakamál og lögreghimál.
3? Atvinnuvegir: a, landbúnaður; b, iðnaður; c, fiskiveiðar; d, siglingar og versl- 

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



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

5. Stjórnmál: a, notkun kosningarrjettar; b, starfsmenn þjóðfjelagsins.
6. Fjárhagur landsins, sýslufjelaga og sveitarfjelaga, gjafasjóðir og styrktarsjóðir.
7. Þjóðareignir til almenningsnytja: a, vegir og brýr; b, ritsímar og talsímar; 

c, póstflutningar.
8. Fræðslumál: a, barnafræðsla; b, unglingaskólar og aðrir alþýðuskólar.
9. Tryggingarstarfsemi: a, líftrygging; 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 í samráði við hlutaðeigandi stjórnarvöld.

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

skýringum, er hún óskar eflir, og gefa henni álit og yfirlýsingar, þegar þess 
er leitað.

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

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

4. gr.
Öll þau störf viðvikjandi söfnun ogmóttöku landshagsskýrslna, sem sam- 

kvæmt 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 tii sýslumanns, 
sjeu sendar beint til hagstofunnar, og getúr hún endursent til leiðrjettingar skýrsl- 
ur, er henni þykja ófullnægjandi, heimtað frekari upplýsingar, með þeim 
viðurlögum, sem lög greina um vanrækslu í þvi, að inna af hendi lögmælt 
skýrsluskil.

5. gr.
Hagstofunni stýrir hagstofustjóri og einn aðstoðarmaður, skipaðir af ráð- 

herra. Vanalega hafa þeir einir rjett til þessara starfa, er lokið hafa háskólaprófi 
i stjórnfræði.

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

6. gr.
Til stofnsetningar hagstofunnar veitast alt að 3000 kn af landssjóði.
Laun starfsmanna og 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.


