
Ed. 499. le fn d a r á lit

um frumv. til laga um sölu á prestsmötu.

F rá  allsherjarnefnd.

F ru m v arp  þetta m u n  hafa komið fyrst fram í Nd. Alþingis 1917, og er 
þá færð sú aðalástæða fyrir því, að siðan fráfærur lögðust n iður víðast hvar, 
sje eigendum jarða , sem prestsm ata hvílir á, orðið mjög erfitt að inna þá kvöð 
af hendi. Frum v. komst í nefnd, en álit kom  ekki nem a frá m inni hl. nefndar- 
innar. Fað álit ber þó með sjer, að nefndin hafi öll orðið á það sátt að mæla 
ekki með því, að frumv. yrði gert að lögum, af þeirri ástæðu, að því er virðist, 
að sæmilega greiður vegur væri til þess að fá prestsm ötukvað irnar aflejrstar. Ár- 
ið 1918 kom málið aftur fram í Nd. og fór í nefnd, en nefndarálit kom ekki. 
Árið 1919 kom það enn fram í Nd. og var þá afgreitt til Ed. En allsherjarnefnd 
Ed. lagðist á móti því, af þeirri ástæðu, að það skaðaði prestlaunasjóð um kr. 
15203,00, að minsta kosti, og dagaði málið þar uppi, enda var þá komið að þing- 
lokum. —

Eftir þvi, sem upplýst er í m álinu, hefir aflausn eða sala prestsmötu 
farið þannig fram, að meðalverð verðlagsskrár á smjöri síðustu 5 ár in  áður  en 
kaupin eru gerð, í sýslu þeirri er kaupbeiðandi á heima i, er lagt til grundvallar 
fyrir verðinu og upphæ ðin  krafin og greidd öll i einu lagi. E’etta virðast vera 
nokkuð þungir kostir og ekki ástæða til að setja kaupendum  prestsmötu harðari 
söluskilmála en t. d. kaupendum  kirkjujarða og þjóðjarða. Nefndin hefir þvi hall- 
ast að því að mæla með frumv. með tveimur breytingum , sem stefna að þvi 
að verja prestlaunasjóðinn fyrir tapi. E r  önnur breytingartillagan um  að stytta 
tím ann, sem verðhæðin er miðuð við, og færa frumv. að því leyti í sam ræ m i við 
lög um sölu þjóðjarða og kirk jujarða . Fetta leiðir til no k k u rra r  verðhæ kkunar á 
prestsm ötunum , eins og nú standa sakir, vegna þess að áhrif  dýrtiðarinnar á 
matið verða meiri. Um hina brtt., þá að fella n iður 5. gr., hefir nefndin enn 
fremur það að segja, að hú n  litur svo á, að prestsm ötukvöðin  sje ekki í neinu 
beinu sam bandi hvorki við kúgildi nje jarðargæði, heldur sje h ún  nokkurskonar  
skattur  á jörð þeirri, sem h ú n  hvilir á, er eðlilega hafi felt han a  (þ. e. jö rð ina) í 
verði að sam a skapi, og eigi og hljóti aflausnin þvi að kom a aftur fram sem 
verðhækkun ja rða rinnar .
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