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um frv. til laga um nýja embættaskipun.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir eigi orðið sam m ála  að öllu leyti um þetta mál. Öll nefnd- 
i n l i tu r a ð  sönnu svo á, að flestar þær embættasameiningar, sem frv. gerir ráð 
tyrir, sjeu svo miklum a n nm örkum  bundnar  og eigi svo mikið við þær unnið, 
að rjett sje að samþykkja þær. Minni hluti nefndarinnar  telur að sameina 
megi Dala- og Strandasýslu og Rangárvalla- og Skaftafellssýslur. en lengra 
telur hann  sjer ekki fært að ganga. Meiri h lutinn litur aftur á móti svo á, 
að um sameiningu Rangárvalla- og Skaftafellssýslna sje hið sam a að athuga 
og hinar sýslusamsteypurnar, er stjórnin hefir stungið upp á. Sjerstaklega má 
um þessar sýslur benda á hina gifurlegu vegalengd, sem yrði milli sýslutak- 
m arkanna, og hinar mörgu ár, sem á þessu svæði eru. Um Dala- og Stranda-



sýsln líta 4 af 5 ne fndarm önnunum  svo á, að þær sjeu vel fallnar til samein- 
ingar, en meiri b lutinn hefir þó ekki sjeð ástæðu til að taka þessar sýslur út 
ú r  nú, vegna þess, að alls engar likur eru til þess, að þær losni fyrst um  sinn. 
Hinu sama og sameiningu má ná sjálfsagt með því að skora á stjórnina að 
veita hvorugt þessara embætta er þau losna næst, og hefir m eðundirri taður 
framsögumaður meiri hlutans áskilið sjer að kom a með þingsályktunartill. í 
þá átt. E f  Alþingi vill sameina þessar sýslur, er þær losna næst, er engu spilt 
að því er fjársparnað snertir, ef að eins er sett i embættið eða embættin, þar 
til næsta þing hefir látið uppi álit sitt um  hvort sameining skuli fara fram 
eða eigi.

Rök meiri og minni h lu tans gegn b inum  öðrum  sameiningum  frv. 
eru hin sömu. Lita þeir svo á, að það sje alveg rangt að fækka sýslum önn- 
unum  eins og frv. ráðgerir, bæði vegna alm ennings og hagsm una bins opin- 
bera. Slörf þessara em bæ ttism anna verður að vinna, og það er yfirleitt ekkert, 
sem bendir í þá átt, að af frv. verði svo mikill sparnaður, að hann  vegi upp 
á móti óþægindum þeim og kostnaði, sem almenningi er bakað með sam - 
steypunum. Það m undi verða óhjákvæmilegt, eins og iíka er vikið að í at- 
hugasem dunum  við frv., að auka skrifstofufje sýslum anna, þvi að þeir hljóta 
að þurfa aukna starfskrafta. Við sam steypurnar  getur þvi eigi unnist annað 
en launam ism unur  sýs lum annanna og aðstoðarm anna þeirra, nem a gengið sje 
út frá, að sýslumenn hafi eigi nægileg störf eins og nú er, en það m un  eigi 
verða álitið, þar sem þeim er ætlað töluvert skrifstofufje eins og nú er. Lægi 
þá nær að m inka það en sameina embættin.

N okkrum  stórium er að sönnu ætlast til að Ijett verði af sýslum önn- 
unum , ef sam steypurnar  ganga fram, en þau störf m unu  alls ckki vega meira 
en sá timamissir, sem lengri ferðalög valda.

Nleð tilvisun til þessa leyfir meiri h tutinn sjer að leggja það til við 
háttv. deild, að hún  felli frv.

Alþingi, 10. m ars 1923.
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