
Nd. 188. Frumvarp til laga
um  bæ jarstjó rn  á Akranesi.

F lm .: P étu r Ottesen.

1. gr.
A kraneskauptún skal tekið í tölu kaupstaðanna og vera lögsagnaruindæ m i út af 

fy rir sig. Nær um dæmið y fir allan  h inn  núverandi Y tri-A kraneshrepp og heitir Akra- 
neskaupstaður.

Umdæmi þetta skal hér eftir sem hingað til vera í alþingiskjördæ m i B orgarfjarð- 
arsýslu, þangað til öðruvísi verður ákveðið.

Þ ar, sem í lögum þessum  er talað um kaupstað eða kaupstaðarbúa, er á tt við allt 
hið nýja um dæm i og ibúa þess.



2. gr.
R ík isstjórn in  sk ipar fy rir uin, hvernig m álum  þeim í Y tri-A kraneshreppi, sem 

ekki eru  ú tk ljáð  þegar lög þessi öðlast gildi, skuli sk ip t m illi sýslum annsins í Mýra- 
og B orgarfjarðarsýslu  og' bæ jarfógetans á Akranesi.

. 3. gr.
V erzlunarlóð kaupstaðarins er: Úr K alm ansvíkursandi syðst, sjónhending að 

vegam ótum  Innnes- og K irkjugarðsvegar austan  við Jaðarstún , þaðan sjónhending 
í M erkjaklöpp á Langasandi.

4. gr.
B æ jarfógetinn á A kranesi hefu r söm u laun og' sýslum enn í lægra launaflokki, 

sbr. 11. gr. 3. m álsgr. laga nr. 71 28. nóv. 1919, og greiðast launin  ú r  rík issjóði. H ann 
h efu r á hendi öll hin sömu stö rf og sýslum önnum  og bæ jarfógetum  eru  falin, hverjum  
i sínu umdæmi, dóm stjórn, lögreglustjórn, gjaldheim tu á tek jum  rík issjóðs og önnur 
störf, allt gegn þóknun þeirri, er sýslum önnum  og bæ jarfógetum  er ákveðin í lögum.

5- gr-
M álefnum  kaupstaðarins skal stjó rnað  af bæ jarstjó rn . í henni eru k jö rn ir  bæ jar- 

fu lltrúar, kosn ir af bæ jarbúum , sem kosn ingarré tt hafa eftir gildandi lögum.
B æ jarstjó rn  kýs b æ jars tjó ra  og ákveður laun hans, enda greiðast þau ú r bæ jar- 

sjóði.
6. gr.

Um kosningu bæ jarfu lltrúa , tölu þe irra  og k jö rtím ab il fer samkv. lögum um 
sveitarstjó rnarkosningar.

7- gr.
B æ jarstjó rn  kýs sér forseta ú r flokki bæ jarfu lltrúa , og s tjó rn a r hann  um ræðum  

á fundum  og sér um, að það, sem ályktað  er, sé ritað  í gerðabókina. F u n d ir bæ jar- 
s tjó rn ar skulu fa ra  fram  í heyranda hljóði. E instök m ál m á þó ræ ða innan  luk tra  
dyra, þegar b æ jars tjó rn in  ákveður.

T il þess að lögmæt ákvörðun sé gerð, verður m innst helm ingur b æ jarfu lltrú a  
að vera á fundi. Atkvæðam agn skal ávallt ráða. Séu jafum örg  atkvæði með og móti, 
fe llu r atkvæðisefnið, nem a við kosningar, þá ræ ður h lu tkesti. Um kosningu nefnda 
skal farið  samkv. lögum um  sveitarstjórnarkosningar.

Það skal kunngert bæ jarbúum , hvar og hvenæ r b æ jars tjó rn in  heldur alm enna 
fundi. A ukafundi má halda, þegar b æ jars tjó ra  þyk ir nauðsyn til bera, eða þegar 
m innst helm ingur b æ jarfu lltrú a  æ skir þess. B æ jarstjó ri skal á undan  fundum  skýra 
b æ jarfu lltrúum  frá, hver m álefni kom a fy rir. Allir b æ jarfu lltrú ar, sem eru á fundi, 
skulu r ita  nöfn sín u nd ir gerðabókina strax og bókun er lokið, og á sérhver fu lltrú i 
ré tt á að fá ágrein ingsatrið i sitt stuttlega bókað.

B æ jarstjó rn  setur sjálf fundarsköp  sin, en stjó rnarráð ið  staðfestir þau.

8. gr.
F ram kvæ m d ákvarðana þeirra, sem b æ jars tjó rn  tekur, og forstaða bæ jarm álefna 

er á hendi bæ jarstjó ra , nem a þar sem annað er sérstaklega ákveðið af bæ jarstjórn .
V irðist forseta einhver ákvörðun  b æ jars tjó rn ar ganga ú t y fir valdsvið hennar, 

vera gagnstæð lögum eða skaðleg fy r ir  bæ jarfélagið, eða miði til að fæ rast undan 
skyldum  þeim, er á því hvíla, m á han n  fella hana ú r  gildi um  sinn, með því að rita  
á lit sitt um  hana í gerðabókina. Um þetta  skal hann, svo fljó tt sem verða má, senda 
s tjó rn arráð in u  skýrslu , og leggur það ú rsk u rð  á m álið. E ftirr it af skýrslu  forseta 
skal senda bæ jarstjó rn inn i, svo að hún  geti gert athugasem dir við hana áður en hún 
fer til s tjó rnarráðsins. Með sam þykkt, er s tjó rnarráð ið  staðfestir, skal setja fasta r 
nefndir til að fa ra  með einstök bæ jarm ál, og skal i henni kveðið á um skipun, verk-



svið og vald þeirra. Þó m á b æ jars tjó rn  fela einum  eða fleirum  b æ jarfu lltrúanna  
fram kvæm d einstakra bæ jarstarfa , eftir reglum , er hún  setur um  það.

Allir b æ ja rfu lltrú a r eru sky ld ir að taka  að sér þau sérstöku bæ jarstö rf, sem þeim 
eru falin  á hendur. F y rir  nefndarm enn, kosna u tan  b æ jars tjó rn ar, gilda sömu synj- 
unarástæ ður og starfstím atakm örk  og um  bæ jarfu lltrúana .

9. gr.
í m álefnum , er snerta  uppeldi og fræ ðslu  barna, hefu r fo rm aður skólanefndar 

sæti og tillögurétt á fundum  bæ jarstjó rnar, en atkvæ ðisrétt því aðeins, að h ann  sé 
bæ jarfu lltrú i.

10. gr.
B æ jarstjó rn  sk ipar sýslunarm enn bæ jarins og veitir þeim lausn.
Lögregluþjóna og næ turverði sk ipar b æ jarstjó rn  eftir tillögu bæ jarfógeta, en 

hann  getur veitt þeim lausn án  sam þykkis bæ jarstjó rn ar.
B æ jarstjó rn in  gerir tillögur um  skipun y firse tukvenna og sáttanefndarm anna.

11. gr.
B æ jarstjórn  ræ ður byggingarm álum  bæ jarins, en byggingarnefnd annast fram - 

kvæm d þeirra. Skipa hana bæ jarstjó ri, sem er fo rm aður hennar, og fjó rir  menn, er 
b æ jarstjó rn  kýs, tvo ú r  sínum  flokki.

Þyki lóðareiganda eða lóðarhafa ré tti sínum  hallað með ú rsk u rð i b æ jars tjó rn ar 
eða byggingarnefndar, m á sk jó ta honum  til s tjó rnarráðsins.

Nú þyk ir b æ ja rs tjó rn  rétt, að sett verði fy llri ákvæði um  byggingarm ál bæ jar- 
ins en þá er í lögum, og m á setja þau með sam þykkt, er b æ jars tjó rn  sem ur eftir til- 
lögum byggingarnefndar og stjó rnarráð ið  staðfestir.

í byggingarsam þykkt m á ákveða sektir fy rir  brot, svo og setja reg lur um greiðslu 
þess kostnaðar, er ákvæði byggingarsam þykktar hafa  í för með sér. Svo m á og ákveða 
þar hæfileg gjöld fy rir  leyfi þau, sem b æ jars tjó rn  og byggingarnefnd veitir.

Nú er byggingarfu lltrú i sk ipaður sam kv. byggingarsam þykkt, og m á þá ákveða 
hæfileg gjöld fy rir þau stö rf hans, er hann  leysir af hendi sem byggingarfu lltrú i í 
þ a rfir  e instakra m anna, eftir beiðni þeirra. Gjöld fy rir byggingarleyfi og störf ein- 
s tak ra  m anna skulu hafa lögtaksrétt og renna í bæ jarsjóð.

12. gr.
B æ jarstjó rn  ræ ður hafnarm álum  bæ jarfélagsins samkv. lögum uin hafnargerð  

á Akranesi.
13. gr.

B æ jarstjórn , og b æ jarstjó ri sérstaklega, skal hafa  nákvæ m ar gæ tur á fjá rs tjó rn  
bæ jarins og sjá um, að sk a tta r og að rar tek ju r séu ré tt heiin tar og í tæ kan tím a og 
teknar lögtaki, ef þess þarf með; enn frem ur gæta þess, að geym t sé eftir atvikum  
ávaxtað fé bæ jarins, þangað til á því þ arf að halda til þess að greiða gjöld hans. Bæj- 
arstjó rn  hefu r ábyrgð á innstæðum , skuldabréfum  og öðrum  eignum  bæ jarins.

14. gr.
G jaldkeri skal, þegar þess er krafizt, gefa b æ jars tjó rn in n i nákvæ m a skýrslu , er 

sýni bæði, hvað goldizt hafi í bæ jarsjóð og hvað ú r  honum  hafi verið greitt. Eigi má 
greiða neitt ú r bæ jarsjóði, nem a eftir áv ísun  bæ jarstjó ra . B æ jarstjó ri áv ísar ú tgjöld- 
um, og skulu þau áður sam þykkt af nefnd þeirri innan  b æ jars tjó rn ar, er þau heyra 
undir.

15. gr.
F y rir  opinber uppboðsþing, sem bæ rinn  læ tur halda í sínar þarfir, skal ekkert 

gjald greiða í ríkissjóð.



16. gr.
B æ jarstjó rn inn i er skylt að láta rík iss tjó rn in n i og hagstofunni í té ský rslu r þær, 

sem beðið er um, svo sem um fólkstölu, skepnuhöld, atvinnuvegi og' annað ástand.

17. gr.
B æ jarstjórn in  m á ekki án sam þykkis stjó rn arráð sin s takast á hendur neina 

skuldbindingu til langfram a, sem ekki hv ilir á henni sam kvæm t lögum, ekki taka 
af innstæðufé bæ jarins, ekki selja né veðsetja fasteignir hans né kaupa ný ja  fasteign, 
ekki taka sta>rri lán eða til lengri tím a en svo, að þau verði borguð a f tu r af þess árs 
tekjum , sem i hönd fer, né heldur að endurný ja  slik lán eða fresta  greiðslu þeirra.

18. gr.
Þegar við lok hvers re ikningsárs skal g jaldkeri sem ja re ikn ing  um  tek ju r og 

gjöld bæ jarins um liðið ár og senda bæ jars tjó ra  fy rir lok m arzm ánaðar. L æ tur bæ jar- 
stjó ri reikninginn  liggja bæ jarbúum  til sýnis fim m tán daga á hentugum , auglýstum  
stað.

E ndurskoðendur kaupstaðarins eru tveir, og kýs b æ jars tjó rn  þá hlutfallskosn- 
ingu. S tarf það hafa þeir á hendi í þ rjú  á r og mega ekki eiga sæti í b æ jars tjó rn  þann 
tím a. Þ eir hafa þóknun ú r bæ jarsjóði fy rir s tarfa  sinn. Auk re ikninga bæ jarsjóðs 
skulu þeir rannsaka reikninga þeirra  sjóða og stofnana, sem b æ jars tjó rn  hefu r um- 
sjón með. Þ eir skulu hafa lokið rannsókn á re ikningunum  innan m ánaðar frá  því, er 
þeir fengu þá í hendur.

Þegar g jaldkeri hefur svarað athugasem dum  endurskoðenda — en jiað skal hann 
hafa gert innan  fim m tán daga —, skal leggja re ikn inginn  fy rir  bæ jarstjó rn , er úr- 
sku rðar hann  og veitir g jaldkera kvittun. Þó m á enginn taka þátt í ú rskurð i, er snertir 
þau störf, cr honum  hat'a verið sérstaklega á hendur falin.

Nú vill re ikn ingshaldari eða annar, sem h lu t á að m áli, eigi viðurkenna, að úr- 
sku rð u r ba-jarstjó rnar sé ré ttu r, enda sé honum  lögð peningaábvrgð á hendur, og má 
hann  þá skjóta m álinu til dóm stólanna.

Þegar lagður hefur verið ú rsk u rð u r á re ikning gjaldkera, á að b irta  í blaði ágrip 
af honum , er bæ jarstjó ri semji. Á það ágrip að vera svo fullkom ið, að í því séu til- 
greind aðalatriði í tek jum  og gjölduin bæ jarins.

19. gr.
Innan loka septem berm ánaðar á r hvert skal senda s tjó rn arráð in u  reikninga y fir 

um liðið reikningsár.
Komi það fram , að b æ jarstjó rn  hafi greitt ólögmæt gjöld, neitað að greiða gjöld, 

cr hvíla á bænum  að lögum, eða á annan  há tt ranglega beitt valdi sínu, skal stjórn- 
arráðið  gera þær ráðstafan ir, er við þarf, og, ef nauðsyn k refu r, með lögsókn kom a 
fram  ábyrgð á hendur þeim bæ jarfu lltrúum , sem átt hafa þá tt i þessum  ályktunum .

20. gr.
B æ jarstjó rn  sem ur reglugerð fy rir slökkviliðið, en stjó rnarráð ið  staðfestir hana, 

og má ákveða sektir fy rir b ro t gegn ákvæðum  reglugerðarinnar, og renna þær í bæj- 
arsjóð. Með mál út af brotum  gegn þeirri reglugerð skal farið  sem alm enn lögreglu- 
mál.

21. gr.
B æ jarstjórn  hefur um sjón með öllum þeim fyrirtæ kjum , er bæ rinn  á eða starf- 

ræ kir, en falið getur hún sérstökum  m önnum  alla nánari stjó rn  og um sjón stofnana 
þessara.

22. gr.
Með sam þykkt þeirri, er uin g'etur i 8. gr., m á setja  n án ari reg lu r um  sérhvert 

a trið i í stjó rn  bæ jarins, sam kvæm t grundvallarreglum  þessara laga, þ ar á meðal 
ákveða sek tir fv rir  b ro t á þeim.



23. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan . 1942. G erir s tjó rnarráð ið  ráð sta fan ir til, að þau kom- 

ist þá þegar til fram kvæm da. F alla  þá ja fn fram t ú r gildi lög n r. 22 14. jún í 1929, um  
lögreglustjóra á A kranesi.

Ákvæði um stundarsak ir.
Sýslunefnd B orgarfjarðarsýslu  annars vegar og b æ jars tjó rn  A kraness hins vegar 

gera með sér sam ning urn skipti á eignum  og skuldum  sýslunnar, svo og ábyrgðar- 
skuldbindingum . Rísi nokkur ágrein ingur um  þau skipti, sker s tjó rnarráð ið  úr.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flu tt eftir ósk h reppsnefndarinnar í Y tri-A kraneshreppi. í bréfi, 

sem m ér barst frá  oddvita h reppsnefndarinnar um  þetta efni, dags. 1. þ. m., segir svo:
„Á fundi h reppsnefndar Y tri-A kraneshrepps þann  31. m arz þ. á. kom  fram  svo 

hljóðandi tillaga:
„Sam kvæm t atkvæðagreiðslu, er fram  fó r þann  30. m arz síðastl., þar sem 90% 

greiddra atkvæ ða sam þykktu, að h rep p u rin n  leitaði til A lþingis um  bæ jarré ttind i, 
sam þykkir h reppsnefndin  að fela þingm anni k jördæ m isins að fly tja  þetta m ál á 
Alþingi og leggja áherzlu á, að það nái fram  að ganga á y firstandand i þingi, enda 
geri h reppsnefndin  nú þegar allan  undirbuning, e r  þ arf og í h ennar valdi s tendur.“

Tillaga þessi var sam þykkt með fjórum  atkvæðum  gegn tveim ur, fleiri voru ekki 
á fundi.“

Þess er getið í bréfinu , að þeir, sem greiddu atkvæði gegn tillögunni, hafi gert 
þá grein fy r ir  sinni afstöðu, að þeim  þæ tti þátttaka hreppsbúa í atkvæ ðagreiðslunni 
of lítil. Þá segir oddvitinn enn frem ur:

„í sam bandi við fram anskráða fundarsam þykkt vil ég svo skýra gang m álsins, 
eins og hann er sam kvæm t bókum  hreppsins.

Á hreppsnefndarfundi þann 1. febr. síðastl. var kosin þriggja m anna nefnd, er 
rannsaka skyldi og kom a fram  með álit sitt um  það, hvort tím abæ rt teld ist fy rir 
A kranes að b iðja um  bæ jarré ttind i. Á hreppsnefndarfundi þann  17. m arz síðastl. kom  
þessi nefnd fram  með á lit sitt, og var þá sam þykkt, að alm ennur b o rg arafundur skyldi 
hald inn  um  málið og að honum  loknum  alm enn skrifleg atkvæ ðagreiðsla. Borgara- 
fu n d u r þessi var svo hald inn  þann 20. sam a m ánaðar, og m æ ttu þ ar um  60 m anns. 
V ar þar lesið nefndarálitið , en annars urðu  um  m álið frem ur litla r um ræ ður, aðeins 
þ rír  m enn tóku til m áls, og voru þeir a llir fylgjandi bæ jarré ttindunum . Þ ann  30. m arz 
var svo alm enn atkvæ ðagreiðsla viðhöfð skriflega, og greiddu 262 m enn atkvæði af 
1049, sem voru á k jö rsk rá . A tkvæðagreiðslan fór þannig, að 228 sögðu já, 33 sögðu 
nei, einn seðill var auður.“

Síðan þetta  gerðist, hefu r verið hald inn  aukasýslu fundur í B orgarfjarðarsýslu  
um  m álið, og varð á þeim fundi sam kom ulag m illi sýslunefndar og fu lltrú a  frá  
hreppsnefnd Y tri-A kraneshrepps, sem m æ ttu á fundinum , um  aðala trið in  í fjársk ip t- 
um  Y tri-A kraneshrepps og sýslunnar. Ú tskrift ú r fundarbók  sýslunnar um  þetta efni 
hefur m ér enn ekki borizt, en ég m un afhenda hana nefnd þeirri, er fæ r m álið til 
m eðferðar, þegar hún  kem ur.

Á A kranesi eru  nú um  2000 íbúar, og hefur fólki fjölgað þar a llö rt á undan- 
förnum  árum . Síðan 1929 hefur verið lögreglustjóri á A kranesi, sem m eðal annars 
hefur haft á hendi lögreglustörf og innheim tu á tek jum  rík issjóðs á staðnum .

Ég hef sent hreppsnefndinni frv. þetta til a thugunar, og í bréfi, dags. 16. þ. m., 
te lu r oddvitinn, að hún sam þykki það eins og það liggur fy rir.


