
Ed. 332. Frumvarp til laga
um bæjarstjórn í Ólafsfirði.

Flm.: Bernharð Stefánsson .

. 1. gr. .
Ólafsfjarðarkauptún skal vera kaupstaður og sérstakt lögsagnarumdæmi. Nær

umdæmið yfir allan núverandi Ólafsfjarðarhrepp og heitir Ólafsfjarðarkaupstaður.
Umdæmi þetta er hér eftir sem hingað til í alþingiskjördæmi Eyjafjarðarsýslu.
Þar, sem í lögum þessum er talað um kaupstað eða kaupstaðarbúa, er átt við

allt hið nýja umdæmi og íbúa þess.

2. gr ..
Ríkisstjórnin skipar fyrir .um, hvernig málum þeim í Ólafsfjarðarhreppi, sem

eru ekki útkljáð, þegar lög þessi öðlast gildi, skuli skipt milli sýslumannsins í
Eyjafjarðarsýslu og bæjarfógetans í Ólafsfirði.

3. gr.
Verzlunarlóð kaupstaðarins er: frá Brimnesi að austan og til Kotnefs að vest-

an, og taki lóðin á land upp 200 metra frá stórstraumsfjöruborði.

4. gr.
Þar til laun bæjarfógetans í Ólafsfirði verða ákveðin i launalögum, hefur hann

sömu laun og sýslumenn í lægra launaflokki, sbr. 3. málsgr. 11. gr. laga nr. 71 28.
nóv. 1919, og greiðast launin úr ríkissjóði. Hann hefur á hendi sömu störf og
sýslumönnum og bæjarfógetum eru falin, hverjum í sínu umdæmi, dómarastörf,
lögreglustjórn, gjaldheimtu á tekjum ríkissjóðs og önnur störf, gegn þóknun þeirri,
er sýslumönnum og bæjarfógetum er ákveðin að lögum.

5. gr.
Málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af bæjarstjórn. Í henni eru kjörnir

bæjarfulltrúar, kosnir af bæjarbúum, sem kosningarrétt hafa eftir gildandi lögum.
Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra og ákveður laun hans, enda greiðast þau úr

bæjarsjóði. •

6. gr.
Um kosningu bæjarfulltrúa, tölu þeirra og kjörtímabil fer samkv. lögum um

sveitars tj ómar kosningar.

7. gr.
Bæjarstjórn kýs sér forseta úr flokki bæjarfulltrúa, og stjórnar hann umræð-

um á fundum og sér um, að það, sem ályktað er, sé ritað i gerðabókina. Fundir
bæjarstjórnar skulu fara fram í heyranda hljóði. Einstök mál má þó ræða innan
luktra dyra, þegar bæjarstjórnin ákveður.

Til þess að lögmæt ákvörðun sé gerð, verður minnst helmingur .hæjarfulltrúa
að vera á fundi. Atkvæðamagn skal ávallt ráða. Séu jafnmörg atkvæði með og



móti, fellur atkvæðisefnið, nema við kosningar, þá ræður hlutkesti. Vm kosningu
nefnda skal farið samkv. lögum um sveitarstjórnarkosningar.

Það skal kunngert bæjarbúum, hvar og hvenær bæjarstjórnin heldur almenna
fundi. Aukafundi má halda, þegar bæjarstjóra þykir nauðsyn til bera eða þegar
minnst helmingur bæjarfulltrúa æskir þess. Bæjarstjóri skal á undan fundum
skýra bæjarfulltrúum frá, hver málefni koma fyrir. Allir bæjarfulltrúar, sem eru
á fundi, skulu rita nöfn sín undir gerðabókina, strax og bókun er lokið, og á sér-
hver fulltrúi rétt á að fá ágreiningsatriði sitt stuttlega bókað.

Bæjarstjórn setur sjálf. fundarsköp sin, en ráðherra staðfestir þau.

8. gr.
Framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn tekur, og forstaða bæjarmál-

efna er á hendi bæjarstjóra, nema þar, sem annað er sérstaklega ákveðið af
bæjarstjórn.

Virðist forseta einhver ákvörðun bæjarstjórnar ganga út yfir valdsvið hennar,
vera gagnstæð lögum eða skaðleg fyri!' bæjarfélagið eða miði til að færast undan
skyldum þeim, er á því hvíla, má hann fella hana úr gildi um sinn með því að rita
álit sitt um hana í gerðabókina. Vm þetta skal hann, svo fljótt sem verða má,
senda ráðherra skýrslu, og leggur hann úrskurð á málið. Eftirrit af skýrslu for-
seta skal senda bæjarstjórninni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður
en hún fer til ráðherra. Með samþykkt, er ráðherra staðfestir, skal setja fastar
nefndir til að fara með einstök bæjarmál, og skal í henni kveðið á um skipun,
verksvið og vald þeirra. ÞÓ má bæjarstjórn fela einum eða fleirum bæjarfulltrú-
anna framkvæmd einstakra bæjarstarfa eftir reglum, er hún setur um það.

Allir bæjarfulltrúar eru skyldir að taka að sér þau sérstöku bæjarstörf, sem
þeim eru falin á hendur. Fyrir nefndarmenn kosna utan bæjarstjórnar gilda sömu
synjunarástæður og starfstímatakmörk og um bæjarfulltrúana.

9. gr.
1 málefnum, er snerta uppeldi og fræðslu barna, hefur formaður skólanefndar

sæti og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, en atkvæðisrétt því aðeins, að hann
sé bæjarfulltrúi.

10. gr.
Bæjarstjórn skipar sýslunarmenn bæjarins og veitir þeim lausn.
Lögregluþjóna og næturverði skipar bæjarstjórn eftir tillögu bæjarfógeta,

en hann getur veitt þeim lausn án samþykkis bæjarstjórnar.
Bæjarstjórn gerir tillögur um skipun yfirsetukvenna og sáttanefndarmanna.

11. gr.
Bæjarstjórn ræður byggingarmálum bæjarins, en byggingarnefnd annast

framkvæmd þeirra. Skipa hana bæjarstjór], sem er formaður hennar, og fjórir
menn, er bæjarstjórn kýs, tvo úr sínum flokki.

Þyki lóðareiganda eða lóðarhafa rétti sínum hallað með úrskurði bæjar-
stjórnar eða byggingarnefndar, má skjóta honum til ráðherra.

Nú þykir bæjarstjórn rétt, að sett verði fyllri ákvæði um byggingarmál bæj-
arins en þá eru í lögum, og má setja þau með samþykkt, er bæjarstjórn semur
eftir tillögum byggingarnefndar og ráðherra staðfestir.

Í byggingarsamþykkt má ákveða sektir fyrir brot svo og setja reglur um
greiðslu þess kostnaðar, er ákvæði byggingarsamþykktar hafa í för með sér, Svo
má og ákveða þar hæfileg gjöld fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn og byggingar-
nefnd veitir.

12. gr.
Bæjarstjórn ræður hafnarmálum bæjarfélagsins samkv. lögum um hafnargerð

i Ólafsfirði.
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13. gr.
Bæjarstjórn og bæjarstjóri sérstaklega skal hafa nákvæmar gætur á fjárstjórn

bæjarins og sjá um, að skattar, útsvör og aðrar tekjur séu rétt heimtar og í tækan
tíma og teknar lögtaki, ef þess þarf með; enn fremur gæta þess, að geymt sé og
eftir atvikum ávaxtað fé bæjarins, þangað til á Því þarf að halda til þess að greiða
gjöld hans. Bæjarstjórn hefur ábyrgð á innstæðum, skuldabréfum og öðrum eign-
um bæjarins.

14. gr.
Gjaldkeri skal, þegar þess er krafizt, gefa bæjarstjórninni nákvæma skýrslu,

er sýni bæði, hvað goldizt hafi í Læjarsjóð og hvað úr honum hafi verið greitt. Eigi
má greiða neitt úr bæjarsjóði nema eftir ávísun bæjarstjóra. Bæjarstjóri ávísar
útgjöldum kaupstaðarins samkvæmt reglum þeim, sem um það eru settar í sam-
þykktinni um stjórn málefna kaupstaðarins.

15. gr.
Fyrir opinber uppboðsþing, sem bærinn lætur halda í sínar þarfir, skal ekkert

gjald greiða í ríkissjóð.
16. gr.

Bæjarstjórninni er skylt að láta ríkisstjórninni og hagstofunni í té skýrslur
þær, sem beðið er um, svo sem um, fólkstölu, skepnuhöld, atvinnuvegi og annað
ástand.

17. gr.
Bæjarstjórnin má ekki án samþykkis ráðherra takast á hendur neina skuld-

bindingu til langframa, sem hvílir ekki á henni samkvæmt lögum, ekki taka af
innstæðufé bæjarins, ekki selja né veðsetja fasteignir hans né kaupa nýja fast-
eign, ekki taka stærri lán eða til lengri tíma en svo, að þau verði borguð aftur af
tekjum þess árs, sem í hönd fer, né heldur endurnýja slík lán eða fresta greiðslu
þeirra.

18. gr.
Þegar við lok hvers reikningsárs skal gjaldkeri semja reikning um tekjur og

gjöld bæjarins umliðið ár og senda bæjarstjóra fyrir lok marzmánaðar. Lætur
bæjarstjóri reikninginn liggja bæjarbúum til sýnis fimmtán daga á hentugum,
auglýstum stað.

Endurskoðendur kaupstaðarins eru tveir, og kýs bæjarstjórn þá hlutfalls-
kosningu. Starf það hafa þeir á hendi í þrjú ár og mega ekki eiga sæti í bæjar-
stjórn þann tíma. Þeir hafa þóknun úr bæjarsjóði fyrir starfa sinn. Auk reikninga
bæjarsjóðs skulu þeir rannsaka reikninga þeirra sjóða og stofnana, sem bæjar-
stjórn hefur umsjón með. Þeir skulu hafa lokið rannsókn á reikningunum innan
mánaðar frá því, er þeir fengu þá í hendur.

Þegar gjaldkeri hefur svarað athugasemdum endurskoðenda, - en það skal
hann hafa gert innan fimmtán daga --, skal leggja reikninginn fyrir bæjarstjórn,
er úrskurðar hann og veitir gjaldkera kvittun. ÞÓ má enginn taka þátt í úrskurði,
er snertir þau störf, er honum hafa verið sérstaklega á hendur falin.

Nú vill reikningshaldari eða annar, sem hlut á að máli, eigi viðurkenna, að
úrskurður bæjarstjórnar sé réttur, enda sé honum lögð peningaábyrgð á hendur,
og má hann þá skjóta málinu til dómstólanna.

Þegar lagður hefur verið úrskurður á reikning gjaldkera, á að birta í blaði
ágrip af honum, er bæjarstjóri semji. A það ágrip að vera svo fullkomið, að í því
séu tilgreind aðalatriði í tekjum og gjöldum bæjarins.

19. gr.
Fyrir lok septembermánaðar ár hvert skal senda ráðherra reikninga yfir um-

liðið reikningsár.
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Komi það fram, að bæjarstjórn hafi greitt ólögmæt gjöld, neitað að greiða
gjöld, er hvíla á bænum að lögum, eða á annan hátt ranglega beitt valdi sínu, s~al
ráðherra gera þær ráðstafanir, er við þarf, og - ef nauðsyn krefur -, með log-
sókn koma fram ábyrgð á hendur þeim bæjarfulltrúum, sem átt hafa þátt í þess-
um ályktunum.

20. gr.
Bæjarstjórn semur reglugerð fyrir slökkviliðið, en ráðherra staðfestir hana,

og má ákveða sektir fyrir brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar, og renna þær i
bæjarsjóð. Með' mál út af brotum gegn þeirri reglugerð skal farið sem almenn
lögreglumál.

21. gr.
Bæjarstjórn hefur umsjen með öllum þeim fyrirtækjum, er bærinn á eða

starfrækir, en falið getur hún sérstökum mönnum alla nánari stjórn og umsjón
stofnana þessara.

22. gr.
Með samþykkt þeirri, er um getur í 8. gr., má setja nánari reglur um sérhvert

atriði í stjórn bæjarins samkvæmt grundvallarreglum þessara laga, þar á meðal
ákveða sektir fyrir brot á þeim.

23. ~r.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1945. Gerir ráðherra ráðstafanir til, að þau kom-

ist þá þegar til framkvæmda. Palla þá jafnframt úr gildi lög nr. 40 28. jan. 1935,
um lögreglustjóra fÓlafsfirði.

Ákvæði um stundarsakir.
Skipti á eignum og skuldum Eyjafjarðarsýslu - svo og ábyrgðarskuldbind-

ingum - á milli sýslunnar og Ólafsfjarðarkaupstaðar skal fara eftir samþykkt
sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu á aukafundi hennar 9. sept. 1944. Hefur hrepps-
nefnd Úlafsfjarðarhrepps einnig á hana fallizt. Rísi nokkur ágreiningur um skipt-
in, sker ráðherra úr.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt eftir beiðni hreppsnefndar Ólafsfjarðarhrepps og

áskorunum hreppsbúa. Á fundi í Ólafsfirði 26. febr. s. l. var samþykkt tillaga með
99 atkv. gegn 2,- en 2 fundarmenn greiddu ekki atkvæði, - um að skora á
hreppsnefndina "að vinna kappsamlega að því, að Ólafsfjörður fái bæjarréttindi
sem allra fyrst." Enn fremur var eftirfarandi tillaga samþ. í einu hljóði á þing-
málafundi í Ólafsfirði 23. maí s. l.

"Þingmálafundur, haldinn í Ólafsfirði 23. maí 1944, telur hafnarbótaaðgerðir
í Ólafsfirði lífsnauðsyn fyrir fjárhagslega afkomu íbúa Ólafsfjarðar, og þar sem
sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu hefur synjað um ábyrgð fyrir hafnarláni, en ábyrgð
sýslusjóðs er samkvæmt hafnar lög unum skilyrði fyrir ríkisábyrgð, þá skorar
fundurinn á þingmenn kjördæmisins að fá þetta skilyrði numið úr hafnarlögun-
um. En fáist það ekki, skorar fundurinn á þingmennina að beita sér fyrir því, að
sett verði löggjöf um bæjarréttindi fyrir Ólafsfjörð, enda hefjist hreppsnefnd
Ólafsfjarðarhrepps nú þegar handa um nauðsynlegan undirbúning þessa máls."

Eins og fundarsamþykkt þessi ber með sér, er það neitun sýslunefndar Eyja-
fjarðarsýslu um ábyrgð fyrir hafnarláni, sem hefur hrundið þessu máli af stað.
Flutningsmaður þessa frv. sér sér ekki fært að bera fram tillögu um það að nema
ákvæðið um ábyrgð Eyjafjarðarsýslu úr hafnarlögum Ólafsfjarðar vegna þess for-
dæmis, sem það mundi gefa, nema með því móti, að Ólafsfjörður sé skilinn frá
sýslunni. Hins vegar er það rétt, sem í framanritaðri fundarsamþykkt segir, að
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"hafnarbótaaðgerðir i Olafsfirði eru lífsnauðsyn fyrir fjárhagslega afkomu íbúa
Ólafsfjarðar." En eina leiðin til þess, að hægt sé að halda fyrirhuguðum hafnar-
bótum áfram, virðist Vera sú, að Ólafsfjörður fái bæjarréUindi. Mundi það þá
þykja sjálfsagt að nema ákvæðið um ábyrgð sýslunnar úr hafnarlögunum.

En þó að þessi ágreiningur út af neitun sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu um
ábyrgð hefði ekki verið fyrir hendi, mundi ekki hafa liðið á löngu, þar til Ólafs-
firðingar hefðu beðið um bæjarréttindi, eða slík hefur þróunin a. m. k. verið í
öðrum stærri kauptúnum, sem smám saman hafa verið gerð að kaupstöðum
(Siglufjörður, Nes Í Norðfirði, Akranes).

Ólafsfjörður er vaxandi kauptún. íbúar þess eru nú 767, en samtals í hreppn-
um 900. Útgerð er þar mikil, sem kunnugt er, og á vafalaust milda framtíð fyrir
sér, þegar hafnarskilyrði batna.

Með lögum nr. 40 28. jan. 1935 var skipaður lögreglustjóri í Ólafsfirði með
launum úr ríkissjóði, svo að af samþykkt frv. þessa mundi ekki leiða stofnun nýs
embættis, heldur aðeins breyting á embætti, sem nú er til. Kostnaðarauki fyrir
ríkissjóð yrði því óverulegur.

Fylgiskjal I.
Samþykkt

sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu á aukafundi 9. sept. 1944 um skilyrði sýslunefndar
fyrir skilnaði milli Ólafsfjarðarhrepps og Eyjafjarðarsýslu.

Ef á Alþingi nú verða samþykkt lög um bæjarstjórn í Ólafsfirði, eins og
Ólafsfjarðarhreppur óskar, getur Eyjafjarðarsýsla fallizt á skilnað milli hrepps-
ins og sýslunnar með þessum skilyrðum:

Sýslusjóður og sýsluvegasjóður gerast þannig upp, er skipti fara fram, að í
hlut Ólafsfjarðarhrepps komi lh, ef um sjóðsinneign er að ræða, en Ólafsfjarðar-
hreppur greiði lh, ef um skuld er að ræða, samkvæmt úrskurðum reikninga
greindra sjóða það ár, sem skiptin fara fram.

Frá sjóðnum dragast þó enn fremur skuldbindingar, sem sýslan hefur tekizt
á hendur, áður en skiptin fara fram, að svo miklu leyti sem þeim er ófullnægt,
eins og t. d. loforð sýslunnar um tillag til sjúkrahúss, og björgunarskútu.

Tap eða gróði af "bragga"-kaupum eru Ólafsfirði óviðkomandi.
Þær ábyrgðir, sem sýslusjóður Eyjafjarðarsýslu hefur þegar tekizt á hendur,

séu sameiginlegar, meðan sýslusjóður Eyjafjarðarsýslu stendur Í ábyrgð vegna
Ólafsfjarðarhrepps. Ef ábyrgðir þær, sem sýslan er í fyrir aðra en Ólafsfjörð.
falla á sýsluna, þá skiptist tapið innbyrðis milli sýslunnar og Ólafsfjarðar þannig,
að Ólafsfjörður greiði lh, en sýslan %. Verði hins vegar tap á ábyrgð, sem sýslan er
í fyrir Ólafsfjörð, greiði Ólafsfjörður það að sjálfsögðu að fullu.

Sérstakir sjóðir.
a. Þúsund ára afmælissjóður Eyjafjarðarsýslu verði framvegis eign sýslunnar.
b. Sjóður Guðm. Hjaltasonar sömuleiðis.
c. Sjóður Jóns Austmanns sömuleiðis.
d. Búnaðarsjóður sömuleiðis, enda greiði sýslan 1000 kr., er skiptin fara fram.
e. Kvennaskólasjóður Eyjafjarðarsýslu verði eign sýslunnar. Ólafsfjarðar-

hreppur hafi framvegis forgangsrétt fyrir tvo nemendur í kvennaskóla sýsl-
unnar. Hins vegar er húsmæðraskólinn eign sýslunnar.

f. Jóns Sigurðssonar legat verður undir sömu stjórn og áður, en íbúar Ólafs-
fjarðarhrepps hafa framvegis sömu réttindi og áður til hlunninda úr sjóðnum.

g. Sjóð ekkna og munaðarlausra barna Í Eyjafjarðarsýslu og Akureyri gildir
það sama um.

h. Minningarsjóð Maríu Stephensen gildir það sama um.
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i. Bjargráðasjóður sýslunnar. Af honum hefur Ólafsfjarðarhreppur það, sem
þaðan hefur verið borgað í hann, ásamt tiltölu legum vöxtum.

Um fjallskil í Úlafsfjarðarkaupstað skulu áfram gilda ákvæði fjallskilareglu-
gerðar Eyjafjarðarsýslu. .

Þór. Kr. Eldjárn.
Vald. Pálsson.

Hannes Davíðsson.

Sig. Eggerz.
Einar G. Jónasson.

Eiður Guðmundsson.
Kr. E. Kristjánsson.

Einar Árnason.
Davíð Jónsson.
Júlíus Oddsson.

Hreppsnefnd Ólafsfjarðarhrepps hefur í dag samþykkt þessi skilyrði fyrir
sitt leyti.

Oddviti Úlafsvíkurhrepps, 12. sept. 1944.

Þórður Jónsson.
Fylgiskjal II.

Útskrift
úr gerðabók hreppsnefndar Úlafsfjarðarhrepps.

Þriðjudaginn 12. september 1944 kom hreppsnefnd Úlafsfjarðarhrepps sam-
an á fund hjá oddvita. Allir aðalmenn voru mættir nema Jón Sig., en i stað hans
var mættur Árni Valdimarsson. .

Þá var tekið fyrir:
1. Nefnd sú, sem kosin var til að semja við sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu um

fjárskipti milli hrepps og sýslu, lagði fram skilyrði þau, sem sýslunefnd setti við-
komandi skilnaðinum og verða bókuð hér á eftir. Hreppsnefndin samþykkti þessi
skilyrði fyrir sitt leyti.

Út af því samþykkti hreppsnefndin, að nú þegar yrði unnið að því, að frum-
varp til laga um bæjarréttindi fyrir Ólafsfjörð yrði lagt fyrir Alþingi það, er nú
situr, og óskaði eftir, að lögin kæmu til framkvæmda um næstu áramót. Enn
fremur óskar hreppsnefndin eftir, að strax eftir gildistöku laganna fari fram
bæjarstjórnarkosning til þess tíma, sem eftir er af kjörtímabilinu.

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið.

Þórður Jónsson. Ásgrímur Hartmannsson. Sigurður Baldvinsson.
Páll Sigurðsson. Kristinn Sig. Árni Valdimarsson.

Rétta útskrift staðfestir:
Oddviti Ólafsvíkurhrepps. 12. sept. 1944.

Þórður Jónsson.
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