
Ed. 434. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breytingar á framfærslulögum, nr. 135 frá  31. des. 1935.

F rá  Magnúsi Jónssyni og Jónasi Jónssyni.

1. Við 21. gr. Aftan við 1. efnismálsgrein 21. gr. bætist: en ráðherra  getur falið 
nefnd þriggja manna, er |irír stærstu þ ingflokkar tilnefna, að ú rskurða í sinn 
stað.

2. Við 42. gr. A eftir greininni kem ur :

Ákvæði um stundarsakir.
Ráðherra getur heimilað sveitarstjórn að leggja höm lur á rétt m anna  tíl að 

setjast að í sveitarfélagi. Þar, sem heimild þessari hefir verið beitt, skal öllum 
óheimilt að setjast að, nema sveitarstjórn hafi orðið við umsókn þeirra  um  það. 
Þeir, er sveitarstjórn synjar um levfi til að setjast þ a r  að, geta þó skotið synj- 
uninni til þriggja m anna nefndar, sem þrír stærstu þingflokkar tilnefna, og hefir 
hún J)á fu llnaðarúrskurðarvald  um, hvort levfi skuli veitt eða ekki.

Nú tekur m aður sér heimildarlaust aðsetur i sveitarfélagi, er ákvæði fyrri 
málsgr. gilda um, og heldur hann þá þeirri frainfærslusveit, er hann  áður átti, 
en öðlast ekki fram fæ rslurétt  í þeirri sveit, er hann sezt að i, enda er heimilt að 
flytja hann með lögregluvaldi á vegum fram færslusveitar hans.

Ráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um fram kvæm d þessara 
ákvæða, m. a. um ti lkvnningar um  búferlaskipli, um sóknir um leyfi til að setjast 
að, fresti til ú rsk u rð u n a r  þeirra, málskot, viðurlög gegn þeim, er stuðla að ólög- 
m ætum  flutningum, og annað, er nauðsynlegt er til að ákvæðin komi að gagni. í 
reglugerð skal heimilt að undanþiggja þá, er fly tja  vilja á vegu framfærslu- 
skyldra vandam anna sinna, sem þess eru um kom nir að fram fæ ra J)á.

Ákvæði greinar þessarar taka ekki til s tarfsm anna ríkisins.
Fyrirm æli þessi gilda til ársloka 1942.


