
Ed. 122. Nefndarálit
um frv. til I. um breyt. á l. nr. 85 11. júní 1938, um laun hreppstjóra og aukatekjur.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og enn fremur sent það fjármálaráðu-
neytinu til umsagnar. Hefur 11. borizt álit ráðuneytisins ásamt áætlun um þá út-
gjaldaaukningu, er samþykkt þess mundi leiða af sér fyrir ríkissjóð. Telur
nefndin, að hér sé um sanngirnismál að ræða, en álítur þö, að launahækkanir
þær, sem frv. gerir ráð fyrir í hlutfalli við hækkandi íbúatölu, séu helzt til lágar.
Þá hefur og fjármálaráðuneytið óskað þess við nefndina, að hún flytti nýja breyt.
ingartillögu við lögin, þar sem fjármálaráðherra væri heimilað, að fengnum til-
lögum hlutaðeigandi sýslumanns, að ákveða hreppstjóra hærri laun en segir í 2.
mgr., ef hann fer með sýslan Í stóru kauptúni, þar sem lögreglustjóri er eigi
bli settur.

Nefndin vill því mæla með, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

1. gr. frv. orðist þannig:
Fyrsta grein laganna hljóðar svo:
Hreppstjórar hafa laun í hlutfalli við íbúatölu umdæmis síns sem hér segir:
f hreppi með 100 íbúa eða færri eru launin 300 kr. Í hreppi með 101--150

íbúa eru launin 340 kr. í hreppi með 151-200 íbúa eru launin 380 kr. og svo fram-
vegis þannig, að launin hækka um 40 kr. fyrir hverja 50 íbúa.

Leggi hreppstjóri niður sýslan eða deyi Iyrir lok fardagaárs. ber honum eða
búi hans ;)2 árslauna fyrir hvern mánuð eða mánaðarhluta. sem hann hefur gegnt
hreppstjórn á fardagaárinu. Árslaun greiðir sýslumaður hreppstjóra it manntals-
þingi fyrir hvert liðið f'ardagaár.

Fjármálaráðherra er heimilt, að fengnum tillögum hlutaðeigandi sýslumanns,
að ákveða hreppstjóra hærri laun en segir í 2. málsgr., ef hann fer með sýslan í
kauptúni, þar sem eru fleiri en 400 íbúar og lögreglustjóri er eigi búsettur í því
kauptúni.
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