
Nd. 48. Frumvarp til laga [37. máll
mn sveitarráðsmenn.

(Lagt fyrir Alþingi á 69. löggjafarþingi, 1949.)

1. gr.
Í kauptúni, sem er sérstakur hreppur og hefur fleiri en 500 íbúa, skal framkvæmd

sveitarmálefna falin sérstökum sveitarráðsmanni.

2. gr.
Hreppsnefnd skal auglýsa starf sveitarráðsmanns og taka við umsóknum mn

það. Á löglega boðuðum hreppsnefndarfundi skal greiða atkvæði um framkomnar
umsóknir, og er sá ráðinn, sem flest fær atkvæði. Nú eru atkvæði jöfn við endur-
tekna atkvæðagreiðslu, og skal þá hlutkesti ráða. Atkvæðagreiðsla skal vera leynileg.

3. gr.
Oddviti skal fyrir hönd sveitarstjórnar gera ráðningarsamning við sveitarráðs-

mann, eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt í sveitarstjórn, og skal þar nánar
kveðið á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og það annað, sem rétt þykir
að taka fram af því tilefni. Ekki er heimilt að binda ráðningu sveitarráðsmanns
við kjörtímabil sveitarstjórnar né önnur ákveðin tímamörk. Uppsagnarfrestur af
hálfu hvors aðila skal vera sex mánuðir.

4. gr.
Árslaun sveitarráðsmanns skulu vera 7200 krónur auk lögboðinnar verðlags-

uppbótar, eins og hún er á hverjum tíma greidd starfsmönnum ríkisins,
Laun sveitarráðsmanns greiðast úr sveitarsjóði.

5. gr.
Sveitarráðsmaður fer með störf þau, sem oddvita eru falin i sveitarstjórnar-

lögum, önnur en stjórn á fundum hreppsnefndar, og hefur á hendi framkvæmd mál-
efna sveitarfélagsins. Hann annast innheimtu á tekjum sveitarsjóðs og fyrirtækja
hans, án sérstakrar þóknunar.

Að öðru leyti skal starfssvið sveitarráðsmanns og verkaskipting milli hans og
oddvita nánar ákveðin í samþykkt um stjórn málefna sveitarfélagsins, sem hrepps-
nefnd semur, en félagsmálaráðuneytið staðfestir. Birta skal slíka samþykkt í B-deild
Stj órnartíðinda.

6. gr.
Sveitarráðsmaður á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur þar málfrelsi og til-

lögurétt.
Nú er hreppsnefndarmaður kjörinn sveitarráðsmaður, og fellur þá niður umboð

hans sem hreppsnefndarmanns þann tíma, er hann gegnir sveitarráðsmannsstarfi, en
varamaður hans tekur sæti í hreppsnefndinni.

7. gr.
Nú hefur sveitarráðsmaður tekið við starfi, og falla þa niður launagreiðslur til

oddvita úr sveitarsjóði samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga, en heimilt er hrepps-
nefnd að ákveða oddvita þóknun fyrir störf hans, að þar til fengnu samþykki félags-
málaráðherra.

8. gr.
Nú verður sveitarráðsmaður sekur um stórfellda eða Ítrekaða vanrækslu eða

hirðuleysi í starfa sínum eða skeytir ekki áminningu sveitarstjórnar, og getur hún



þá með fundarsamþykkt vikið honum frá störfum, en tilkynna skal félagsmálaráðu-
neytinu þegar frávikninguna. Oddviti tekur þá við störfum sveitarráðsmanns til
bráðabirgða, meðan ráðuneytið rannsakar misklíðarefnið, og gegnir oddviti starf-
anum, unz sveitarráðsmaður hefur tekið við starfa sínum aftur eða nýr sveitarráðs-
maður hefur verið ráðinn.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. febrúar 1950.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Með bréfi, dags. 8. marz s.l., sendi forseti sameinaðs Alþingis félagsmálaráðu-
neytinu þingsályktun, er samþykkt hafði verið á Alþingi 25. febr. þ. á., svo hljóðandi:

"Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að taka til athugunar, hvernig stjórn
hinna stærri kauptúna verði bezt og haganlegast komið fyrir, og að undirbúa nauð-
synlegar lagabreytingar um það efni fyrir næsta Alþingi."

Af greinargerð þeirri, sem þingsályktunartillögu þessari fylgdi, en hún var flutt
af þingmönnum Eyfirðinga, þeim Bernharð Stefánssyni og Stefáni Stefánssyni, má
sjá, að sú breyting á sveitarstjórnarlöggjöfinni, sem flutningsmenn telja sérstaklega
aðkallandi, er að létta af oddvitum í stærri kauptúnum því framkvæmdastjórastarfi,
sem óhjákvæmilega hlýtur að verða hlutskipti þeirra, þegar sveitarfélögin fara að
ráðast í ýmsar meiri háttar framkvæmdir, sem krefjast mikils tíma og ábyrgðar, en
oddvitastörfin eru hugsuð sem hjáverkastörf og fyrir þau greitt samkvæmt því.

Í greinargerðinni fyrir þingsályktunartillögunni og umræðum, sem fóru fram
um hana á Alþingi, er það réttilega fram tekið, að millistig það, sem sums staðar
hefur verið reynt, að skipa sérstakan lögreglustjóra, sem fela má að fara með odd-
vitastörf, hefur yfirleitt ekki gefizt vel. Ástæðan fyrir því virðist vera sú, að lög-
reglustjórarnir geti ekki svo vel sé fullnægt þeim kröfum, sem sveitarstjórnin þarf
að geta gert til þeirra, og veldur það að vonum óánægju og ágreiningi. Sú skipan
virðist því ekki munu verða til frambúðar.

Vafalaust verður framhald á þeirri þróun, að stór kauptún fá kaupstaðarétt-
indi og þá sérstakan bæjarstjóra, en varla ætti að hverfa að því ráði fyrr en íbúa-
fjöldi slíkra staða væri orðinn um eða yfir eitt þúsund. En kauptún, sem hafa orðið
yfir fimm hundruð íbúa og lagt hafa í ýmsar framkvæmdir fyrir sveitarfélagið, svo
sem vatnsveitu, rafveitu, hafnarmannvirki o. s. frv., þurfa oftast á það miklum
starfskröftum að halda, að eðlilegt má teljast, að þau fengju heimild til að ráða sér-
stakan framkvæmdastjóra, er tæki við flestum þeim störfum, sem oddvita eru falin
í sveitarstjórnarlögum. Ef að þvi ráði verður horfið, er brúað það bil, sem nú er á
milli þess fyrirkomulags, 'sem sveitarstjórnarlögin fyrirskipa, og þeirrar skipunar,
sem gildir í kaupstöðum.

Út frá þessu sjónarmiði hefur félagsmálaráðuneytið samið frumvarp það, sem
hér liggur fyrir. Með samþykkt þess yrði engin önnur breyting á sveitarstjórnarlög-
gjöfinni en sú, að sérstakur sveitarráðsmaður tæki við störfum oddvita, að þvi leyti
sem henta þætti í hverju því kauptúni, sem hefur fimm hundruð íbúa eða fleiri.
Oddviti yrði kjörinn af hreppsnefnd eftir hverjar reglulegar kosningar og yrði for-
maður hennar og stjórnaði fundum hennar, eins og nú er, og starfssvið hans yrði
svipað og starfssvið forseta nú er i bæjarstjórnum. Samband slíks sveitarfélags við
sýslufélag það, sem kauptúnið er í, breytist ekkert, þó frumvarp þetta verði sam-
þykkt.

Fyrirkomulag það, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, er i meginatriðum sniðið
eftir þeim reglum, sem gilda um sveitarráðsmenn í Noregi, en þar er sú venja, að
sveitarráðsmenn (rádmenn) eru ráðnir um óákveðinn tíma, en ráðning þeirra ekki
bundin við kjörtímabil sveitarstjórnar, eins og hér á sér stað til dæmis um bæjar-
stjóra. Þessi skipan hefur þótt gefast vel i Noregi, og er þess vegna lagt til, að hún



verði upp tekin hér. Það hefur sýnt sig, að mjög erfitt hefur verið að fá til bæjar-
stjórastarfa hér á landi menn, sem vildu helga krafta sína hinum mikilvægu sveitar-
stjórnarstörfum, og má hiklaust telja, að ein meginástæðan fyrir því sé sú, að bæjar-
stjórastarfið losnar við hverjar kosningar og er jafnan skipað eftir stjórnmálalegum
viðhorfum. Hinum uppvaxandi kauptúnum er miklu meiri þörf á því, að í sveitar-
ráðsmannsstarfið veljist traustur og öruggur maður með staðgóðri þekkingu á mál-
efnum sveitarfélagsins, sem allir Íbúar kauptúnsins geta borið fullt traust til, en að
í það sé valið eftir pólitískum sjónarmiðum einum saman, eftir því hvaða flokkur
er í meiri hluta í sveitarstjórninni hverju sinni.

Þá er og sú regla tekin upp í frumvarpi þessu, að sveitarráðsmaður skuli ekki
hafa atkvæðisrétt í hreppsnefnd, meðan hann gegnir sveitarráðsmannsstörfum. þótt
hann hafi verið kosinn í sveitarstjórn. Mundi þá varamaður taka sæti hans, en vara-
menn er skylt að kjósa við sveitarstjórnarkosningar í stærri kauptúnum.

Einnig hefur þótt rétt að taka það skýrt fram, hvernig fara skuli að við ráðn-
ingu sveitarráðsmanns. og er það gert í 2. og 3. gr. frumvarpsins. Nauðsynlegt hefur
þótt að taka af öll tvímæli með það, að ráðning sveitarráðsmanns sé fullgild, þótt
enginn umsækjenda fái meiri hluta atkvæða á hreppsnefndarfundi.

Að lokum þykir rétt að víkja nokkrum orðum að nafninu, sem þessum væntan-
legu starfsmönnum sveitarfélaganna hefur verið valið í frumvarpi þessu. Þar sem
breytingin, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, nær ekki nema til fárra sveitarfélaga,
var ekki unnt að yfirfæra oddvitanafnið á starfsmenn þessa, enda verður oddviti,
eins og áður hefur verið sagt, framvegis formaður og fyrirsvarsmaður sveitarstjórn-
arinnar. Það þykir og tæpast viðeigandi að nefna þá framkvæmdastjóra, því að það
orð hefur fengið ákveðna merkingu í viðskipta- og atvinnulífi þjóðarinnar. Hins
vegar hefur ráðsmannsnafnið, sem Norðmenn nota mjög í sveitarstjórnarstörfum
sínum, alveg verið látið ónotað hér á landi hin síðustu ár.

Þykir vel fara á þVÍ að nefna menn þessa hinu virðulega ráðsmannsnafni, enda
verður staða þeirra fyrst og fremst ráðsmannsstaða, þar sem þeim verður falin um-
sjá málefna sveitarfélags síns undir eftirliti og yfirstjórn sveitarstjórnar. Ráðsmanns-
nafnið var allmikið notað hér á landi áður fyrr, svo sem á biskupssetrunum - staðar-
ráðsmaður - og víðar. Það má hiklaust telja, að orðið sveitarráðsmaður muni fest-
ast í málinu og menn muni venjast því vel bæði í ræðu og riti.

Svo sem segir i 1. gr. frumvarpsins er sky I t að fela sveitarráðsmanni fram-
kvæmd sveitarmálefna í þeim kauptúnum, sem hafa orðið 500 íbúa eða fleiri.

Þótti réttara að lögákveða þetta en að veita aðeins heimild, sem sum sveitar-
félög hefðu þá notað, en önnur ekki.

Launakjör sveitarráðsmanns þótti rétt að ákveða í lögunum sjálfum og tryggja
þar með, að sveitarráðsmenn allir hefðu sömu laun. Launin eru miðuð við laun í
sambærilegum trúnaðarstöðum hjá ríkinu.

Þau kauptún, sem frumvarp þetta mundi ná til, ef það yrði að lögum nú, eru
þessi:

Húsavík .
Selfoss .
Eskifj örður .
Eyrarbakki .
Dalvík í Eyjaf .

1213 íb.
879 -
702 -
542 -
583 -

Patreksfjörður .
Stykkishólmur .
Borgarnes .
Búðir í Fáskrúðsf .
Kópavogur .

909 íb.
779 -
694 -
583 -
601 -

En auk ofantaldra kauptúna eru samkvæmt manntalinu 1948 níu kauptún, þar
sem íbúafjöldinn er á 5. hundraðinu. og má gera ráð fyrir, að 3 eða 4 þeirri nái því
við næsta manntal (þ. e. nú í vetur) að hafa 500 íbúa.

Ekki þykir ástæða til að láta sérstakar skýringar fylgja einstökum greinum
frumvarpsins.


