
Nd. 337. Nefndarálit [37. mál]
um frv. til l. um sveitarráðsmenn.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin hefur rætt frv. á allmörgum fundum og mælir með samþykkt þess með
ýmsum breytingum. Aðalbreytingartillögur nefndarinnar fela í sér eftirfarandi:

a. Að í stað heitisins sveitarráðsmaður komi sveitarstjóri. Telur nefndin það
nafn nær íslenzkri málvenju en sveitarráðsmannsheitið.

b. Að einungis verði um heimildarlög að ræða, nái frv. samþykki, þ. e. að hrepps-
félögum, sem hafa yfir 500 íbúa, sé heimilt að ráða fastan mann í sína þjónustu með
þeim hætti, er frv. gerir ráð fyrir, en séu ekki skylduð til þess.

c. Að hámark launa sveitarstjóra skuli vera samkomulagsatriði milli hans og
hreppsnefndar, en launin ekki lögákveðin, eins og gert er ráð fyrir í frv. (árslaun
7200 kr. auk lögboðinnar verðlagsuppbótar ). Nefndin leggur þó til, að árslaun in
megi ekki vera lægri en kr. 5000.00, auk verðlagsuppbótar. Breytingartillögu þessa
rökstyður nefndin með því, að greiðslugeta hinna ýmsu hreppsfélaga sé misjöfn,
enda ástæða til þess að miða launin við það, hvort um umfangsmikið starf sé að
ræða. Ef hreppsfélag stendur í miklum framkvæmdum, t. d. hafnargerð, gæti verið
ástæða til þess að fá sérmenntaðan mann í starf sveitarstjóra, meðan á framkvæmd-
um stæði, en slíkum manni þyrfti að jafnaði að greiða hærri laun en gert er ráð
fyrir í frv.

d. Að hreppsnefnd sé heimilt að fela sveitarstjóra hreppsstjórastörf, ef hrepps-
stjóri lætur af starfi í hreppi, þar sem starfandi er sveitarstjóri, enda náist um þá
ráðstöfun samkomulag milli hreppsnefndar og viðkomandi sýslumanns f. h. sýslu-
nefndar. Tilgangur þessarar breytingartillögu er augljós og þarfnast því ekki
skýringa.



Þess skal getið, að nefndin hefur fengið umsögn um frv. frá eftirfarandi aðil-
um: Sambandi ísl. sveitarfélaga, hreppsnefndum Dalvíkur-, Selfoss-, Eyrarbakka-,
Stykkishólms-, Borgarnes- og Patreksfjarðarhreppa. Umsögn Sambands ísl. sveitar-
félaga er prentað hér á eftir sem fylgiskjal.

Eins og áður er getið mælir nefndin með frv., en leggur til, að á því verði gerðar
þessar

BREYTINGAR:
1. Í stað "sveitarráðsmaður" hvarvetna í greinum frv. komi: sveitarstjóri.
2. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Í hreppi, þar sem fleiri en 500 íbúar búa í kauptúni, er hreppsnefnd heimilt
að fela sérstökum sveitarstjóra stjórn og framkvæmd hreppsmála.

3. Við 2. gr. 1. málsl. greinarinnar orðist svo:
Akveði hreppsnefnd að nota heimild 1. gr. laga þessara, skal hún auglýsa

starf sveitarstjóra til umsóknar og taka við umsóknum um það.
4. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera ráðningarsamning við sveitar-
stjóra, eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt í hreppsnefnd. Í ráðningar-
samningi skal kveðið á um launakjör, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað,
sem varðar skipti hreppsnefndar og sveitarstjóra. Arslaun sveitarstjóra skulu
ekki vera lægri en kr. 5000.00, auk lögboðinnar verðlagsuppbótar, og greiðast
þau úr sveitarsjóði. Ekki er heimilt að binda ráðningu sveitarstjóra við kjör-
tímabil hreppsnefndar né önnur ákveðin tímamörk. Uppsagnarfrestur af hálfu
hvors aðila skal vera sex mánuðir.

5. Við 4. gr. Greinin falli niður, og breytist greinatalan samkv. því.
6. Við 5. gr. Í stað orðsins "sveitarfélagsins" í 1. og 2. málsgr. komi: hreppsins.
7. A eftir 7. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

Nú hættir hreppsstjóri störfum í hreppi, þar sem sveitarstjóri starfar, og er
þá heimilt að fela sveitarstjóra hreppsstjórastörf. náist um það samkomulag milli
hr,eppsnefndar og viðkomandi sýslumanns fyrir hönd sýslunefndar. Fari sveitar-
stjóri með hreppstjórastörf, greiðir ríkissjóður honum þóknun sem svarar
hreppsstjóralaunum.

8. Við 8. gr. Í stað orðsins "sveitarstjórnar" í 1. málsl. gr. komi: hreppsnefndar.
9. Við 9. gr. Greinin orðist svo:

Lög þessi öðlast þegar gildi.
10. Fyrirsögn frv. verði: Frumvarp til laga um sveitarstjóra.

Reykjavík, 13. febr. 1950.

Gylfi Þ. Gíslason, Jónas G. Rafnar,
form. frsm.

Kristín Sigurðardóttir.

Pall Þorsteinsson,
fundaskr.

Jónas Arnason.
Fylgiskjal.

SAMBAND íSLENZKRA SVEITARFI~LAGA
Reykjavík, 24. jan. 1950.

Háttvirt heilbrigðis- og félagsmálanefnd Nd. hefur óskað umsagnar stjórnar Sam-
bands ísl. sveitarfélaga um frv. til I. um sveitarráðsmenn.

Stjórn sambandsins hefur haldið fundi um málið og rætt það nokkuð, en vegna
sérstakra anna stjórnarmeðlima hefur svar dregizt lengur en skyldi, og er nefndin
beðin velvirðingar á því.

1umsögn, er stjórn sambandsins sendi allshn. sþ. á s. l. ári, varðandi þáltill. um
undirbúning löggjafar um stjórn stærri kauptúna, var á það bent, að rík þörf væri
á heildarendurskoðun sveitarstjórnarlöggjafarinnar, og nokkur atriði nefnd í því



sambandi, er sérstaklega þyrftu athugunar við, svo sem stækkun sveitarfélaganna,
ein lög um bæjarstjórnir o. fl. Á það var og drepið, hvort ekki þætti tiltækilegt. að
borgarstjóri og bæjarstjórar væru fastir embættismenn, en ekki háðir niðurstöðum
pólitískra kosninga eins og nú er. En núgildandi skipun um þau efni hefur leitt til
þess, að mjög erfiðlega gengur að fá hæfa menn til þeirra starfa sakir öryggisleysis
um lengd starfstímans og fleira, enda er nú svo komið, að bæjarstjóraskipti hafa
víða orðið, jafnvel oftar en einu sinni í sumum kaupstöðum síðasta kjörtímabil. El'
því nauðsyn lagasetningar um þessi efni til að tryggja meiri festu og öryggi um
framkvæmdarstjórn sveitarfélaganna, er stuðli að því, að þeim verði þannig skipað,
að hæfir og duglegir menn gefi kost á sér til þeirra.

Frv. það um sveitarráðsmenn. er hér liggur fyrir, fjallar aðeins um skipun fram-
kvæmdarstjórnar sveitarfélaganna í hinum stærri kauptúnum, og stefnir að dómi
stjórnarinnar í rétta átt.

Stjórn sambandsins lítur svo á, að stjórn stærri kauptúna hljóti í framtíðinni að
verða komið fyrir eitthvað líkt þvi, sem ráðgert er í frv. þessu, því að svo sem kunn-
ugt má vera eru oddvitastörf í kauptúnum þessum mikil og margþætt, og hafa hinir
kjörnu oddvitar margir hverjir átt erfitt með að sinna þeim sem skyldi.

Lagasetning varðandi nokkur kauptún um, að lögreglustjórar gegndu oddvita-
störfum jafnhliða löggæzlustarfi, hefur ekki gefið góða raun.

Þar sem stjórn sambandsins telur, að miklu meiri breytingar þurfi að gera á
sveitarstjórnarlöggjöfinni en þær, sem frv. felur í sér, þá virðist, að e. t. v. væri
réttast, að nú yrði aðeins veitt heimild til þess, að sveitarstjórnirnar gætu ráðið fastan
mann í sína þjónustu með þeim hætti, sem frv. gerir ráð fyrír.

Á það má benda, að þar sem stærð kauptúnanna er nokkuð mismunandi svo og
framkvæmdir, getur þörf fyrir ráðningu fasts starfsmanns verið mismikil. Stjórnin
leggur því til, að frv. verði breytt á þann veg, að sett verði heimildarlög, þ. e. að þeim
sveitarfélögum, er lögin nái til, sé heimilt að koma á þeirri skipan, sem þar er gert
ráð fyrir, en séu ekki á þessu sigi skyld til þess. Þegar reynsla væri fengin, mætti
þá síðar lögbinda þetta form.

Nokkur ástæða er til að ætla, að sum kauptún teldu sér bundnar meiri fjárhags-
legar byrðar en æskilegt væri, ef launin væru ákveðin þau, sem 4. gr. tiltekur.
Virðist því betur it því fara, að árslaun sveitarráðsmannsins væru ekki fastbundin í
lögunum, heldur væru Í þeim ákvæði um Iágmarkslaun, er ekki væru lægri en t. d.
5000 kr. á ári, auk lögboðinnar verðlagsuppbótar. en hækka mætti laun sveitarráðs-
manns að þar til fengnu samþykki félagsmálaráðuneytisins. En því telur stjórnin rétt-
ara að fá samþykki ráðuneytisins en t. d. samþykki sýslunefndar, að skapast mundi
með því meira samræmi um launagreiðslur þessar á hinum ýmsu stöðum.

Á það má og benda, að vera kann, að annað heiti sé æskilegra en orðið "sveitar-
ráðsmaður" um starfsmann þennan, en stjórn sambandsins sér ekki ástæðu til að
gera tillögu um annað.

Stjórn sambandsins vill og hér með nota tækifærið til að Ítreka fyrri ábend-
ingar sínar um, að hið allra fyrsta verði hafin gagngerð endurskoðun á allri löggjöf
um sveitarstjórnarmál. Þar er mikið verk að vinna, en þörfin brýn og aðkallandi.

Virðingarfyllst,

f. h. stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga.

Eiríkur Pálsson.


