
Nd. 83. Frumvarp til laga [49. mál]
um sveitarstjóra.

(Lagt fyrir Alþingi á 70. löggjafarþingi, 1950.)

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

kvæmd sveitarmálefna falin sérstökum sveitarstjóra.

2. gr.
Hreppsnefnd skal auglýsa starf sveitarstjóra og taka við umsóknum um það.

A löglega boðuðum hreppsnefndarfundi skal greiða atkvæði um framkomnar um-
sóknir, og er sá ráðinn, sem flest fær atkvæði. Nú eru atkvæði jöfn við endurtekna
atkvæðagreiðslu, og skal þá hlutkesti ráða. Atkvæðagreiðsla skal vera leynileg.

3. gr.
Oddviti skal fyrir hönd sveitarstjórnar gera ráðningarsamning við sveitarstjóra,

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 sveitarstjóra við kjörtímabil
sveitarstjórnar né önnur ákveðin tímamörk. Uppsagnarfrestur af hálfu hvors aðila
skal vera sex mánuðir.

4. gr.
Laun sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, er 3. gr. getur,

og greiðast þau úr sveitarsjóði.

5. gr.
Sveitarstjóri fer með störf þau, sem oddvita eru falin i sveitarstjórnarlögum,

önnur en stjórn á fundum hreppsnefndar, og hefur á hendi framkvæmd málefna
sveitarfélagsins. Hann annast innheimtu' á tekjum sveitarsjóðs og fyrirtækja hans,
án sérstakrar þóknunar.

A:ð öðru leyti skal starfsvið sveitarstjóra og verkaskipting milli hans og odd-
vita nánar ákveðin í samþykkt um stjórn málefna sveitarfélagsins, sem hreppsnefnd
semur, en félagsmálaráðuneytið staðfestir.

6. gr.
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur þar málfrelsi og tillögu-

rétt.
Nú er hreppsnefndarmaður kjörinn sveitarstjóri, og fellur þá niður umboð hans

sem hreppsnefndarmanns þann tíma, er hann gegnir sveitarstjórastarfi, en vara-
maður hans tekur sæti Í hreppsnefndinni.

7. gr.
N:1Í hefur sveitarstjóri tekið við starfi, og falla þá niður launagreiðslur til oddvita

úr sveitarsjóði samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga, en hcinrilt er hreppsnefnd
að ákveða oddvita þóknun fyrir störf hans, að þar til fengnu samþykki félagsmála-
ráðherra.

8. gr.
Nú verður sveitarstjóri sekur um stórfellda eða ítrekaða vanrækslu eða hirðu-

leysi Í starfi sínu eða skeytir ekki áminningu sveitarstjórnar, og getur hún þá með
Inndarsamþykkt vikið honum frá störfum, en tilkynna skal félagsmálaráðuneytinu
þegar frávilminguna, og sker það úr ágreiningi milli sveitarstjóra og sveitarstjórnar,
nema mál sé þannig vaxið, að það beri undir dómstóla. Oddviti tekur þá við störfum
sveitarstjóra til bráðabirgða, meðan ráðuneytið rannsakar misklíðaref'nið, og gegnir
oddviti starfanum, unz sveitarstjóri hefur tekið við starfi sínu aftur eða nýr sveitar-
stjóri hefur verið ráðinn.

9. gr.
Félagsmálaráðherra getur veitt sveitarfélagi, sem ekki er kauptún, en hefur 500

íbúa eða meira, heimild til að ráða sér sveitarstjóra samkvæmt lögum þessum, ef
meiri hluti sveitarstjórnar æskir þess og sýslunefnd mælir með því.

10. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1951.



Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Að tilhlutan félagsmálaráðuneytisins var lagt fyrir síðasta Alþingi frumvarp til
laga um sveitarráðsmenn, og var það gert samkvæmt þingsályktunartillögu', sem sam-
þykkt hafði verið á Alþingi 25. febrúar 1949.

Frumvarpið náði ekki fram að ganga, þótt það færi gegnum báðar deildir
þingsins, svo rétt þykir að leggja það á ný fyrir Alþingi.

Frumvarpið er að efni til hið sama og frumvarp það, sem lagt var fyrir síðasta
Alþingi, en rétt þótti að breyta nafni þess og kalla það nú frumvarp til laga um
sveitarstjóra, því það nafn virtist eiga meiri byr á Alþingi en sveitarráðsmanns-,
nafnið.

Önnur breyting, sem ráðuneytið hefur gert á frumvarpinu, er sú, að fella niður
úr því ákvæðin um launakjör sveitarstjóra og gera ráð fyrir, að einnig þau verði
ákveðin í ráðningarsamningi þeim, sem sveitarstjórn gerir við sveitarstjóra.

Loks er svo í nýrri grein, núverandi 9. gr. frumvarpsins, gert ráð fyrir þvi, að
önnur sveitarfélög en kauptún með 500 íbúa hið fæsta geti komízt undir lögin, ef
sýslunefnd veitir til þess samþykki sitt.

Þau meginatriði frumvarpsins, sem haldast áfram, eru þá þessi:

1. Í kauptúnum, sem hafa fleiri íbúa en 500, er skylt að ráða sveitarstjóra.
2. Óheimilt er að binda ráðningu sveitarstjóra við ákveðin tímamörk, svo sem

kjörtímabil sveitarstjórnar.
3. Ef hreppsnefndarmaður er kjörinn sveitarstjóri, skal umboð hans sem hrepps-

nefndarmanns falla niður þann tíma, sem hann gegnir sveitarstjórastarfí, en
varamaður hans taka sæti hans í sveitarstjórn.

4. Félagsmálaráðuneytinu er ætlað að rannsaka misklíðarefni, sem upp kunna að
koma milli sveitarstjóra og sveitarstjórnar, og úrskurða þau, nema mál sé
þannig vaxið, að það beri undir dómstóla.

Auk þessa þykir rétt að minnast á eitt atriði, sem nokkuð mun hafa verið vikið
að í umræðum um málið á Alþingi, en það er, hvort ekki væri gerlegt að láta sveitar-
stjóra einnig gegna starfi hreppstjóra. Sú tilraun, sem gerð hefur verið á nokkrum
stöðum með því að sameina oddvita- og hreppstjórastörfin Í höndum eins manns
- lögreglustjóra -, hefur ekki gefið góða raun. Hreppstjóri er fyrst og fremst lög-
regluþjónn og umboðsmaður sýslumanns í umdæmi sínu, og hefur sem slíkur á hendi
ýmis verkefni, sem beinlínis geta rekizt á, ef hann jafnframt á að gegna oddvita starfi
í kauptúni. Má þar m. a. benda á lögtök útsvara og annarra opinberra gjalda. sem
oddvita (sveitarstjóra) ber að krefjast, að tekin séu, en hreppstjóra að jafnaði falið
að framkvæma. Hreppstjóri á auk þess að halda uppi lögum og reglu í sveitarfélag-
inu, og samrýmist það víða mjög illa því að vera oddviti eða sveitarstjóri. Mestu
erfiðleikarnir á þessu eru þó þeir, að þar sem hreppstjóri er fyrst og fremst um-
boðsmaður sýslumanns og starfar á hans ábyrgð að miklu leyti, er ógerningur að
samræma ráðningu sama manns í bæði störfin, nema fullt samkomulag næðist þar
um milli viðkomandi sýslumanns og sveitarstjórnar. Að sjálfsögðu er ekkert bann
við því lagt, að sveitarstjóra yrði einnig falið að gegna hreppstjóraembætti, ef svo
stæði á, að það þætti heppilegt, og heldur er ekkert bann við því, að sveitarstjórn
ráði hreppstjóra einnig sem sveitarstjóra.

Að öðru leyti en því, sem nú hefur sagt verið, vísast til greinargerðar ráðuneytis-
ins, er fylgdi frumvarpinu um sveitarráðsmenn, því sem lagt var fyrir Alþingi 1949
(þskj. Nd. 48).


