
Nd. 503. Frumvarp til laga [178. mál]
um bæjarstjórn í Kópavogskaupstað.

FIm.: Ólafur Thors, Steingrímur Steinþórsson, Emil Jónsson.

1. gr.
Kópavogshreppur skal vera kaupstaður og sérstakt lögsagnarumdæmi. Nær

umdæmið yfir allan núverandi Kópavogshrepp og heitir Kópavogskaupstaður.
Umdæmi þetta er hér eftir sem hingað til í alþingiskjördæmi Gullbringu- og

Kjósarsýslu. Þar sem i lögum þessum er talað um kaupstað eða kaupstaðarbúa,
er átt við allt hið nýja umdæmi og íbúa þess.

2. gr.
Skipa skal sérstakan bæjarfógeta í Kópavogskaupstað, og greiðast laun hans

úr ríkissjóði samkvæmt 8. gr. laga nr. 60 12. marz 1945, um laun starfsmanna
ríkisíns. Hann hefur á hendi sömu störf og sýslumönnum og bæjarfógetum eru
falin, hverjum í sínu umdæmi, dómarastörf, lögreglustjórn, gjaldheimtu á tekjum
ríkissjóðs og önnur störf, gegn þóknun þeirri, er sýslumönnum og bæjarfógetum
er ákveðin í lögum.

3. gr.
Verzlunarlóð kaupstaðarins skal vera landsvæði allt innan núverandi tak-

marka Kópavogshrepps.

4. gr.
Málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af bæjarstjórn. t henni eru kjörnir bæjar-

fulltrúar, kosnir af bæjarbúum, sem kosningarrétt hafa eftir gildandi lögum.
Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra og ákveður laun hans, enda greiðast þau úr

bæjarsjóði.

5. gr.
Um kosningu bæjarfulltrúa, tölu þeirra og kjörtímabil fer samkv. lögum um

sveitar stj ómarkosningar.

6. gr.
Bæjarstjórn kýs sér forseta úr flokki bæjarfulltrúa, og stjórnar hann umræðum

á fundum og sér um, að það, sem ályktað er, sé ritað Í gerðabók. Fundir bæjar-
stjórnar skulu fara fram í heyranda hljóði. Einstök mál má þó ræða innan luktra
dyra, þegar bæjarstjórn ákveður.

Til þess að lögmæt ákvörðun sé gerð, verður minnst helmingur bæjarfulltrúa
að vera á fundi. Atkvæðamagn skal ávallt ráða. Séu jafnmörg atkvæði með og móti,
fellur atkvæðisefnið, nema við kosningar, þá ræður hlutkesti. Um kosningu nefnda
skal farið samkv. lögum um sveitarstjórnarkosningar.

Það skal kunn gert bæjarbúum, hvar og hvenær bæjarstjórn heldur almenna
fundi. Aukafundi má halda, þegar bæjarstjóra þykir nauðsyn til bera eða þegar
minnst helmingur bæjarfulltrúa æskir þess. Bæjarstjóri skal á undan fundum
skýra bæjarfulltrúum frá, hver málefni koma fyrir. Allir bæjarfulltrúar, sem eru
á fundi, skulu rita nöfn sín undir gerðabókina, strax og bókun er lokið, og á sér-
hver fulltrúi rétt á að fá ágreiningsatriði sitt stuttlega bókað.

Bæjarstjórn setur sjálf fundarsköp sín, en ráðherra staðfestir þau.

7. gr.
Framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn tekur, og forstaða bæjarmálefna

er á hendi bæjarstjóra, nema þar, sem annað er sérstaklega ákveðið af bæjarstjórn.
Virðist forseta einhver ákvörðun bæjarstjórnar ganga út yfir valdsvið hennar,

vera gagnstæð lögum eða skaðleg fyrir bæjarfélagið eða miði til að færast undan
skyldum þeim, er á þvi hvíla, má hann fella hana úr gildi um sinn með því að rita
álit sitt um hana í gerðabókina. Um þetta skal hann, svo fljótt sem verða má, senda
ráðherra skýrslu, og leggur hann úrskurð á málið. Eftirrit af skýrslu forseta skal
senda bæjarstjórninni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún
fer til ráðherra.

Með samþykkt, er ráðherra staðfestir, skal setja fastar nefndir til að fara með
einstök bæjarmál, og skal í henni kveðið á um skipun, verksvið og vald þeirra.
ÞÓ má bæjarstjórn fela einum eða fleiri bæjarfulltrúanna framkvæmd einstakra
bæjarstarfa eftir reglum, er hún setur um það.



Allir bæjarfulltrúar eru skyldir að taka að sér þau sérstöku bæjarstörf, sem
þeim eru falin á hendur. Fyrir nefndarmenn kosna utan bæjarstjórnar gilda sömu
synjunarástæður og starfstímatakmörk og um bæjarfulltrúana.

8. gr.
í málefnum, er snerta uppeldi og fræðslu barna, hefur formaður skólanefndar

sæti og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, en atkvæðisrétt því aðeins, að hann
sé bæjarfulltrúi.

9. gr.
Bæjarstjórn skipar sýslunarmenn bæjarins og veitir þeim lausn.
Lögregluþjóna og næturverði skipar bæjarstjórn eftir tillögu bæjarfógeta, en

hann getur veitt þeim lausn án samþykkis bæjarstjórnar.
Bæjarstjórn gerir tillögur um skipun yfirsetukvenna og sáttanefndarmanna.

10. gr.
Bæjarstjórn ræður byggingarmálum bæjarins, en byggingarnefnd annast fram-

kvæmd þeirra. Skipa hana bæjarstjóri, sem er formaður hennar, og fjórir menn,
er bæjarstjórn kýs, tvo úr sínum flokki.

Þyki lóðareiganda eða lóðarhafa rétti sínum hallað með úrskurði bæjarstjórnar
eða byggingarnefndar, má skjóta honum til ráðherra.

Nú þykir bæjarstjórn rétt, að sett verði fyllri ákvæði um byggingarmál bæjarins
en þá eru í lögum, og má setja þau með samþykkt, er bæjarstjórn semur eftir til-
lögum byggingarnefndar og ráðherra staðfestir.

í byggingarsamþykkt má ákveða sektir fyrir brot svo og setja reglur um
greiðslu þess kostnaðar, er ákvæði byggingarsamþykktar hafa í för með sér. Svo
má og ákveða þar hæfileg gjöld fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn og byggingar-
nefnd veita.

11. gr.
Bæjarstjórn ræður hafnarmálum bæjarins samkv. almennum hafnarlögum.

12. gr.
Bæjarstjórn og bæjarstjóri sérstaklega skal hafa nákvæmar gætur á fjárstjórn

bæjarins og sjá um, að skattar, útsvör og aðrar tekjur séu rétt heimtar og í tækan
tíma og teknar lögtaki, ef þess þarf með; enn fremur gæta þess, að geymt sé og
eftir atvikum ávaxtað fé bæjarins, þangað til á því þarf að halda til þess að greiða
gjöld hans. Bæjarstjórn hefur ábyrgð á innstæðum, skuldabréfum og öðrum eignum
bæjarins.

13. gr.
Gjaldkeri skal, þegar þess er krafizt, gefa bæjarstjórninni nákvæma skýrslu,

er sýni bæði hvað goldízt hafi í bæjarsjóð og hvað úr honum hafi verið greitt.
Eigi má greiða neitt úr bæjarsjóði nema eftir ávísun bæjarstjóra. Bæjarstjóri
ávísar útgjöldum kaupstaðarins samkvæmt reglum þeim, sem um það eru settar í
samþykktinni um stjórn málefna kaupstaðarins.

14. gr.
Fyrir opinber uppboðsþing, sem bærinn lætur halda í sínar þarfir, skal ekkert

gjald greiða i ríkissjóð.
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15. gr.
Bæjarstjórninni er skylt að láta ríkisstjórninni og hagstofunni í té skýrslur

þær, sem beðið er um, svo sem um fólkstölu, skepnuhöld, atvinnuvegi og annað
ástand.

16. gr.
Bæjarstjórnin má ekki án samþykkis ráðherra takast á hendur neina skuld-

bindingu til langframa, sem hvílir ekki á henni samkvæmt lögum, ekki taka af inn-
stæðufé bæjarins, ekki selja né veðsetja fasteignir hans né kaupa nýja fasteign,
ekki taka stærri lán eða til lengri tíma en svo, að þau verði borguð aftur af tekjum
þess árs, sem í hönd fer, né heldur endurnýja slík lán eða fresta greiðslu þeirra.

17. gr.
Þegar við lok hvers reikningsárs skal gjaldkeri semja reikning um tekjur og

gjöld bæjarins umliðið ár og senda bæjarstjóra fyrir lok marzmánaðar. Lætur
bæjarstjóri reikninginn liggja bæjarbúum til sýnis fimmtán daga á hentugum, aug-
lýstum stað.

Endurskoðendur kaupstaðarins eru tveir, og kýs bæjarstjórn þá hlutfallskosn-
ingu. Starf það hafa þeir á hendi í þrjú ár og mega ekki eiga sæti í bæjarstjórn
þann tíma. Þeir hafa þóknun úr bæjarsjóði fyrir starfa sinn. Auk reikninga bæjar-
sjóðs skulu þeir rannsaka reikninga þeirra sjóða og stofnana, sem bæjarstjórn
hefur umsjón með. Þeir skulu hafa lokið rannsókn á reikningunum innan mán-
aðar frá því, er þeir fengu þá í hendur.

Þegar gjaldkeri hefur svarað athugasemdum endurskoðenda - en það skal
hann hafa gert innan fimmtán daga - skal leggja reikninginn fyrir bæjarstjórn,
er úrskurðar hann og veitir gjaldkera kvittun. ÞÓ má enginn taka þátt í úrskurði,
er snertir þau störf, er honum hafa verið sérstaklega á hendur falin.

Nú vill reikningshaldari eða annar, sem hlut á að máli, eigi viðurkenna, að
úrskurður bæjarstjórnar sé réttur, enda sé honum lögð peningaábyrgð á hendur,
og má hann þá skjóta málinu til dómstólanna.

Þegar lagður hefur verið úrskurður á reikning gjaldkera, á að auglýsa ágrip
af honum, er bæjarstjóri semji. A það ágrip að vera svo fullkomið, að í því séu til-
greind aðalatriði í tekjum og gjöldum bæjarins.

18. gr.
Fyrir lok septembermánaðar ár hvert skal senda ráðherra reikninga yfir um-

liðið reikningsár.
Komi það fram, að bæjarstjórn hafi greitt ólögmæt gjöld, neitað að greiða

gjöld, er hvíla á bænum að lögum, eða á annan hátt ranglega beitt valdi sínu, skal
ráðherra gera þær ráðstafanir, er við þarf, og - ef nauðsyn krefur - með lög-
sókn koma fram ábyrgð á hendur þeim bæjarfulltrúum, sem átt hafa þátt í þess-
um ályktunum.

19. gr.
Bæjarstjórn semur reglugerð fyrir slökkviliðið, en ráðherra staðfestir hana.

Má ákveða sektir fyrir brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar, og renna þær í
bæjarsjóð. Með mál út af brotum gegn þeirri reglugerð skal farið sem almenn lög-
reglumál.

20. gr.
Bæjarstjórn hefur umsjón með öllum þeim fyrirtækjum, er bærinn á eða starf-

rækir, en falið getur hún sérstökum mönnum alla nánari stjórn og umsjón stofn-
ana þessara.

3



21. gr.
Með samþykkt þeirri, er um getur í 7. gr., má setja nánari reglur um sérhvert

atriði í stjórn bæjarins samkvæmt grundvallarreglum þessara laga, þar á meðal
ákveða sektir fyrir brot á þeim.

22. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Gerir ráðherra ráðstafanir til, að þau komi þá

þegar til framkvæmda.

Ákvæði um stundarsakir.
Hreppsnefnd Kópavogshrepps fer með stjórn kaupstaðarins, þangað til bæjar-

stjórnarkosningar hafa farið fram.
Ráðherra skipar fyrir um, hvernig málum þeim í Kópavogshreppi, sem ekki

eru útkljáð, þegar lög þessi öðlast gildi, skuli skipt milli sýslumannsins í Gull-
bringu- og Kjósarsýslu og bæjarfógetans í Kópavogi.

Skipti á eignum Gullbringu- og Kjósarsýslu - svo og ábyrgðarskuldbindingum
- á milli sýslunnar og Kópavogskaupstaðar skulu fara fram hið fyrsta. Rísi ágrein-
ingur sker ráðherra úr.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt samkvæmt beiðni flokksfélaga Alþýðuflokksins, Fram-

sóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins í Kópavogshreppi, en stjórnmálaflokkar
þessir fengu til samans meiri hluta greiddra atkvæða í Kópavogshreppi við síðustu
hreppsnefndarkosningar.

Hér birtist sem fylgiskjal I ályktun sýslunefndar Kjósarsýslu, samþykkt á
sýslufundi Kjósarsýslu 7. þ. m., og sem fylgiskjal II umsögn sýslumanns Kjósar-
sýslu varðandi kaupstaðarréttindi handa Kópavogshreppi, dags. 4. þ. m.

Kópavogshreppur er langfjölmennasta hreppsfélag landsins og mun fjölmenn-
ari en ýmis hreppsfélög hafa verið, er þau öðluðust kaupstaðarréttindi. íbúum
hreppsins hefur fjölgað mjög á síðari árum, og allar líkur benda til þess, að sízt
muni draga úr vexti hreppsins á næstu árum. Samkvæmt bráðabirgðatölu Hag-
stofu íslands voru íbúar í Kópavogshreppi 1. desember 1954 3228 að tölu. Er því
augljóst, að hreppurinn er orðinn það stór og störf hreppsnefndar, ekki sízt odd-
vita, það umfangsmikil og margþætt, að óhugsandi er annað en að breyta til með
starfsháttu á stjórn hreppsins.

A fjölmennum borgarafundi í Kópavogshreppi, sem haldinn var 18. þ. m.,
var samþykkt með yfirgnæfandi meiri hluta atkvæða að skora á Alþingi að gera
Kópavogshrepp að sérstöku lögsagnarumdæmi með fullum kaupstaðarréttindum á
þingi því, sem nú situr. Jafnframt hafa borizt áskoranir sama efnis til Alþingis
frá 760 Kópavogsbúum 21 árs og eldri.

Sýslunefnd hefur í ályktun sinni, sbr. fylgiskjal I, talið eðlilegt, að Kópa-
vogshreppur fái kaupstaðarréttindi, ef fram komi viljayfirlýsing óumdeilanlegs
meiri hluta atkvæðisbærra íbúa Kópavogshrepps um kaupstaðarréttindi fyrir hrepp-
inn. Þegar síðustu kosningar til sveitarstjórnar í Kópavogshreppi fóru fram í
febrúar 1954, munu 1144 hafa verið á kjörskrá þar í hreppi. Er því sýnt, að nefndu
skilyrði sýslunefndar er vissulega fullnægt með áskorun hinna 760 Kópavogsíbúa,
þannig að eðlilegt verður að telja, að löggjafarvaldið verði, svo sem venja er til,
við þeim óskum.

Frumvarpið í heild og einstakar greinar þess þarfnast ekki frekari skýringa.
Það er samið eftir nýjustu lögum í þessu efni.
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Fylgiskjal I.

ÁLYKTUN SÝSLUNEFNDAR KJÓSARSÝSLU

Viðvíkjandi erindi félagsmálaráðuneytisins til sýslunefndar Kjósarsýslu um
það, hvort Kópavogshreppur skuli skilinn frá Kjósarsýslu og gerður að kaupstað,
með venjulegum kaupstaðarréttindum og skyldum, vill sýslunefndin taka fram:

1. Sýslumaður Kjósarsýslu hefur upplýst, að löggæzla, skattheimta og fleiri opin-
ber starfræksla sé erfið í framkvæmd í Kópavogshreppi við það sveitarstjórnar-
fyrirkomulag, sem nú er þar. Fellst sýslunefndin á, að ráða þurfi bót á þeim
erfiðleikum.

2. Kjósarsýsla er ein af minnstu sýslufélögum landsins, telur aðeins fimm hreppa,
og af þeim er Kópavogshreppur langfjölmennastur. Það mundi þvi veikja
athafnamöguleika sýslunnar verulega, ef Kópavogshreppur verður skilinn frá
henni.

3. Þegar einstökum hreppum hafa með sérstökum lögum verið veitt kaupstaðar-
réttindi, mun frumkvæðið að því eða beiðni um slíkt hafa komið frá viðkom-
andi hreppsfélögum, enda lítur sýslunefndin svo á, að það sé hinn eðlilegi
gangur málanna. í þessu tilfelli liggur það ekki fyrir eins og nú standa sakir.

Ef aftur á móti fram kemur eindregin viljayfirlýsing meiri hluta sveitar-
stjórnar Kópavogshrepps. eða óumdeilanlegs meiri hluta atkvæðisbærra ibúa
hans, um kaupstaðarréttindi fyrir hreppinn, telur sýslunefndin eðlilegt, að
Kópavogshreppur fái kaupstaðarréttindi.

Þannig samþykkt á sýslufundi 7. marz 1955.

Guðm. í. Guðmundsson.

Fylgiskjal II:

SÝSLUMAÐURINN f GULLBRINGU- OG KJÓSARSÝSLU
BÆJARFÓGETINN Í HAFNARFIRÐI

Hafnarfirði, 4. marz 1955.
Félagsmálaráðuneytið, Reykjavík.

Hið háa ráðuneyti hefur óskað umsagnar minnar um erindi fulltrúa flokksfé-
laga Alþýðuflokksins, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokksins til ráðuneytisins,
dags. 26. f. m., þar sem farið er fram á, að ráðuneytið láti semja og flytja frum-
varp til laga um kaupstaðarréttindi og bæjarstjórn fyrir Kópavogskaupstað, er
verði sérstakt lögsagnarumdæmi.

Ósk Kópavogsbúa um bæjarréttindi fyrir hreppinn kemur mér ekki á óvart
og hefði ekki gert, þótt fyrr hefði komið. Mér hefur verið ljóst um skeið, að óhjá-
kvæmilegt væri að gera sérstakar ráðstafanir að því er varðar stjórn og skipan
mála þessa sveitarfélags, svo ört sem það hefur vaxið hin síðari ár, og hef ég
fyrir nokkru látið þá skoðun í ljós við rétta aðila. Get ég því fyrir mitt leyti mælt
með því, að hreppurinn fái kaupstaðarréttindi, og tel rétt, að nauðsynlegri breyt-
ingu á skipan mála í hreppnum verði flýtt.

Kópavogshreppi var skipt úr Seltjarnarneshreppi um áramótin 1947 og 1948
og hann gerður að sérstöku sveitarfélagi. Er skiptin fóru fram, voru í Kópavogs-
hreppi um 850 íbúar, en síðan hefur þeim fjölgað svo, að nú 7 árum siðar eru þeir
um 3230. Verður ekki betur séð en að þessi öri vöxtur muni halda áfram í nokkur
ár enn. Störf þau, sem embættið hér þarf að leysa af hendi í þesum fjölmenna og
ört vaxandi hreppi, eru mörg og margvísleg. Auk sjálfrar löggæzlunnar og dóm-
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sögunnar og þeirra rannsókna, sem þeim eru samfara, annast embættið, svo sem
kunnugt er, alla álagningu skatta á hreppsbúa til ríkissjóðs og trygginganna og inn-
heimtu þeirra. Voru skattgreiðendur í hreppnum á s. l. ári um 1500 talsins. Emb-
ættið fer með greiðslu bóta frá Tryggingastofnun ríkisins til hreppsbúa, bæði
ákveður, hverjum skuli greitt, hve mikið hverjum, og greiðir út bætur. Bótaþegar
í hreppnum eru nú um 560, og njóta um 900 einstaklingar bótanna, og er fyrsta
barn á fjölskyldubótaheimilum þá ekki talið með. Þinglýsingar úr Kópavogshreppi
eru nú yfir 700 á ári. Mörg önnur störf eru unnin hér vegna Kópavogshrepps, eins
og vera ber.

Til aðstoðar við störf í Kópavogshreppi hefur embættið engu starfsliði á að
skipa í hreppnum sjálfum, nema hreppstjóranum einum. Er ráðuneytinu kunnugt
um, að laun hreppstjóra eru slík, að þeir geta ekki haft hreppstjórastörf ein að
atvinnu og jafnvel ekki stundað þau sem aðalstörf, þótt í fjölmennum hreppi sé.
Eru að þessu mikil óþægindi fyrir embættið og hreppsbúa. Lögregluþjónn er eng-
inn i Kópavogshreppi. Verður því að leita aðstoðar bæjarlögreglunnar í Hafnarfirði
og Reykjavíkurlögreglunnar, ef eitthvað ber út af, sem ekki verður ætlazt til að
hreppstjórinn geti einn annað. Á þetta jafnt við er rannsaka þarf mál, stilla til
friðar og fjarlægja ölvaða menn. Er bæjarstjórn Hafnarfjarðar ekki ánægð með,
að lögreglulið það, er hún kostar, sé notað þannig, og hefði ekki verið óeðlilegt, að
hún legði bann við slíku. Menn, sem kalla þarf fyrir rétt vegna rannsókna mála,
verður að boða hingað til Hafnarfjarðar, hvort sem þeir eru aðilar eða vitni. Er
að þessu óhagræði mikið fyrir hreppsbúa. Allir þeir, yfir 700 manns á ári, sem
þurfa að láta þinglýsa skjölum, verða að koma með þau til Hafnarfjarðar og þorri
þeirra, sem bætur fá frá tryggingunum, sækja þær hingað. Hreppstjórinn verður
einn með aðstoð lögtaksmanna að annast innheimtu þinggjalda hjá 1500 gjaldend-
um auk allra þeirra innheimtna, sem berast frá innheimtumönnum opinberra
gjalda, utan embættisins.

Hér hafa aðeins verið nefnd nokkur atriði í sambandi við störf þau, sem á
embættinu hvíla í Kópavogshreppi. Vænti ég, að þau séu fullnægjandi til að sýna
fram á, að ríkjandi ástand er óviðunandi bæði fyrir embættið og hreppsbúa. Legg
ég því eindregið til, að þeirri skipan verði komið á þessi mál, að í Kópavogshreppi
sjálfum verði komið upp stofnun, sem geti leyst þau störf af hendi, sem embættið
hér annast nú, og tel ég, að slíkt verði gert með því að veita hreppnum bæjarrétt-
indi og skipa þar bæjarfógeta. Ég mæli þvi með erindi fulltrúa flokksfélaganna
sem lausn á þeim vandamálum, er að embættinu snúa.

Skrifstofu Kjósarsýslu, 4. marz 1955;

Guðm. 1. Guðmundsson.
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