
Nd. 70. Frumvarp til laga [61. mál]
um breyting á lögum nr. 38 14. apríl 1954, um réttindi og skyldur starfsmanna
ríkisins.

Flm.: Jón Skaftason.

1. gr.
Á eftir 5. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Setning í opinbera stöðu skal jafnan vera til bráðabirgða og aldrei lengur en til

fjögurra ára. Skal staðan jafnan auglýst laus til umsóknar, er sett hefur verið i
hana í fjögur ár.

Sá, sem settur hefur verið til þess að gegna stöðu í forföllum þess, er skipun
hefur í hana, getur þó krafizt þess, að staðan sé auglýst laus til umsóknar, er hann
hefur gegnt henni í tvö ár.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Nauðsynlegt er, að opinberir starfsmenn njóti almennt fyllsta öryggis i starfi

og þurfi ekki að eiga það á hættu, að veitingavaldið geti látið þá vikja fyrirvara-
laust úr starfi að geðþótta.

Þess vegna er æskilegt, að opinberir starfmenn fái skipun í embætti, en séu
ekki settir til bráðabirgða og óákveðið. Sé mikið gert að því að setja þá i stað þess
að skipa, getur það leitt til misnotkunar og óréttlætis við veitingu embætta.

Sérstaklega er þetta varhugavert um þá embættismenn, sem þurfa að vera full-·
komlega óháðir veitingavaldinu i störfum, svo sem er um héraðsdómara, og auð-
vitað þvi varhugaverðara sem óvissuástandið - setningin - stendur lengur. Þannig
mun lögtekið i Danmörku, að ekki megi setja dómara lengur en til eins árs, en ef
sérstakar ástæður liggja til, þá má framlengja þá setningu um eitt ár i senn tvisvar
sinnum. Þannig getur setningartími danskra dómara lengstur orðið þrjú ár við sér-
stakar aðstæður, og sýnir þetta vel, hversu Danir leggja mikið upp úr þvi að gera
réttarstöðu dómara sem bezta og þá sem óháðasta veitingavaldínu.

Hér á landi hefur það hins vegar tíðkazt nokkuð, að menn séu settir i embætti
um langan og ótiltekinn Uma og svo gengið fram hjá þeim, þegar kom að þvi að
skipa í embættið. Þannig var fyrir nokkrum dögum við skipun i embætti bæjar-
fógeta i Hafnarfirði og sýslumanns í Gullbringu- og Kjósarsýslu gengið fram hjá
settum bæjarfógeta og sýslumanni Birni Sveinbjörnssyni, sem gegnt hafði embætti
þessu í níu og hálft ár í fjarveru hins skipaða embættismanns.

Tilgangurinn með frumvarpsflutningi þessum er sá að setja skorður við þvi,
að slikt endurtaki sig, og tryggja þannig réttarstöðu embættismanna.


