
Ed. 232. Nefndarálit [18. mál]
um frv. til l. um breyt. á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 frá 29. marz 1961.

Frá meiri hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Um afgreiðslu þessa frv. hefur eigi náðst samstaða innan nefndarinnar. Minni
hl. skilar sérstöku áliti.

Frv. var sent sýslumönnum svo og Sambandi ísl. sveitarfélaga. Umsagnir bárust
frá 9 sýslumönnum svo og stjórn sambandsins. Fimm sýslumannanna eru andvígir
frv., tveir sýnast helzt aðhyllast þá stefnu, að hætt verði að kjósa sýslunefndarmenn,
en oddvitar hreppsfélaga verði sjálfkjörnir fulltrúar í sýslunefnd, loks telja tveir
sýslumannanna, að eðlilegt og nauðsynlegt sé að samþykkja frv. óbreytt. Stjórn Sam-
bands ísl. sveitarfélaga telur frv. ekki þess eðlis, að efni þess skipti neinu höfuðmáli;
miklu fremur og eðlilegra væri, að hreppsnefridaroddvitar væru sjálfkjörnir full-
trúar sinna hreppsfélaga í sýslunefnd. Í umsögn sinni segir sambandsstjórnin enn
fremur, að brýna nauðsyn beri til, að hafizt verði handa um endurskoðun á skipt-
ingu landsins í sýslur.

Það er ljóst, að þorri þeirra aðila, sem hafa tjáð sig um frv., telur það engan
vanda leysa. Það, sem máli skipti, sé miklu fremur að taka til athugunar málefni
sýslunefnda í heild, aðstöðu þeirra, verkefni og starf sem aðila i stjórnkerfinu.

Við undirritaðir höfum engar fregnir haft af sérstökum óskum sýslunefnda eða
sveitarfélaga um breytingar it lagareglum um sýslunefndarkjör. Ekki vitum við
heldur dæmi þess, að sýslunefndarmenn frá sveitarfélögum, sem hafa íbúatölu yfir
400, hafi látið í ljós óánægju eða kvartað yfir ranglæti í þeirra garð eða sveitar-
félagsins í afgreiðslu mála innan sýslunefnda, sem rekja mætti til ákvæða um kjör
til sýslunefnda. ÞÓ kunna samt sem áður dæmi þess að finnast. Hins vegar hefur
nokkurs uggs, svo að meira sé ekki sagt, gætt að því er varðar hin fámennari sveitar-
félög, sem virðast stöðugt hafa dvínandí áhrif á skiptingu efnahags og félagslegra
gæða innan stjórnarumdæma.

Hve snöggsoðið frv. er, sýnir bezt eina efnisatriði þess, að sveitarfélag með 401
íbúa eða fleiri skuli hafa tvo fulltrúa í sýslunefnd, en hin, sem færri íbúa hafa, einn
fulltrúa. Viðmiðunin við 400 íbúa án frekari rökstuðnings og fjölgunin um einn full-
trúa í fjölmennari sveitarfélögum er kjörreglu. sem að okkar áliti er engan veginn
knýjandi réttarbót, eins og háttar. Fleirum en okkur mun þykja æðistutt stigið
skrefið, ef frv. er talið fullnægja því réttlæti, sem el kann að skorta.

Ef á annað borð telst nauðsyn að hreyfa við ákvæðum laga um sýslunefndir,
fer að okkar hyggju bezt á þvi, að þau verði tekin til rækilegrar endurskoðunar í
heild.

Við leggjum því til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 14. jan. 1970.

Björn Fr. Björnsson,
frsm.
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