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um  frum varp til laga um viðauka og breytingar á lögum nr. 58, 28. nóv. 1919, 
um  bæ jars tjcrn  á Siglufirði.

F rá  allsberjarnefnd.

Sam kvæmt 2. gr. frum varps þessa m á leggja au kaú tsva r  á óbreytta verka- 
menn, karla og konur, sem vinna hjá atv innurekendum  á Siglufirði aðeins m án- 
aðartima.

Þetta er nýmæli í bæjar- og sveilarsljórnarlögum vorum, sem nefndinni 
þykir mjög varhugavert.

í fleslum tilfellum m un  kaup  þessara m anna  svona stuttan tim a ekki 
nem a mjög hárri  upphæð. Flestir þessara m an n a  lifa aðeins á handafla sínum, 
og þó þeir vinni fyrir allháu kaupi þennan  stutta tíma, eða jafnvel þann  tima 
sum arsins, sem atvinna er mest á Siglufirði, getur verið all öðru  máli að gegna 
um  aðra tim a ársins. Sumt þetta verkafólk eru fátækir fjölskyldumenn.

Aukaútsvör á að leggja á e/fi'r efnnm og áslæðum  g jaldanda, og þes3 vegna 
m á ekki m iða þau  eingöngu við tekjur gjaldþegnsins um örstu ttan  tima af árinu, 
heldur og við að ra r  ás tæ ður hans og atvinnu. Þessar ás tæ ður hljóta alloftast að 
vera ó k u n n ar  niðurjöfnunarnefnd, að þvi er kem ur til u tansveitarverkam anna, og 
þess vegna minni trygging en skyldi fyrir rjettlátri n iðurjöfnun á þá.

Þar  sem þeir aftur á móti hafa fast aðsetur eða heimili, er hreppsnefnd 
eða n iðurjöfnunaruefnd kunnugl um  hag  þeirra, og þvi meiri likindi til, að allar 
ás tæ ður þeirra sjeu teknar til greina og útsvarið ekki eingöngu miðað við kaup 
þeirra litinn tíma ársins.



Innheím ta ú tsvaranna  sam kvæ m t 4. gr. frum varpsíns er tiokkuð hark ara -  
leg, þar sem taka m á útsvörin löglaki frests- og fyrirvaralaust, gagnstætt allri 
lagavenju hjer á landi. Oft getur þvi staðið svo á, að g jaldþegninn geti engum 
vörnum  fyrir sig komið og verði þvi að greiða útsvarið, hversu ranglátt sem 
það kann  að vera.

5. grein frum varpsins stendur í sam bandi við nýmælið í 2. gr.
1. gr. frv. telur nefndin rjett að sam þykkja. Að vísu eiga ákvæði hennar 

fremur heima i h inum  alm ennu launalögum, en með þvi að ákvæði launalaganna 
1919 ná ekki til þessa em bættism anns, virðist nefndinni ekkert því til fyrirstöðu 
að ákveða laun hans  í bæjarstjórnarlögum  kaupstaðarins.

3. gr. frum varpsins  gerir kaupstaðnum  hægra fyrir að ná  ú tsvörum  af 
þeim atvinnurekendum , sem dvelja þ ar  um  stundarsakir .  Sam skonar fyrirmæli 
eru í frumvarpi um  breyling á bæjarstjórnarlögum  ísafjarðarkaupstaðar,  sem hv. 
neðri deild hefir afgreitt til efri deildar á þessu þingi og telja m á h'klegt, að þar 
verði samþykt. Nefndin ræ ður því deildinni til að sam þykkja  þessa grein.

Sainkvæmt þessu ræ ður nefndin því hv. deild til að sam þykkja frum- 
varpið með eflirfylgjandi

BREYTINGARTILLÖGUM.
1. Við 1. gr. Á eftir orðinu »skal« komi:

frá 1. jan. 1921.
2. Við 2. gr. Greinin falli burt.
3. Við 4. gr. Greinin falli burl.
4. Við 5. gr. Gfeinin falli hurt.

Alþingi,  6. apríl 1921.

Sigurður Stefánsson, Björn Hallsson, Stefán Stefánsson,
form. og framsm. fundaskrifari. með fyrirvara.

Einar Þorgilsson. Pjetur Ottesen.


