
I«l. 53. Frnm varp

til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905.

Flutningsmenn: Jón Sigurðsson, Pjetur Ottesen og Þórarinn Jónsson.

1. gr.
8. gr. orðist svo:
Um kosningarrjett og kjórgengi til hreppsnefndar fer eftir lögum nr. 

49, 30. júlí 1909.

2. gr.
35. gr. orðist svo:
Reikningsár hreppsins er almanaksárið.

3. gr.
36. og 37. gr. orðist svo:
Hreppsnefnd skal á ári hverju á timabilinu frá 1. maí—15. jónimán- 

aðar gera áætlun um allar tekjur og gjöld hreppsins yfirstandandi ár og að 
því leyti, sem aðrar tekjur hreppsins hrökkva eigi fyrir gjöldum, jafna niðnr 
eftir efnum og ástæðum sem aukaútsvari því, sem vantar, á alla þá, sem eiga 
lðgheimili eða fast aðsetur i hreppnum eigi skemur en 3 mánuði. Þeir skulu 
greiða þar fult gjald eftir öllum efnabag sinum, nema þeir á gjaldánnu hafi 
haft fast aðsetur annarsstaðar og goldið þar útsvar; þá skal frá útsvarinu draga 
tiltölulega við þann tima, er þeir dvöldu annarsstaðar, þó ekki meira en þeir 
guldu þar.

Ef rekin er i hreppnum atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm, svo 
sem verslnn, kaupskapur, þilbátaútgerð eða bátfiski, þá má leggja á þá atvinnu 
aukaútsvar, þótt ekki sje rekin nema 4 vikur og atvinnurekandinn eigi heimiii 
annarsstaðar.

Ef bú, verslun eða annað arðsamt fyrirtæki er rekið alt gjaldárið i 
einum hreppi, sem eigandi á ekki lögheimili i, hefir hreppsnefndin í breppn- 
um, þar sem fyrirtækið er rekið, rjett til að leggja fult útsvar á arðinn af því



og eignina, sem notuð er til að reka fyrirtækið með, eins og eigandinn ætti 
lögheimili í h reppnum , en hreppsnefndin þar, sem eigandi fyrirtækisins á lög- 
heimili, hefir þá engan álögurjett á þær eignir eða a rð inn  af þeim.

Einnig má leggja ú tsvar á hvalveiði, síldveiði með nót, á atvinnu út- 
lendra  skipa við verkun á sild á höfnum  inni eða í landhelgi, laxveiðiafnot, 
hvort sem laxveiðin er rekin  sem atvinna eða að eins til skem tunar og á 
hvern hátt sem veiðin er s tunduð, ábúð á jörð eða jarðarh lu ta , leiguliða-afnot 
af jörð, svo sem slægjuafnot, þótt engin ábúð fylgi, og lóðarafnot, sem einhvern 
arð gefa, þótt sú atvinna sje rekin um  styttri tíma. Útsvör þessi skulu vera 
hæfileg eftir timalengd í sam anburð i við innansveitarm enn, og skal form aður 
hafa greitt ú tsvar fyrir skip sitt áður en han n  fer á brotl.

Ekki er heimilt að leggja aukaútsvar  á útvegsmenn í öðrum  hreppi í 
sam a sýslufjelagi eða við sam a fjörð og flóa sem útræði er í.

4. gr.
Á eftir 2. gr. komi ný grein, sem verður 37. gr., svo hljóðandi:
Sýslunefnd er heimilt með reglugerð að kveða nánar  á um , hversu 

útsvarsálagningu skuli hagað innan  sýslu, og senda síðan reglugerðina stjórnar- 
ráð inu  til staðfestingar. Þyki s tjó rnarráð inu  hún  kom a í bága við lög þessi 
eða grundvallarreglur laga, skal reglugerðin endursend án staðfestingar. Fylgja 
henni þá synjunarástæður stjórnarráðsins. Að öðrum  kosti staðfestir stjórnar- 
ráðið reglugerðina, skipar fyrir um  birtingu hennar  og tiltekur, hvenær hún  
öðlast gildi. Gildir hún  upp  frá því fyrir sýsluna. Reglugerð, er stjórnarráðið 
hefir staðfest, m á  eigi breyta á annan  hátt en hún  er stofnuð.

5. gr.
38. gr. orðist svo:
Aukaútsvörum  skal hreppsnefnd jafna n iður á tímabilinu frá 1. maí 

til 15. jún í  á r  hvert fyrir það reikningsár, er þá stendur yfir; þó getur stjórn- 
arráðið heimilað hreppsnefnd, eftir beiðni hennar, að aðalniðurjöfnun aukaút-  
svara megi fram fara síðar á árinu, ef r ikar  ástæður mæla með því. Hrepps- 
nefnd gerir nákvæm a skrá yfir niðurjöfnunina. N iðurjöfnunarskráin  skal liggja 
h reppsbúum  til sýnis 4 v ikur frá því, er n iðurjöfnun er lokið, á þingstað 
hreppsins eða öðrum  hentugum  stað. Fram lagning hennar  skal áður auglýst 
um  hreppinn.

6. gr.
Fyrri  málsgrein 41. gr. orðist svo:
Nú verður einstaklingur, sem ekki á lögheimili í h reppnum , eða at- 

vinnufyrirtæki, sem ekki er rekið í h reppnum  alt gjaldárið, útsvarsskylt sam- 
kvæm t 36. gr. fyrir eða eftir að hin a lm enna útsvarsniðurjöfnun fer fram, og 
hreppsnefnd þykir fullvíst, að þessi einstaklingur eða fyrirtæki m un i ekki dvelja 
í h rep p n u m  þegar áðurgreind n iðurjöfnun fer fram, er hreppsnefnd þá heimilt 
að jafna n iður á þessa g jaldendur með aukaniðurjöfnun, en tilkynna skal



nefndin það gjaldanda og þeim, sem ætlast er til að greiði útsvarið, eða h lu la  af 
þvi, sam kvæ m t næstu málsgrein, innan  8 daga frá því útsvarið var á hann  lagt,

H úsbæ ndur eða a tv innurekendur  skulu standa skil á útsvari þeirra 
manna, sem á þeirra vegum eru, þegar n iðurjöfnun fer fram, og á er lagt sam- 
kvæm t þessari grein, en þó ekki hærri upphæð en gjaldþegn hefir unnið fyrir,

Heimilt er húsbónda og atv innurekanda að halda eftir af kaupi eða 
afla útsvarsgreiðanda þeirri upphæð, er útsvarinu n em u r  sam kvæ m t tilkynn- 
ingu hreppsnefndar.

7. gr.
Fyrri málsgrein 42. gr. orðist svo:
Eindagi á aukaútsvörum , sem jafnað er n iður  sam kvæ m t 38.gr., er20. 

október næst á eftir niðurjöfnuninni. Eindagi á ú tsvörum , sem jafnað er 
n iður eftir 41. gr., er sá, er hreppsnefnd ákveður.

8. gr.
45. gr. orðist svo:
Tekjur sveitarsjóða eru:

1. Aukaútsvör.
2. Afgjöld af fasteignum hrepps og upprekstrargjald.
3. Vextir af innstæðufje og leigufje. ;
4. Hundaskattur.
5. Endurgjald á veittum sveitarstyrk frá þurfalingi sjálfum eða ættingjum hans.
6. F rá  öðrum  h reppum :

a. Endurgjald á veittum þurfam annastyrk .
b. Endurgjald fyrir önn u r  viðskifti.

7. óskilafjárverð. •
8. Sektir eftir sæ ttum  eða dómi.
9. Gjafir eða aðrar  óvæntar tekjur.

10. Gjald af síldveiði og ufsa með nót.

9. gr.
48. gr. orðist svo:
Oddviti skal hafa að launum  um  árið 3 kr. fyrir hvern fullan tug 

hreppsbúa; þó mega launin  ekki vera minni en 60 kr. Heimilt er þó að greiða 
oddvita hærri laun, að fengnu samþykki meiri hluta atkvæðisbærra hreppsbúa 
á a lm ennum  hreppsfundi. Þóknun  til oddvita greiðist ú r  sveitarsjóði.

10. gr. .
50. gr. orðist svo:
Fyrir  15. jan ú a rm á n a ð a r  á r  hvert skal reikningsbaldari gera reikning 

yfir tekjur og gjöld hreppsins siðastliðið alm anaksár, og skal hann  gerður 
eftir fyrirmynd, er stjórnarráðið býr til.

Öll hreppsnefndin skal rannsaka  reikninginn. E n  auk  þess kýs hún  í 
hvert skifti e inhvern  innansveitarm ann, annaðhvort  ú r  hreppsnefndinni eða



utan hennar, til að yfirskoða hann. Undan þeirri kosningu getur enginn skor- 
ast, sá er hefir kosningarrjett og kjörgengi til hreppsnefndar.

Oddviti skal senda yfirskoðara reikninginn með fylgiskjölum fyrir 20. 
janúarmánaðar, og skal yfirskoðun hans lokið fyrir 1. febrúarmánaðar. Sfðan 
skal reikningurinn með fylgiskjölum, athugasemdum hreppsnefndar og yfir- 
skoðara og svörum reikningshaldara liggja hreppsbúum til sýnis á þingstað 
hreppsins eða ððrum hentugum stað frá 1. til 14. febrúarmánaðar. Fiamlagn- 
ingin skal auglýst áður um hreppinn. Fyrir 20. febrúarmánaðar næst á eftir 
sendir oddviti sýslunefndinni reikninginn með fylgiskjölum, athugasemdum 
hreppsnefndar og yfirskoðara og svörum reikningshaldara. Sýslunefndin rann- 
sakar svo reikninginn og úrskurðar eins og segir i 69. gr.

ö ll hreppsnefndin hefir ábyrgð á þvi, að reikningurinn sje rjettur. 
Hún ábjn-gist einnig innstæðuQe, skuldabrjef og aðrar eigur hreppsins.

11. gr.
Síðasta málsgrein 66. greinar falli burt.

12. gr.
69. gr. orðist svo:
Sýslunefndin kýs á ári hverju mann eða menn úr sínum flokki til að 

yfirskoða ársreikninga allra hreppa i sýslunni. Endurskoðari skal, ef honum 
þykir ástæða til, senda fyrir 15. marsmánaðar hreppsnefndaroddvita athuga- 
semdir sinar, og ber oddvita að svara þeim fyrir lok sama mánaðar. Síðan 
skal úrskurða reikningana á aðalfundi nefndarinnar; semur sýslumaður síðan 
eftir þeim yfirlit yfir efnahag hreppanna og sendir stjórnarráðinu.

Yfirskoðara þessara reikninga má veita þóknun úr sýslusjóði, eftir því 
sem nefndin ákveður.

13. gr.
74. gr. orðist svo:
Sýslunefndin skal á aðalfundi semja áætlun fyrir næstkomandi reikn- 

ingsár yfir tekjur og gjöld sýslunnar. Að þvi leyti sem lögskipuð gjöld og 
aðrar tekjur hrökkva eigi fyrir gjöldum, skal jafna þvi, sem til vantar, niður á 
hreppátjelög sýslunnar, að þriðjungi eftir samanlögðu skattmati fasteigna, að 
þriðjungi eftir tölu verkfærra karlmanna og að þriðjungi eftir samanlagðri 
Qárbæð skuldlausrar eignar og tekna af eign og atvinnu, alt i hverjum hreppi 
fyrir sig.

Gjald það, er þannig kemur á hvert hreppsijelag, skal greitt úr sveitar- 
sjóði, og skal hreppsnefndaroddviti greiða sýslumanni það á næsta manntals- 
þingi.

14. gr.
76. gr. breytist þannig:
Fyrir 4 krónur komi: 6 krónur.



15. gr.
Með lögum þessum eru ú r  gildi num in  lög nr. 46, 26. október 1917, 

um  breyting á sveitarstjórnarlögum, lög nr. 67, 27. jún í  1921, um  breyting á 
sveitarstjórnarlögunum, og lög nr. 29, 19. jún í  1922, um  breytingu á sveitar- 
stjórnarlögum, svo og öll ö n n u r  lagaákvæði, er kom a i bága við lög þessi.

16. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau ásamt 

öðrum  gildandi breytingum og viðaukum  við lög nr. 43, 10. nóvem ber 1905, 
inn i m eginmál þeirra laga, og gefa þau  út svo breytt.

BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI.

Niðurjöfnun útsvara fer fram i október 1925, með gjalddaga 31. des- 
em ber það ár, og i m ai til jún í  1926, með gjalddaga 20. október, en tímabilið 
frá fardögum 1925 til ársloka 1926 telst eitt reikningsár.

G r e i n a r g e r ð .

Sveitarstjórnarlögin eru nú hjer um bil 20 ára gömul. Á þessum 20 
árum heflr margt breyst hjer á landi, bæði i atvinnuháttum og sjerstaklega i 
löggjöf siðustu ára, svo að óumflýjanlegt er nú orðið að breyta þeim í nokkr- 
um atriðum. Þegar lögin um tekju- og eignarskatt voru samþykt, var lausafjár- 
tíund úr lögum numin og þar með sá grundvöllur, sem hreppsnefndir viðs- 
vegar um land höfðu að nokkru stuðst við um útsvarsálagningu. t stað 
fasteigna- og lausafjártiundar komu skýrslur um lekjur og eign, en þær eru 
orðnar hjer um bil ársgamlar, þegar hreppsnefnd getur notað sjer þær, og þvi 
oft orðnar óábyggilegar sem mælikvarði á efni og ástæður útsvarsgreiðanda 
þegar niðurjöfnunin fer fram. Það er þvi orðin almenn ósk, að fá þessu kipt 
i lag á þann veg, að útsvarsniður jöfnunin fari fram að vorinu, eftir að skatta- 
nefndir hafa lokið störfum sinum, og að reikningsárið verði almanaksárið.

Annað atriði, sem viða veldur óánægju, er ósam ræm ið milli hreppanna 
i útsvarsálagningu. Til þess að bæta ú r  þessu eru tvær leiðir, að kveða n ánar  
á í lögum en nú  er gert, hvernig ú tsvörum  skuli jafnað n iður;  en sú leið 
m u n  reynast torfarin; staðhættir og aðstaða svo ólík víðsvegar á landinu. — 
Hin leiðin, sem  hjer hefir verið valin, að veita sýslunefndum  heimild til að 
setja nánari reglur um  útsvarsálagninguna, m u n  reynast greiðfærari. Fjöl- 
breytnin i staðháttum  og atvinnulífi tæplega eins mikil innan  hverrar sýslu, 
og kunnugleikinn meiri. Þetta hefir einnig verið reynt og gefist vel.



Ákvæðin um, að atv innurekendum  beri að greiða útsvar fyrir nokkuð 
af verkafólki sínu, eru sett vegna þess, hve örðugt reynist að ná sveitar- 
gjö ldum  hjá landshornafólki, sem að eins dvelur 3 —4 m ánuði i stað og fer 
oft eins ljetthlaðið af i já rm unum  og það kom.

Að endingu má geta þess, að rým kað er á nokk rum  ákvæðum , sem 
reynslan hefir sýnt, að eru orðin óhagkvæm, svo að m enn  hafa verið knúðir 
til að fara í kringum  þessi ákvæði eftir krókaleiðum. Svo er um  laun odd- 
vita og fleira.


