
Md. 190. T lllag*

til þingsályktunar nm skipun m illiþinganefndar til að íhuga sveitarstjórnar- 
bæjarstjórnar- og fátækralöggjöf landsins.

Frá allsheijarnefnd.

A lþingi ályktar að skora á atvinnumálaráðberra að skipa 5 manna 
nefnd til að íhuga sveitarstjórnar-, bæjarstjórnar- og fátækralöggjöf landsins.

F jórir nefndarmanna skulu kosnir a f sameinuðu A lþ ingi m eð hlut- 
fallskosningu, en atvinnumálaráðherra nefnir hinn fimta. Skal hann vera for- 
maður nefndarinnar.

Kostnaður við nefndina greiðist úr ríkissjóði. Aðstoð við  nefndarstörfin, 
svo og útgjöld til þess að útvega nægar upplýsingar, ber að telja til nefndar- 
kostnaðar.

Nefndin skal senda atvinnumálaráðherra tillögur sínar eins fljótt og 
v ið  verður kom ið, en sjerstaklega er ætlast til, að frum vörp um útsvarsskyldu 
manna og kosningar til sveitarstjórna og bæjarstjórna verði afgreidd svo fljótt, 
að þau verði lögð fyrir A lþingi 1926.



G r e i n a r g e r ð .

Á þingi eru kom in fram allmörg frum vörp um breytÍDgar á lögg jö f þeirri, 
er nefndin leggur til, að m illaþinganefnd taki nú til m eðferðar; sjerstaklega á 
þetta sjer stað um bæjarstjórnarlöggjöfina og horfir þar til hins mesta glund- 
roða, þar sem farið er fram á sjerákvæði fyrir hvern kaupstað, og þau að 
ýmsu frábrugðin ákvæðum sveitarstjórnarlaganna.

Frv. til laga um bygðarleyfi, sem fram er kom ið og stefnir til nýrrar 
löggjafar um dvalarrjett, sem hlýtur að hafa m ikil og margháttuð áhrif á at- 
vinnuvegi manna, þarf m jög vandlegrar íhugunar við.

Eigi þýðingarm inni er takmörkun sú á því, hvað teljast skuli sveitar- 
styrkur, sem fram er borin á þessu þingi og virðist hafa fy lg i nokkurra 
þingmanna.

Þegar hjer við bætist, að stytting sveitfestistímans hlýtur að hafa gagn- 
gerða breyting á m eðferð fátækramála og aðstöðu einstakra sveitarfjelaga í för 
m eð sjer, án tillits til þeirrar afarmiklu breytingar, sem orðið hefir í því efni 
fy rir ný og aukin atvinnuskilyrði, virðist auðsætt, að slíkum málum geti ekki 
orð ið  ve l ráðið á þeim  stutta tíma, sem þingið hefir til umráða, og því sje full 
þö rf á, að ö ll hjeraðslöggjöfin sje athuguð í heild sinni.


