
435. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 36, 4. jún i 1924, um bæjargjöld í Reykjavík.

Flutningsm.: Hákon J. Kristófersson.

Upphaf 4. málsgr. 7. gr. laganna skal orða svo:
Ennfrem ur nær útsvarsskyldan til þeirra m anna, sem lögskráðir eru á 

skip, sem skrásetl eru i Reykjavík, ef þeir eiga ekki lögheimili annarsstaðar 
hjer á landi, svo og til þeirra, sem hafa á hendi launuð störf í bænum, o. s. frv.

G r e i n a r g e r ð .

Jeg hefi ekki dregið dul á það, að jeg tel, að ýms meiri háttar van- 
smíði sjeu á frv. því um útsvör, sem nú liggur fyrir þessu þingi, og tel jeg 
liklegt, að þau vansmiði m uni verða þvi valdandi, að málið verði ekki afgreitt 
á þessu þingi.

Þó jeg eftir atvikum verði að telja það mjög svo heppilega niðurstöðu, 
að hið umgetna frv. verði ekki afgreitt sem lög frá þessu þingi, þar sem vænta



má, að frestun á afgreiðslu málsins og nánari athugun á því utan þings og 
innan muni greiða fyrir því, að breytingar verði gerðar á frum varpinu á sin- 
um tíma, er til bóta mættu verða, þá er þó þannig ástatt um  eitt ákvæði i 
núgildandi útsvarslöggjöf, að alls eigi er við blítandi, og er þess vegna öldungis 
óforsvaranlegt að Ijúka svo þessu þingi, að þar sje eigi bót á ráðin.

Þetta ákvæði, sem óhjákvæmilegt er, að minu og m argra annara áliti, 
að breyta nú á þessu þingi, ef svo fer um frv. um útsvör, sem bjer að framan 
er til getið, er heimild sú, sem Reykjavikurbæ var veitt 1924, til þess að leggja 
útsvör á utansveitarmenn, sem þar eru lögskráðir á skip. Þetta ákvæði hefír 
valdið geysilega mikilli óánægju, enda m argur orðið hart úti þessa vegna.

Það er líka svo til þessarar heim ildar stofnað, þar sem útgerðarm anni 
er heimilt að halda eftir 10. parti af brúttótekjum  hins lögskráða m anns til 
lúkningar útsvarinu. Brúttótekjurnar eru því hafðar sem grundvöllur fyrir 
útsvarsálagningunni, án þess niðurjöfnunarnefndin þekki nokkuð ástæður og 
efni mannsins að öðru leyti. Það er þvi ekki að undra, þó þetta hafí valdið 
mikilli óánægju og komið hart niður á mörgum einstaklingum og heimilis- 
sveit þeirra.

Það er þess vegna, fyrir m argra hluta sakir, öldungis óhjákvæmilegt 
að breyta þessu ákvæði á þann hátt, að viðunandi sje, enda fengin viður- 
kenning fyrir því i háttv. Nd. með sam þykt frv. um útsvör. Vænti jeg því, að 
háttv. deild Jaregðist vel við fljótri afgreiðslu á þessu frv., þó það komi, af 
ástæðum, sem að fram an er getið, svona seint fram.


