
lid. 75. H efadarállt

um frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 43, 15. júli 1926, nm kosningar í mál- 
efnnm sveita og kanpstaða.

Frá m inni hlnta allsherjarnefndar.

Eins og frá er skýrt i áliti meiri hlntans (þskj. 64), gat nefndin ekki 
orðið samferða í þessn máli. Minni hlntinn telnr ým sar þeirra breytinga, sem 
frv. ráðgerir, til hins verra og snm ar óþarfar. Fyrir þessn verðnr gerð nánari



grein í framsögu um hvert einstakt atriði. Hjer skal aðeins á það bent, að : 
m inni hl. vill ekki leggjast á móti 1. gr. frv., jafnvel þótt að minsta kosti önnur ; 
breytingin, sem sú gr. gerir á núgildandi löggjöf, geti ekki talist til bóta.

Þá getur og minni hl. fallist á, að rjett sje að lagfæra það ósamræmi, 
sem á þinginu 1926 komst inn i lög þau, sem hjer á að breyta, en m inni hl. 
vill þar fara aðra leið en ráðgerð er í frv. og telur vandkvæðalaust að fela stjórn- 
inni að ráða fram úr þessu þann stutta tím a, sem hjer er um að ræða.

í samræmi við þetta leggur minni hi. til, að mestur hluti frv. verði feld- 
ur burt og mun, eins og tekið er fram, skýra þetta nánar i um ræðunum . Þó 
þykir rjett að benda á það hjer, að m inni hlutinn fær ekki skilið, hvernig hægt 
er að fullnægja því ákvæði 17. gr. frv., að bæjarstjórar (borgarstjórar) verði 
kosnir í öllum kaupstöðum landsins i byrjun næsta árs, nema þeir kaupstaðir, 
sem ráðið hafa starfsm enn þessa til lengri tíma, verði skaðabótaskyldir gagnvart 
hinum  ráðnu m önnum, ef þeir verða ekki endurkosnir, en verði þeir endur- 
kosnir, er ákvæðið þýðingarlaust. Undir öllum kringum stæðum  er það gersamlega i 
rangt af löggjafarvaldinu að gefa bæjarstjórnunum  undir fótinn um að rjúfa j 

gerða samninga, enda getur þetta i engu iý rt bótarjett þeirra m anna, sem ráðnir ' 
hafa verið til starfsins.

Minni hl. leggur þvi til, að á frv. verði gerðar eftirfarandi

BREYTINGAR.

1. 2.—18. gr. falli burt.
2. Á eftir 1. gr. komi ný gr., er verður 2. gr., svo hljóðandi:

Atvinnum álaráðherra setur þær reglur um bæjarstjórnarkosningar, er með 
þarf, til þess að það skipulag komist á eins fljótt og auðið er, sem ráðgert 
er í 5. gr. laga nr. 43, 15. júni 1926.

3. 19. gr., sem verður 3. gr., orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1930.

Alþingi, 5. m ars 1929.

Magnús Guðmundsson, Hákon Kristófersson. 
frsm.


