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til laga um bæjarstjóra á Siglufirði.

FlatDÍng8m.: Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
Bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar lætur fram fara leynilega atkvæða- 

greiðslu kjósenda um, hvort bœjaratjóri skuli kosinn i stað bæjarfógeta.
Nú fæst ekki m eki hluti greiddra atkvæða fyrir þvi, að bæjarstjóri sé 

kosinn, og er þ i  leyfilegt að lita  fram fara atkvæðagreiðsln á ný eftir að 
i r  er liðið.

2. gr.
Milefnum kaapstaðarins skal stjórnað af bœjarstjórn. I henni eru 

kjörnir bæjarfnlltrúar ank bæjarstjóra.
Bæjarstjórnin kýs bæjarstjóra og ákveður laun bans og skrifstofufé, 

er hvorttveggja greiðist úr bæjarsjóði.
Að öðru leytí fer um störf og kjörtímabil bæjsrstjóra samkvæmt lögum 

nr. 59, 14. jún i 1929, um breytingar á lögum nr. 43, .15. júni 1926, um kosn- 
ingar i milefnum sveila og kaapstaða. '

3. gr.
Meðan bæjarstjóri er ekki kosinn getur bæjarstjórn, með samningi við 

bæjarfógeta i  staðnum, falið honum að annast stört bæjarstjóra fyrir þau laun, 
er málspartar verða ásáttir um, ug hefir þá bæjarfógeti sömu skyldur og rétt- 
indi gagnvart bæjarstjórn sem bæjarstjóri.

4. gr.
Lög þessi koma þegar tU framkvænrda, og faUa þ i jarfnframt úr gildi 

ikvæði laga nr. 58, 28. nóv. 1919, um breyting á lögum nr. 30, 22. nóv. 1918, 
um bæjarstjórn i  Siglufirði, þau er hér segir:

a. Orðin i 1. gr. »og m ilefnum kaupstaðarinsc.
b. 2. gr. nefndra laga.
c. Fyrsta málsgrein 3. greinar.
Svo og öll önnur ikvæði i lögum, er koma i biga við þessi lög.

G r e i n a r g e r ð .

þetta frumvarp er ftutt að fflblutun bæjarstjórnar Sighi$arðaTkanpstað«r. 
Þann 12. þ. m. barst flatningsmauni frumv. eftirfarsndi simskeytí, sem sýnir bezt 
óskir bsjarstjórnarinnar t þessu máli:

i l  fyraadag vaor aamþykkt svohljéðaadi tillaga af bnjarstjórn Siglu- 
fjarðar: Komi fram breyting á lögum nr. 30 191i8 efla 58 1919 i þá átt, afl



Siglnfjarðarkanpstað sé heimilt að taka sérstakan bæjarstjóra þegar hann vill 
og hafi rétt til að semja við bæjarfógetapn áfram, þ& skorar bæjarstjórnin á 
Alþingi að samþykkja breytingnna og þingmenn kjðrdæmisins afi fylgja 
henni vel fram. '

Bæjarfógetinns.

Siglnfjarðarkanpstaðar befir hraðvaxið á siðnstn árnm. Hefir hann nú 
orðið mikið fieiri ibúa en t. d. Seyðisfjörður, sem fékk rétt til þess fyrir 10 árnm 
Siðan að kjósa bæjarstjóra.. Stjórn bæjarmálanna er orðin margbrotin og erfið. 
Lögnm samkvæmt hvilir hún á herðnm bæjarfógeta kanpstaðarins, sem hefir á 
hendi öll hin sömn störf i sínn nmdæmi sem sýslumönnum og bæjarfógetum eru 
íalin, svo sem dómstjórn, lögreglustjórn, gjaldheimtu á öllum tekjum rikissjóðs 
og önnur störf fyrir hið opinbera, sem undir hans embætti heyra. Nú er það 
kunnugt, að lögreglustjórn mun óviða vera jafnerfið i kaupstöðnm landsins 
sem á Siglnfirði, og stafar það af binu mikla aðstreymi fólks til kaupstaðarins á 
vertiðinni. Innheimta á tekjum rikissjóðs er og engu minni á Siglufirði en i 
stærstu kanpstöðnm landsins, svo fnll ástæða virðist til þess að létta stjórn bæj- 
armála Siglufjarðar af fógetanum þar, sem hlaðinn er störfum fyrir rikið.

Ráð er þó gert fyrír þvi i þessu frumvarpi, að bæjarfógetanum á Siglu- 
firði verði falin stjórn bæjarmálanna áfram, ef samningar nást um það og bæjar- 
stjórnin telur það hagkvæmara fyrir bæinn en að ráða strax sérstakan bæjarstjóra.


