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

Frá  allsherjarnefnd.

Nefndin hefir yfirfarið frv. og sjer ekki fært að leggja til, að það verði 
samþykt, og liggja til þess ým s rök. Veigamesta ástæðan er sú, að nefndinni 
þykir mjög óvist, hversu það fyrirkomulag kunni að reynast, að sum ir hreppar 
i sýslu hafi alm anaksárið  sem reikningsár, en sum ir  fardagaárið, og varla getur 
það talist eðlileg tilhögun. Ö nnur ástæða nefndarinnar  er sú, að af breytingu 
reikningsársins leiða ým sar mikilvægar breytingar, sem óvist er um, hvernig 
almenningi m undi getast að. E f reikningsárinu er breytt, er það hæpið, ef 
ekki ómögulegt, að sýslunefndin geti á næsta reikningsári úrskurðað  hrepps- 
reikningana i þeim sýslum, sem halda sýslufundi snem m a ársins, en sá er 
siður sum staðar að halda þá fundi i febrúar til mars.

Nefndin er i raun  og veru hlynt þeirri hugm ynd, að a lm anaksárið  
verði gert að reikningsári h reppanna, en hún telur það varhugavert af þeim 
ástæðum, sem að fram an eru greindar, að heimila hreppsnefndum  að órann- 
sökuðu máli að brevta til í þessu efni, enda leiða af þessari breytingu ým sar 
fleiri breytingar en frv. gerir ráð fvrir. Að þannig vöxnu máli þykir nefndinni 
ekki rjett að lögleiða frv. á þessu þingi, en vill hins vegar ráða háttvirtri deild 
til að visa þvi til s tjó rnarinnar  til undirhúnings undir næsta þing. Er það til- 
ætlun nefndarinnar, að leitað verði tillagna hreppsnefnda landsins um málið, 
og stjórnin undirbúi siðan frv., ef henni þykir það tiltækilegt, og verður þá 
að taka til a thugunar 6 . - 5 4 .  gr. sveitarstjórnarlaganna.

Nefndin hefir orðið þess vör, að ým sir þingm enn óska eftir breytingu 
í svipaða átt og frv. gerir ráð fyrir, en þó vill þar töluvert sitt hver. Það er 
og auðsætt eftir þeim frumvarpafjölda, sem  allsherjarnefndin hefir til meðferð-



ar, að henni getur ekki unnist tími til að undirbúa  trv. um  svo viðtæka breyt- 
ingu á sveitarstjórnarlögunum, sem hjer er um  að ræða, enda er eðlilegast, að 
slfk breyting komi trá stjórninni.

Nefndin leggur þvi til, að þessu máli verði vísað til s tjórnarinnar.

Alþingi, 20. m ars 1923.
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