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Iðnaðarnefnd Alþingis

Á 1256. fundi bæjarráðs Grindavíkurbæjar 26. apríi 2011 var tekið fyrir neðangreint erindi.

Beiðni um umsögn frá samgöngunefnd Alþingis um frumvarp tii sveítarstjórnariaga, 
726, mái.

Bæjarráð ítrekar umsögn sína um frumvarpið frá 18. febrúar síðastliðnum.

Þessi afgreiðsla bæjarráðs tiikynnist hér með.

Meðfylgjandi er umsögn bæjarráðs um frumvarpið.

Virðingarfyllst,
f.h. bæjarráðs Grindavíkurbæjar

Róbert Ragnarsson 
bæjarstjöri



Umsögn um frumvarp til sveitarstjórnarlaga.

Bæjarráð Grindavíknrbæjar tekur í öllum meginatriðum undir umsÖgn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga um lögin, en vilja þó draga eftirfarandi fram.

• Bæjarráð telur tveggja sólarhringa fimdarboðunartíma fyrir bæjarstjómarfundi fullnægjandi 
frest.

• Bæjarráð tekur undir sjónarmið sambandsins varðandi afgreiðslu Qárhagsáætlunar og telur að 
eðlilegur tími til fyrri umræðu sé í nóvember, í stað 15. október. Til viðbótar við ábendingar 
sambandsins vill bæjarráð benda á að breyta þurfí vinnulagi hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og 
flýta skilum á áætlunum hans eigi skilvirk áætlunarvinna að fara fram fyrr á árinu en hingað 
til.

• Jafnframt telur bæjarráð að ákvæði 63. gr. um Bindandi áhrif ákvörðunar um fjárhagsáætlun 
ársins geti verið of stíf, ekki síst hvað varðar tilfærslur milli fjárhagsliða.

• Vakin er athygli á afgreiðslu bæjarráðs á 1242, fundi bæjarráðs 10. nóvember 2010 varðandi 
skýrsluna Fjármálareglur fyrir sveitarfélög og samráð um efnahagsmál. Úttekt og tillögur.

o Bœjarráð lýsiryfir ánœgju með vel unna skýrslu og áhugaverðar tiHögur, en mjög 
mikilvœgt er að settur sé skýr rammi um jjármál sveitarfélaga. 

o Bœjarráð leggurþunga áherslu á að tekið sé tillit til handbœrs jjár áður en 
skuldastaða er metin. 

o í athugasemdum sambandsins er ekki tekið á þessari ábendingu bæjarráðs 
Grindaví kurbæj ar.

• Bæjarráð telur jafnframt að skerpa verði á því hvað löggjafinn meti öruggar fjármálastoftianir í 
skilningi 65. gr. frumvarpsins.

• Sé það vilji löggjafans að sveitarstjómir safhi ekki sjóðum, heldur nýti handbært fé til 
uppgreiðslu skulda, telur bæjarráð nauðsynlegt að sett verði almenn heimild í ÍÖg til þess að 
sveitarfélög geti á hveijum tíma greitt upp lán og skuldbindíngar án uppgreiðslugjalda.

• Bæjarráð tekur undir með sambandinu að ákvæði 116.-117. gr um dagsektir ættu að falla brott.

Að öðru leyti telur bæjarráð Grindavíkurbæjar frumvarpið taka á flestum þeim álitamálum og
ágöllum sem eru á gildandi lögum, og sé í öllum meginatriðum til bóta.


