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Efni: Umsögn vegna frumvarps til laga, 726. mál.

Á fimdi sveitarstjómar Grímsnes-og Graftiingshrepps þann 18. maí s.l. lagt fram 
erindi írá Samgöngunefnd Alþingis dags. 15. apríl 2011 þar sem öskað er umsagnar 
sveitarfélagsins vegna ftumvarps til sveitarstjómarlaga,
Sveitarstjöm Grímsnes- og Grafningshrepps gerir eftirfarandi athugasemdir:

Grem 61 -  ársreikningur: þar er gert ráð fyrir að ársreikningur skuli vera fullgerður, 
endurskoðaður og tilbúinn til afgreiðslu í sveitarstjóm fyrir 15. apríl ár hvert. Gerðar 
eru athugasemdir við þessa dagsetningu þar sem uppgjör sveitarfélaga og txmi 
endurskoðenda er ekki nægur fyrir endanlega vinnslu ársreikninga allra sveitarfélaga á 
landinu. Ætla má að sveitarfélög verði að sækja um undanþágu frá þessari 
dagsetningu í miklu mæli og því væri ráðlegra að miða við 30. apríl í stað 15. apríl.

Grein 64 -  viðmiðanir um afkomu og fjárhagssstöðu sveitarfélaga: þar er
æskilegt að tilgreina hvað sé inni í heildarskuldum og skuldbindingum A og B hluta í 
reikningsskilum, eru það lífeyrisskuldbindingar, leigugreiðslur og ábyrgðir ákveðinna 
sveitarfélaganna í hlutafélögum í þeirra eigu? Nauðsynlegt er að skýra þetta í 
lagatexta í stað þess að vísa til reglugerðar sem vitnað er til sem verði útgefm síðar.

Grein 90 -  sameining við annað sveitarfélag: er heimilt að sameina hluta 
sveitarfélags við annað sveitarfélag? Nauðsynlegt er að skýra þessa grein enn frekar 
fremur en vísa í reglugerð sem er ógerð.

Grein 108 -  frumkvæði íbúa sveitarfélags: þar eru gerðar alvarlegar athugasemdir 
við fjölda þeirra sem krafist geta borgarafimdar og íbúakosningar. í fámennari 
sveitarfélögum duga 20 manns til að þetta nái fram að ganga. Gerð er tillaga að 
lámarki 50% kosningarbærra íbúa í sveitarfélögum með færri íbúa en 1000 þurfi til að 
ná fram íbúakosningum og 40% til íbúafundar.

Virðingarfyllst, 
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