
Ed. 636. Frumvarp til sveitarstjórnarlaga. [54. mál]

(Eftir 3. umr. í Nd., 17. mars.)

Samhljóða þskj. 602 með þessum breytingum:
6. gr. hljóðar svo:
Skylt er sveitarfélögum að annast þau verkefni sem þeim eru falin í lögum.
Sveitarfélög skulu vinna að sameiginlegum velferðarmálum íbúanna eftir því sem fært

þykir á hverjum tíma.
Sveitarfélög geta tekið að sér hvert það verkefni sem varðar íbúa þeirra, enda sé það

ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum.
Verkefni þau, sem sýslunefndum eru nú falin með lögum, skulu falla til sveitarfélaga.

Héraðsnefndir skulu myndaðar um lausn þeirra verkefna og annarra verkefna sem
sveitarfélögin fela þeim eða þeim eru falin með lögum. Héraðsnefndir taka við eignum og
skuldum sýslufélaga við gildistöku laga þessara nema sveitarfélög, sem aðild áttu að
sýslufélagi, óski að yfirtaka þær. Kaupstaðir geta átt aðild að héraðsnefndum og heimilt er
að sameina þær með samkomulagi viðkomandi sveitarstjórna. Um héraðsnefndir gilda
ákvæði IX. kafla eftir því sem við getur átt.

Sveitarfélög skulu hafa sjálfstæða tekjustofna og sjálfsforræði á gjaldskrá eigin
fyrirtækja og stofnana til þess að mæta kostnaði við framkvæmd þeirra verkefna sem þau
annast.

Meðal verkefna sveitarfélaga eru:
1. Félagsmál, þar á meðal

framfærslumál ,
aðstoð við aldraða og fatlaða,
barnaverndarmál,
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varnir gegn notkun vímugjafa,
rekstur dagvista fyrir börn,
rekstur dvalarheimila aldraðra,
rekstur heimilishjálpar.

2. Atvinnumál, þar á meðal
atvinnuleysisskráning,
vinnumiðlun.

3. Menntamál, þar á meðal
bygging og rekstur skóla,
fullorðinsfræðsla,
tónlistarfræðsla.

4. Húsnæðismál, þar á meðal
bygging verkamannabústaða,
bygging leiguíbúða sveitarfélaga,
útrýming heilsuspillandi húsnæðis.

5. Skipulags- og byggingarmál, þar á meðal
gerð aðal- og svæðaskipulags,
gerð deiliskipulags,
framkvæmd byggingarlaga og byggingareftirlit.

6. Almannavarnir og öryggismál, þar á meðal
eldvarnir og eldvarnaeftirlit,
staðbundnar almannavarnir.

7. Hreinlætismál, þar á meðal
sorphreinsun og sorpeyðing,
holræsalagnir og skolpeyðing,
heilbrigðiseftirlit,
meindýraeyðing.

8. Heilsugæsla, þar á meðal
rekstur heilsugæslustöðva,
rekstur sjúkrastofnana.

9. Menningarmál, þar á meðal
rekstur bókasafna, .
rekstur annarra safna,
rekstur félagsheimila,
stuðningur við áhugamannafélög um listir og listsköpun.

10. Íþróttir og útivera, þar á meðal
bygging og rekstur íþróttavalla,
bygging og rekstur íþróttahúsa,
gerð aðstöðu fyrir vetraríþróttir og ýmsar aðrar greinar íþrótta,
rekstur fólkvanga og annarra útivistarsvæða.

11. Landbúnaðarmál, þar á meðal
umsjón með forðagæslu,
eyðing refa, minka og vargfugls,
fjallskilamál.

12. Bygging og viðhald mannvirkja, þar á meðal
gatna, vega og torga,
veitukerfa,
hafna o.s.frv.

13. Ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir almennt atvinnuleysi og bjargarskort.
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97. gr. hljóðar svo:
Sveitarfélög geta haft samvinnu sín á milli um framkvæmd einstakra verkefna, á

vettvangi héraðsnefnda, byggðasamlag a eða í landshlutasamtökum.
99. gr. hljóðar svo:
Sé sveitarfélögum ætluð í lögum verkefni sem þeim er um megn að leysa hverju fyrir sig

skulu, mynduð byggðasamlög um framkvæmd þeirra, sbr. þó 4. mgr. 6. gr.
Akvæði þessa kafla gilda um byggðasamlög skv. fyrri mgr. þessarar greinar með þeim

frávikum sem kunna að felast í öðrum lögum.
100. gr. hljóðar svo:
Sé um að ræða samvinnu sveitarfélaga um áhættusaman atvinnurekstur án hlutdeildar

annarra aðila skal stofna félag í samræmi við ákvæði laga nr. 24/1972, um heimild
sveitarfélaga til stofnunar og starfrækslu atvinnu- og þjónustufyrirtækja með takmarkaðri
ábyrgð.

101. gr. hljóðar svo:
Samþykktir byggðasamlaga skulu teknar til endurskoðunar í síðasta lagi þegar liðin eru

10 ár frá stofnun þeirra og síðan á a.m.k. 10 ára fresti. Við slíka endurskoðun skal meta
reynslu af starfsemi viðkomandi byggðasamlags og stjórnskipulagi þess og skal við
fulltrúatölu í stjórn samlagsins taka tillit til breytinga sem leiðir af breyttum aðstæðum, þar á
meðal af breytingum á fólksfjölda aðildarsveitarfélaga og af breytingum á skipan þeirra eða
starfsemi héraðsnefndar.

Til þess að breyting á samþykktum fyrir byggðasamlag nái fram að ganga þurfa 2/3 hlutar
sveitarstjórna aðildarsveitarfélaga að staðfesta hana eða hún hafi verið samþykkt í almennri
atkvæðagreiðslu á starfssvæði byggðasamlagsins, en 2/3 hlutar stjórnarmanna geta krafist þess
að slík atkvæðagreiðsla fari fram um tillögu til breytinga á samþykktunum.

102. gr. hljóðar svo:
Nú óskar sveitarstjórn að ganga úr byggðasamlagi og er henni það þá heimilt enda fari

þá jafnframt fram endurskoðun á samþykktum fyrir byggðasamlagið, sbr. 101. gr.
Óski sveitarstjórnin eftir því að fá nettóeignarhluta sinn í byggðasamlagi innleyst an er

eigi skylt að greiða hann á skemmri tíma en 20 árum. Náist eigi samkomulag um verðmæti
eignarhlutans eða greiðslukjör skal það úrskurðað af þremur dómkvöddum, hæfum og
óvilhöllum mönnum sem m.a. skulu taka tillit til áframhaldandi hagræðis íbúa viðkomandi
sveitarfélags af starfsemi byggðasamlagsins og greiðslugetu byggðasamlagsins eða þeirra
sveitarfélaga sem halda rekstri þess áfram.

103. gr. hljóðar svo:
Tillaga um að hætta starfsemi byggðasamlags nær því aðeins fram að ganga að hún sé

staðfest í samræmi við ákvæði 101. gr.
Nú er ákveðið að hætta starfsemi byggðasamlags eða svo er fyrir mælt í lögum og skal þá

skipa því sérstaka skiptastjórn er gerir upp eignir þess og skuldir og slítur rekstri þess.
Heimilt er skiptastjórn að auglýsa eftir kröfum á hendur byggðasamlaginu með opinberri
innköllun. Eftir að kröfur hafa verið greiddar skal afgangi eigna eða eftirstöðvum skulda
jafnað á viðkomandi sveitarsjóði í hlutfalli við íbúatölu.

Skiptastjórn skal kjörin af stjórn byggðasamlags.
104. gr. hljóðar svo:
Sveitarfélög geta stofnað til stað bundinn a landshlutasamtaka sveitarfélaga er vinni að

hagsmunamálum íbúa í hverjum landshluta. Starfssvæði slíkra samtaka fer eftir ákvörðun
aðildarsveitarfélaga sem staðfest hefur verið af ráðuneytinu.

Sveitarstjórnir kjósa fulltrúa á ársfund landshlutasamtaka eftir þeim reglum sem
ákveðnar eru í lögum samtakanna.

3



105. gr. hljóðar svo:
Ríkisvaldið viðurkennir Samband íslenskra sveitarfélaga sem sameiginlegan málsvara

sveitarfélaga í landinu.
106. gr. hljóðar svo:
Ráðuneytið skal vinna að stækkun sveitarfélaga með samruna fámennra sveitarfélaga í

stærri og öflugri heildir. Skal ráðuneytið vinna að þessu í samráði við einstök sveitarfélög,
Samband íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtök sveitarfélaga.

107. gr. hljóðar svo:
Þegar skylt er að sameina sveitarfélag öðru sveitarfélagi, sbr. 2. mgr. 5. gr., skal

ráðuneytið skipa nefnd er í sitji tveir menn skv. tilnefningu sveitarstjórnar í því sveitarfélagi
sem um ræðir og tvo menn skv. tilnefningu viðkomandi héraðsnefndar. Þá skipar ráðuneytið
formann nefndarinnar án tilnefningar.

Nefndin skal gera tillögu um hverra kosta skuli leita varðandi sameiningu sveitarfélags-
ins við annað eða önnur sveitarfélög.

Þegar tillaga nefndarinnar liggur fyrir skal ráðuneytið fara þess á leit við viðkomandi
sveitarfélag eða sveitarfélög að þau tilnefni til viðbótar fulltrúa í nefndina þannig að hvort
eða hvert sveitarfélag eigi þar tvo fulltrúa.

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.
Nú berst ráðuneytinu eigi tilnefning í nefndina innan tilskilins frests og skal þá

ráðuneytið skipa fulltrúa í nefndina án tilnefningar.
Nefndin skal síðan gera tillögu til viðkomandi sveitarstjórna um það hvernig að

sameiningu sveitarfélaganna skuli staðið.
Sé um fleiri en eina tillögu að ræða getur ráðuneytið ákveðið að láta fara fram almenna

atkvæðagreiðslu meðal íbúa viðkomandi sveitarfélaga um tillögurnar.
Ráðuneytið skal óska eftir umsögn viðkomandi sveitarstjórna um sameiningarmálið en

síðan ákveður ráðuneytið hvernig að sameiningu sveitarfélaganna skuli staðið.
Heimilt er ráðuneytinu að fresta sameiningu sveitarfélaga þar sem svo stendur á sem

segir í 2. mgr. 5. gr.

108. gr. hljóðar svo:
Þegar tvær eða fleiri sveitarstjórnir hafa ákveðið að kanna möguleika á sameiningu

skulu þær kjósa samstarfsnefnd til þess að annast athugun málsins.
Skal hvor eða hver sveitarstjórn kjósa tvo fulltrúa eða fleiri í nefndina eftir

samkomulagi. Nefndin kýs formann úr sínum hópi.
Samstarfsnefnd skal starfa í samráði við ráðuneytið og skal það láta henni í té þá aðstoð

er það telur nauðsynlega og úrskurða um vafaatriði er upp kunna að koma.
Þegar samstarfsnefnd hefur skilað áliti sínu um sameiningu skulu viðkomandi sveitar-

stjórnir taka málið á dagskrá. Skal hafa tvær umræður um málið án atkvæðagreiðslu.
Að lokinni umræðu sveitarstjórna skal síðan fara fram atkvæðagreiðsla innan sveitarfé-

laganna um sameininguna. Viðkomandi sveitarstjórnir ákveða sameiginlega hvenær
atkvæðagreiðsla fer fram og skal kosið sama dag í sveitarfélögunum.

Sveitarstjórn lætur gera atkvæðaseðil til afnota við atkvæðagreiðsluna í samráði við
ráðuneytið. Um atkvæðagreiðslur skv. þessari mgr. fer eftir ákvæðum III. kafla laga
þessara, eftir því sem við getur átt.

109. gr. hljóðar svo:
Ef meiri hluti atkvæðisbærra íbúa sveitarfélags hefur synjað sameiningu við atkvæða-

greiðslu skv. 108. gr. verður það sveitarfélag eigi sameinað öðrum sveitarfélögum að svo
stöddu.
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Hafi sameiningin hlotið samþykki skulu sveitarstjórnir þær, sem hlut eiga að máli, taka
ákvarðanir um fjárhagsmálefni sveitarfélaganna, fjölda fulltrúa í nýrri sveitarstjórn, nafn
hins sameinaða sveitarfélags og önnur atriði. Ákvarðanir þessar skulu sendar ráðuneytinu
sem ákveður hvenær sameining skuli fara fram.

Séu sveitarfélög þau, sem sameinuð eru, sitt í hvoru lögsagnarumdæmi skal ráðuneytið
leita umsagnar dómsmálaráðuneytisins áður en ákvörðun um sameiningu er tekin.

110. gr. hljóðar svo:
Sameining sveitarfélaga yfir mörk kjördæma verður ekki ákveðin nema með lögum.
111. gr. hljóðar svo:
Ráðuneytið skal hlutast til um að samþykktir og reglugerðir, sem gilda í þeim

sveitarfélögum sem sameina skal, verði endurskoðaðar og samræmdar og síðan lagðar fyrir
sveitarstjórn í hinu sameinaða sveitarfélagi.

112. gr. hljóðar svo:
Þegar ráðuneytið hefur staðfest sameiningu sveitarfélaga skv. framanskráðu skal það

gefa út tilkynningu um sameininguna sem birta skal í B-deild Stjórnartíðinda. Þar skal greint
frá nafni hins nýja sveitarfélags, hvaða sveitarfélög hafi verið sameinuð, frá hvaða tíma
sameiningin taki gildi, tölu sveitarstjórnarmanna, svo og hvort kosning skv. 113. gr. skuli
fram fara og hvenær.

113. gr. hljóðar svo:
Ráðuneyti getur ákveðið að kosningar skuli fara fram til sveitarstjórnar hins sameinaða

sveitarfélags þegar við sameiningu, svo og kjördag slíkra aukakosninga.
114. gr. hljóðar svo:
Ráðuneytið getur, að fenginni umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga, sett almennar

reglur þess efnis að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga veiti fjárhagslega aðstoð til þess að greiða
fyrir sameiningu sveitarfélaga. Slíka aðstoð má veita í allt að fimm ár eftir sameiningu.

115. gr. hljóðar svo:
Þegar sveitarfélag í dreifbýli og sveitarfélag í þéttbýli sameinast er sveitarstjórn hins

sameinaða sveitarfélags heimilt að ákveða að um tiltekinn tíma, þó ekki lengur en 10 ár frá
sameiningu, megi veita tiltekinn afslátt af fasteignaskatti af eignum í dreifbýli vegna
mismunandi þjónustu við fasteignaeigendur í dreifbýli og þéttbýli.

116. gr. hljóðar svo:
Ríkisstjórninni er rétt að koma á formlegu samstarfi við samtök sveitarfélaga með gerð

samstarfssáttmála ríkis og sveitarfélaga og með öðrum hætti. Ríkisstjórnin skal hafa náið
samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga um þau mál er varða verkaskiptingu ríkis og
sveitarfélaga og önnur samskipti þessara aðila.

117. gr. hljóðar svo:
Ráðuneytið getur falið umboðsmönnum ríkisins í héraði að annast verkefni sem því eru

falin með lögum þessum.
Umboðsmenn ríkisins skulu vera sveitarfélögum og samtökum þeirra til ráðuneytis við

störf þeirra, eftir því sem óskað er og við verður komið. Skulu þeir veita ráðgjöf, að því leyti
sem það samrýmist öðrum embættisskyldum þeirra, og aðstoða við samvinnu og stækkun
sveitarfélaga.

Óski héraðsnefnd eftir er umboðsmaður ríkisins skyldur að annast framkvæmdastjórn
fyrir nefndina enda sé kostnaður greiddur af héraðsnefnd.

Setja skal nánari ákvæði um þessi atriði í reglugerð.
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118. gr. hljóðar svo:
Ráðuneytið skal hafa eftirlit með því að sveitarstjórnir gegni skyldum sínum skv. lögum

þessum og öðrum löglegum fyrirmælum.
Vanræki sveitarstjórn skyldur sínar skal ráðuneytið veita henni áminningu og skora á

hana að bæta úr vanrækslunni.
Verði sveitarstjórn eigi við áskorun ráðuneytisins innan frests sem ráðuneytið tiltekur

er því heimilt að stöðva greiðslur til sveitarsjóðs úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga þar til bætt
hefur verið úr vanrækslunni. Jafnframt getur ráðuneytið með lögsókn krafist dagsekta af
þeim sem ábyrgð bera á vanrækslunni og mega dagsektir nema allt að fimmföldum
daglaunum viðkomandi manns.

119. gr. hljóðar svo:
Ráðuneytið skal úrskurða um ýmis vafaatriði sem upp kunna að koma við framkvæmd

sveitarstjórnarmálefna en það skerðir þó eigi rétt aðila til þess að höfða mál fyrir
dómstólum.

Ráðuneytið skal kveða upp úrskurð innan tveggja mánaða frá því að því berst mál til
úrskurðar. Ráðuneytið skal árlega gefa út úrskurði sína í sveitarstjórnarmálefnum.

120. gr. hljóðar svo:
Ráðuneytið skal í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga semja fyrirmynd að

samþykkt um stjórn sveitarfélaga og senda hana öllum sveitarstjórnum.
Sveitarstjórnir skulu setja nýjar samþykktir um stjórn sveitarfélaga eða endurskoða

eldri samþykktir innan eins árs frá gildistöku laga þessara.
121. gr. hljóðar svo:
I. kafli og III. kafli laga þessara öðlast þegar gildi. VIII. kafli laganna tekur gildi 1.

janúar 1987.. Aðrir kaflar laganna taka gildi þegar að loknum almennum sveitarstjórnar-
kosningum árið 1986.

Jafnframt falla úr gildi sveitarstjórnarlög, nr. 58 frá 29. mars 1961, svo og lög nr.
28/1968,52/1972,41/1976,19/1978,9/1982 og 12/1983, um breytingar á þeim lögum, lög nr. 5
frá 7. mars 1962, um sveitarstjórnarkosningar, og lög nr. 5/1966,7/1978,8/1982,10/1982 og
64/1984, um breytingar á þeim lögum, og lög nr. 70 frá 12. maí 1970, um sameiningu
sveitarfélaga.

Ákvæði til bráðabirgða hljóða svo:
I

Kosning sýslunefnda vorið 1986 fer fram skv. ákvæðum IV. kafla laga nr. 5829. mars
1961, með síðari breytingum, og skulu þær fara með umboð þar til sveitarfélög eða byggða-
samlög geta tekið við verkefnum þeirra, en þó ekki lengur en til 31. desember 1987.

Oddvitar sýslunefnda skulu hafa forgöngu um flutning verkefna og önnur skil af hálfu
sýslufélaga til sveitarfélaga og héraðsnefnda. Ráðuneytið skal setja nánari reglur um þessi
efni.

II
Kosningar sveitarstjórna vorið 1986 skulu fara fram laugardaginn 31. maí nema í þeim

sveitarfélögum þar sem færri en 3f4 hlutar íbúanna eru búsettir í kauptúnum. Þar skulu
kosningarnar fara fram laugardaginn 14. júní. Að öðru leyti gilda ákvæði þessara laga um
þær kosningar.
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