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Akvæði frv. Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998
l.gr.

Við 3. mgr. 39. gr. laganna bætistren 
meðan sveitarstióm er í sumarlevfi fer 
bvssðarráð
með sömu heimildir oe sveitarstióm hefur 
ella.

3. mgr. 39. gr.
Byggðarráði er heimil fullnaðarákvörðun 
mála sem eigi varða vemlega fjárhag 
sveitarsjóðs eða stofhana hans, endasé eigi 
ágreiningur innan ráðsins eða við 
framkvæmdastjóra um ákvörðunina.

2.gr.
4. mgr. 40. gr. laganna orðast svo: 

Starfsmenn fyrirtækja og stofiiana 
sveitarfélags eru ekki kjörgengir í nefndir, 
ráð og stjómir þeirra fyrirtækja eða stofiiana 
er þeir starfa hiá. Sveitarstióm eetur ákveðið 
að víkia fiá þessu ákvæði ef málefiii 
vinnuveitanda eru óveruleeur þáttur í starfi 
viðkomandi nefiidar oe starf viðkomandi 
einstaklines er ekki bess eðlis að hætta sé á 
haesmunaárekstrum brátt fvrir nefiidarsetu.

42. gr. Kjörgengi starfsmanna. 
Starfsmenn fyrirtælga og stofiiana 
sveitarfélags eru ekki kjörgengir í nefndir, 
ráð og stjómir þeirra fyrirtækja eða 
stofiiana er þeir starfa hjá.

3. gr.
42. gr. laganna orðast svo ásamt fyrirsögn: 
Lausn frá nefndasetu og endurskipun.

Fulltrúum í nefiidum, ráðum og stjómum 
sveitarfélaes. sem ekki em aðal- eða 
varamenn í sveitarstióm. er heimilt að seeia 
af sér nefiidarstörfum hvenær sem er á 
kjörtímabilinu.

Aðrir fulltrúar eeta óskað eftir bví við 
sveitarstióm að beim verði veitt lausn 
tímabundið eða út kiörtímabilið á sama hátt 
oe skv. 34. er.

Sveitarstjóm getur hvenær sem er á 
kjörtímabili ákveðið að skipta um fulltrúa í 
nefiidum. ráðum oe stiómum sem hún kvs 
eða skipar ef ekki er um það áereinineur 
innan sveitarstiómar eða málefnaleear 
ástæður mæla með slíkri brevtineu. svo sem 
ef nefiidarmaður brvtur eeen þaenarskvldu 
eða hann mætir ekki á fundi nefndar. F.nn 
fremur eetur sveitarstióm ákveðið að 
endurskioa nefiid. svo sem ef brevtinear

4. mgr. 40. gr.
Sveitarstjóm er heimilt að skipta um fulltrúa í 
nefiidum hvenær sem er á kjörtímabili 
nefndar, svo sem þegar nefiidarmenn njóta 
ekki lengur trausts meiri hluta þeirra sem sæti 
eiga í sveitarstjóm. Enn fremur er fulltrúum í 
nefhdum heimilt að segja af sér 
nefhdarstörfum hvenær sem er á 
kjörtímabilinu.

2. mgr. 43. gr.
Ef tveir eða fleiri flokkar eða framboðsaðilar 
hafa haft samstarf um nefiidarkosningar skal 
þó sá aðili, sem tilnefhdi viðkomandi mann 
til setu í nefiid, einnig tilnefiia varamann hans 
sé eigi öðmvísi ákveðið í yfirlýsingu, sbr. 24.
gr-

verða á meirihlutasamstarfi á kiörtímabilinu. 
oe fer bá um kiör hennar skv. 2. mer. 40. er.

Ef aðeins á að skiota um hluta nefiidar skal 
sá fiamboðslisti sem tilnefhdi nefhdarmann 
einnie skioa eftirmann hans nema 
sveitarstióm hafi verið siálfkiörin eða kiörin 
óbundinni kosnineu. en bá skal beita 
hlutfallskosnineu. Ef tveir eða fleiri 
stjómmálaflokkar eða samtök áttu samstarf 
um nefhdarkosningar skal þó það framboð 
sem tilnefiidi viðkomandi mann til setu í 
nefnd tilnefiia eflirmann hans sé eigi kveðið á 
um annað í yfirlýsingu, sbr. 24. gr.
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4. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 43. gr. 
laganna:
a. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður er orðast 
svo: Ella skipar sveitarstióm nvian varamann 
til setu í nefndinni.
b. 2. mgr. orðast svo:
Um skipan einstakra varamanna í nefndir. ráð 
eða stiómir sveitarfélass fer skv. 3. mer. 42. 
SL

43. gr. Varamenn.
Þegar aðalmaður í nefiid forfallast um 
stundarsakir skal varamaður hans taka sæti í 
nefiidinni. Þegar aðalmaður í nefnd fellur frá, 
flyst burt eða forfallast varanlega á annan hátt 
tekur varamaður sæti hans, sbr. fyrri málslið, 
nema sveitarstjóm ákveði að kjósa aðalmann 
að nýju.

5. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 73. gr. 
laganna:
a. 6. mgr. orðast svo:

Sveitarstióm er heimilt að ábvrejast með 
siálfskuldarábvreð lán til stofnana oe 
fvrirtækia í eieu sveitarfélaesins sem falla 
undir b-lið 60. er. Einnie eetur sveitarstióm 
veitt einfalda ábvreð veena lánveitinea til 
framkvæmda á veeum félaea sem 
sveitarfélaeið á oe rekur í samvinnu við 
önnur sveitarfélöe eða aðra ot>inbera aðila til 
að veita löeákveðna biónustu en innbvrðis 
skal ábvreð eieenda skiotast í hlutfalli við 
eienarhluti. Skilvrði fvrir ábvreðarveitineu er 
að viðkomandi löeaðili sé að fullu í eieu 
ODÍnberra aðila oe að allir eieendur ábvreist 
lánið í samræmi við eienarhluta sinn. 
Ábvreðin fellur úr eildi ef löeaðilinn færist 
að einhveriu levti i eieu einkaaðila.
b. Við greinina bætist ný málsgrein, 
svohljóðandi:

Prókúruhafa sveitarsjóðs er heimilt fyrir 
hönd sveitarfélags að ábyrgjast með 
framsalsáritun
greiðslu viðskiptaskjala sem sveitarfélagið 
hefiir eignast á eðlilegan hátt í tengslum við 
daglegan rekstur þess.

6. mgr. 73. gr.
Eigi má binda sveitarsjóð í ábyrgðir vegna 
skuldbindinga annarra aðila en stofhana 
sveitarfélagsins. Prókúruhafa sveitarsjóðs 
er þó heimilt fyrir hönd sveitarfélags að 
ábyrgjast
með framsalsáritun greiðslu viðskiptaskjala 
sem sveitarfélagið hefur eignast á eðlilegan 
hátt í tengslum við daglegan rekstur þess.

6. gr.
2. mgr. 91. gr. laganna orðast svo: 

Sveitarstjómum sveitarfélaga þar sem 
sameiningartillaga hlýtur samþykki íbúa er 
heimilt að ákveða sameiningu þeirra 
sveitarfélaga þótt tillaga samstarfsnefiidar 
hljóti ekki samþykki íbúa allra hlutaðeigandi 
sveitarfélaga. Skilyrði er að tillaga hafi verið 
samþykkt í a.m.k. 3/5 sveitarfélaganna og að 
í þeim sveitarfélögum búi a.m.k. 3/5 íbúa á 
svæðinu.

2. mgr. 91. gr.
Hljóti tillaga samstarfsnefndar skv. 90. gr. 
ekki samþykki í öllum hlutaðeigandi 
sveitarfélögum, en þó meiri hluta greiddra 
atkvæða í a.m.k. 2/3 þeirra og í þeim 
sveitarfélögum búi a.m.k. 2/3 íbúa á svæðinu, 
er viðkomandi sveitarstjómum heimilt að 
ákveða sameiningu þeirra sveitarfélaga sem 
samþykkt hafa sameininguna.

7. gr.
Við lögin bætast Qögur ný ákvæði til 
bráðabirgða er orðast svo:
a. (!•)

Sambærilegt ákvæði ekki í gildi.
Um sameiningu sveitarfélaga gilda ákvæði 
IX. kafla laganna.
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I tengslum við átaksverkefni ríkis- 
stjómarinnar og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga um eflingu sveitarstjómar- 
stigsins skal sameiningamefhd, sem 
félagsmálaráðherra skipar, undirbúa og leggja 
fram tillögur um sameiningu sveitarfélaga.

Við gerð tillagna sinna skal nefndin hafa 
hliðsjón af landfræðilegum og félagslegum 
aðstæðum og sjónarmiðum hlutaðeigandi 
sveitarstjóma og landshlutasamtaka sveitar- 
félaga.

Tillögur skulu miða að því að hvert 
sveitarfélag verði heildstætt atvinnu- og 
þjónustusvæði. Nefndin skal kynna sveitar- 
stjómum og samtökum þeirra tillögur sínar 
og veita þeim hæfilegan frest til að gera 
athugasemdir við tillögumar. Einnig skal gefa 
almenningi kost á að koma sjónarmiðum 
sinum á fiamfæri við nefiidina.

Þegar fiestur til að skila athugasemdiun við 
sameiningartillögur er liðinn skal 
sameiningamefiid fara yfir athugasemdir. Að 
því loknu skal nefiidin ákveða hvort hún gerir 
breytingar á tillögu, dregur hana til baka eða 
leggur hana fram óbreytta. Endanlegar 
tillögur nefiidarinnar skal auglýsa í 
dagblöðum og á annan þann hátt sem nefhdin 
ákveður, í samráði við hlutaðeigandi 
sveitarstjómir eða samtök þeirra.

Þær sveitarstjómir sem sameiningartillaga 
varðar skulu hver tilnefiia tvo fulltrúa í 
samstarfsnefhd sem annast imdirbúning 
atkvæðagreiðslu um tillöguna og gerð 
kynningarefnis um áhrif hugsanlegrar 
sameiningar. Sameiningamefhd og 
félagsmálaráðuneytið skulu veita samstarfs- 
nefndinni nauðsynlega ráðgjöf um meðferð 
tillagnanna.
b. (n.)

Atkvæðagreiðsla um tillögur
sameiningamefndar skal fara fram 23. apríl 
2005 í öllum sveitarfélögum sem tillaga 
varðar.

Um framkvæmd atkvæðagreiðslu, 
kosningarrétt og gerð kjörskrár gilda ákvæði 
laga um kosningar til sveitarstjóma, nr. 
5/1998, með síðari breytingum, eftir því sem 
við á.

Yfirlgörstjóm í hveiju sveitarfélagi annast 
framkvæmd atkvæðagreiðslu og talningu 
atkvæða en samstarfsnefiid hefur eftirlit með 
talningu og tilkynnir úrslit atkvæðagreiðslu.

Ekki er heimilt að hefja talningu atkvæða 
fyrr en öllum kjörstöðum hefur verið lokað í 
þeim sveitarfélögum sem taka þátt í
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atkvæðagreiðslu um sameiningartillögu.
c. (III.)

Sveitarfélag verður eigi sameinað öðrum 
sveitarfélögum samkvæmt tillögu 
sameiningamefndar nema fleiri ibúar þess 
lýsi sig fylgjandi tillögunni i atkvæðagreiðslu 
en andvígir.

Sameining sveitarfélaga telst samþykkt ef 
sameiningartillaga hlýtur samþykki íbúa í 
öllum sveitarfélögum sem tillagan varðar, 
sbr. 1. mgr., og tekur gildi 9. júní 2006 nema 
sveitarstjómir ákveði aðra dagsetningu í 
samráði við ráðuneytið.

Ef tillaga sameiningamefndar hlýtur ekki 
samþykki íbúa í öllum hlutaðeigandi 
sveitarfélögum, en meiri hluti þeirra sem 
afstöðu taka í atkvæðagreiðslu lýsir sig þó 
fylgjandi sameiningu, skal greiða atkvæði að 
nýju innan sex vikna í sveitarfélögum þar 
sem tillaga var felld. Skilyrði er að tillagan 
hafi verið samþykkt í a.m.k. tveimur 
sveitarfélögum. Skal þá sama kjörskrá gilda 
og við fyrri atkvæðagreiðslu.

Að lokinni atkvæðagreiðslu skv. 3. mgr. er 
sveitarstjómum sveitarfélaga þar sem 
sameiningartillaga var samþykkt heimilt að 
ákveða sameiningu þeirra sveitarfélaga. Þetta 
verður þó ekki gert nema tillaga hafi verið 
samþykkt í a.m.k. 3/5 sveitarfélaganna og i 
þeim sveitarfélögum búi a.m.k. 3/5 íbúa á 
svæðinu.

Sameining sveitarfélaga samkvæmt þessari 
grein skal taka gildi 9. júní 2006 nema 
sveitarstjómir ákveði aðra dagsetningu í 
samráði við ráðuneytið.
d. (IV.)

Sameiningamefhd getur ákveðið að leggja 
fiam nýja tillögu um sameiningu 
sveitarfélaga ef tillaga nefiidarinnar er felld í 
atkvæðagreiðslu. Atkvæðagreiðsla um þá 
tillögu skal fara fram á tímabilinu október 
2005 til janúar 2006 og skal gera nýja 
kjörskrá fyrir þá atkvæðagreiðslu.

Að öðm leyti fer um framkvæmd 
atkvæðagreiðslu og úrslit samkvæmt 
ákvæðum til bráðabirgða II og IH.
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