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Sjávarútvegsnefnd Alþingis.

Með bréfi sjávarútvegsnefndar Alþingis, dags. 6. febrúar sl., fékk Samband 
íslenskra sveitarfélaga til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 
116/2006 um stjóm fiskveiða, 459. mál.

Með frumvarpi þessu er ætlunin að færa endanlegt vald til úthlutunar 
byggðakvóta frá sjávarútvegsráðherra tíl sveitarfélaga. Megin ástæðan fyrir því 
að þetta er gert eru athugasemdir Umboðsmanns Alþingis vegna úthlutunar 
byggðakvóta en hann hefur gert verulegar athugasemdir við framkvæmd og 
stjómsýslu þeirra mála.

Samkvæmt frumvarpinu á lausnin að felast í því að færa verkefnið til 
sveitarfélaga. Þá munu sveitarfélög alfarið sjá um úthlutun byggðakvótans og 
bera á þvf ábyrgð.

Við þetta hefur Samband íslenskra sveitarfélaga ýmislegt að athuga.

• í fyrsta lagi hefur frumvarpið verið samið og lagt fram á Alþingi án 
nokkurs samráðs við sambandið. Hér er um mikilvægt og viðkvæmt 
mál að ræða sem oft hefur valdið miklum deilum, bæði í héraði og 
gagnvart sjávarútvegsráðuneytínu, sbr. fjölda kvartcina til 
Umboðsmanns Alþingis. Það er því alls óvfet að hér sé um verkefni að 
ræða sem eftírsóknarvert er fyrir sveitarfélögin að taka yfir. Þá liggur 
það fyrir að sveitarfélögin hafa ekki óskað eftir því að taka verkefnið 
yfir og alls ekki án þess að um það fari fram viðræður milli ríkis og 
sveitarfélaga en engar slíkar viðræður hafa átt sér stað.

• Þá má einnig velta því fyrir sér hvort það sé eðlilegt verkefni 
sveitarfélaga að sjá um úthlutun á takmörkuðum gæðum sem tilheyra 
öðrum aðilum eða þeir hafa ráðstöfunarrétt yfir og selja um það reglur 
sem geta verið svo nákvæmar að ekkert svigrúm sé til mats 
sveitarfélaganna. Siíkt verkefni er þá í raun gert í eins konar verktöku 
fyrir sjávarútvegsráðuneytið en þó án þess að um það sé samið eða því 
fylgi fjármunir til framkvæmdarinnar.

• Par sem frumvaipið felur í sér að sveitarsljómir taki hina endanlegu 
ákvörðun um úthlutun byggðakvóta felur það jafnframt í sér að 
sveitarfélögin bera ábyrgð á ákvörðuninni og stjómsýslunni þar að 
lútandi. Hér er um nýtt verkefni sveitarfélaga að ræða sem mun 
óhjákvæmilega hafa í för með sér ný útgjöld fyrir sveitarfélögin, bæði 
vegna vinnu við töku ákvörðunar auk kostnaðar vegna hugsanlegra 
kæra og jafnvel skaðabóta. Þrátt fyrir þennan augljósa kostnaðarauka 
fylgdi frumvarpinu ekkert kostnaðarmat en samkvæmt sérstöku 
samkomulagi ríkis og sveitarfélaga skal kostnaðarmeta 
stjómarfrumvörp sem einvörðungu eða að verulegu leyti hafa bein



áhrif á sveitarfélögin. Fmmvarp þetta snýr nær einvörðungu að
sveitarfélögunum og því ljóst að því á að fylgja kostnaðarmat.

• Markmiðið með tilvist sveitarfélaga er að þau hafi sjálfstjóm við
framkvæmd verkefna sinna. Hvort og hversu mikil sjálfsljóm felst í 
þessu verkefni er afar óljóst. Frumvarpið gerir ráð fyrir því að ráðherra 
verði veitt heimild til að setja reglugerð um almenn samræmd skiiyrði 
fyrir allt landið um úthlutun byggðakvótans. Reglugerðin á m.a. að 
innihalda ákvæði um stærð, gerð, skráningarstað, skráningartíma og 
eignarhald skipa, heimiiisfesti útgerðaraðila, löndun og vinnslu afla á 
grundvelli úthlutaðra aflaheimilda, framkvæmd úthlutunar, brottfall 
aflaheimilda, framsal og skipti á aflaheimildum o.fl. Sambandið telur að 
ekki sé hægt að átta sig á málinu í heild fyrr en drög að slíkri reglugerð 
liggja fyrir. Það er ekki eftirsóknarvert fyrir sveitarfélögin að taka að sér 
verkefni fyrir önnur stjómvöld ef lítíð eða ekkert sjálfstjómarvald fylgir 
því. Segja má að verkefni sem á að afgreiða með samræmdum hættí út 
um allt land henti ekki sem verkefni sveitarfélaga.

• Fram kemur í frumvarpinu að ákvarðanir sveitarstjóma um úthlutun 
aflaheimilda séu kæranlegar til sérstakrar úrskurðamefndar. Þegar 
athugasemdir með frumvarpinu eru lesnar virðist gæta nokkurs 
misskilnings um eftírlitsheimildir ríkisins með verkefnum sveitarfélaga. I 
athugasemdum við 1. grein segir í 8. tl. að almenna reglan sé sú að 
ákvarðanir stjómvalda séu kæranlegar til æðri stjómvalda og ef ekki 
væri þetta sérákvæði væru ákvarðanir um úthlutanir tíl fiskiskipa 
væntanlega kæranlegar til sjávarútvegsráðuneytisins. Þessi skilningur er 
rangur því ríkisvaldið getur ekki haft neitt eftirlit með starfeemi 
sveitarfélaga nema fyrír því sé sérstök lagaheimild. Því væri 
sjávarútvegsráðuneytið ekki bært tíl að úrskurða um ákvarðanir 
sveitarstjóma ef ekkert lagaákvæði kvæði á um það. Vegna þessa 
misskilnings má óttast að hugmyndir frumvarpshöfunda um 
valdheimildir úrskurðamefndarinnar gagnvart sveitarfélögum séu þær 
að úrskurðamefndin sé æðra stjómvald með sömu valdheimildir og 
æðra stjómvaid hefur almennt gagnvart lægra settu stjómvaldi í 
stjómsýslu ríkisins. I því felst að hið æðra stjómvald hefur allar sömu 
valdheimildir og hið lægra og getur því tekið nýjar ákvarðanir sem eru 
andstæðar ákvörðunum hins lægra setta stjómvalds.

• Meginreglan um eftíríitsheimildir ríkisins gagnvart ákvörðunum 
sveitarfélaga er hins vegar sú að eftirlitsaðilar hafa eingöngu heimild til 
að framkvæma lögmætiseftírlit, þ.e. eingöngu er kannað hvort farið 
hafi verið að lögum, þ.m.t. stjómsýslulögum þar sem þau gilda, við 
töku ákvörðunarinnar en ekki er hróflað við svigrúmi sveitarfélaga tíl að 
beita fijálsu matí sínu. Niðurstaða eftirlitsaðila getur eingöngu orðið sú 
að ákvörðun sé gild eða ógild ef annmarkar eru slíkir að valdi 
ógildingu. Eftírlitsaðili getur almennt ekki tekið nýja ákvörðun fyrir 
sveitarfélagið. Mikilvægt er að þessi skilningur liggi alveg ljós fyrir og 
tryggt verði að úrskurðamefndin hafi eingöng slíkar heimildir. Ekki 
verður þó séð að nauðsynlegt verði að breyta lagaákvæðinu til að 
tryggja þetta enda er það aðallega texti í athugasemdum með
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ákvæðinu sem gefur tilefni til að ætla að valdheimildir 
úrskurðamefndarinnar geti verið aðrar.

• Þá liggur það ljóst fyrir að afar skiptar skoðanir eru um þetta frumvarp 
meðai sveitarstjómarmanna. Pó virðist það vera algengari afstaða að 
vilja ekki verkefnið og að aðkoma sveitarfélaga samkvæmt núgildandi 
lögum sé nægileg til að ná fram því markmiði að úthlutun byggðakvóta 
sé f samræmi við aðstæður á hveijum stað fyrir sig.

Sambandið er almennt hlynnt verkefnatilflutningi frá ríki til sveitarfélaga. 
Sambandið telur þó að allir slíkir verkefnaflutningar verði að gerast með 
viðræðum miili ríkis og sveitarfélaga þannig að full sátt náist um verkefnið og 
fjármögnun þess.

Mál þetta varðar mikilvæga hagsmuni en hefur ekki verið undirbúið með 
fullnægjandi hætti gagnvart sveitarfélögunum auk þess sem ekkert 
kostnaðarmat fylgir frumvarpinu. Það er því afstaða sambandsins að fresta beri 
afgreiðslu frumvarpsins þar til fullnægjandi samráð hefur verið haft við 
sveitarfélögin og kostnaðarmat liggur fyrir. Fram að þeim tíma verði 
úthlutunaraðferðir óbreyttar að öðru leyti en því að lagfærðir verði þeir 
vankantar sem Umboðsmaður Alþingis hefur talið vera á málinu.
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