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um frv. til 1. um breyt. á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna inn2fe0S$itá&í4§M7’ i i- 
íslands.

Frá meiri hluta félags- og tryggingamálanefndar.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Unni Gunnarsdóttur frá 
samgönguráðuneyti, Elínu Pálsdóttur frá félagsmálaráðuneyti og Pál Þórhallsson frá 
forsætisráðuneyti.

Frumvarp þetta er flutt í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjómarinnar firá 23. maí 
2007. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum vegna tilfærslu 
verkefna innan Stjómarráðs íslands. Markmið þessara aðgerða er að bæta stjómsýsluna 
og laga verkefni ráðuneyta betur að þörfum nútímans. Ætlunin er að ráðuneyti verði 
öflugar og skilvirkar einingar þar sem skyldum málaflokkum er skipað saman undir eina 
stjóm.

Félags- og tryggingamálanefnd Qallaði einungis um I. þátt frumvarpsins þar sem 
fjallað er um breytingar vegna flutnings sveitarstjómarmála til samgönguráðuneytis. I 
athugasemdum við frumvarpið segir að sú breyting ráðist af því annars vegar að 
félagsmálaráðuneytið muni taka við veigamiklum málaflokkum frá heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytinu (von er á öðru frumvarpi um þær breytingar) og hins vegar að 
vel fari saman að efla samgöngur og að sinna málefnum sveitarfélaga.

Það kom fram á fundinum aðumræddar tilfærslur væru skýrar og þau verksvið sem 
flytjast frá félagsmálaráðuneyti yfir til samgönguráðuneytis vel afmörkuð. Samkvæmt 
frumvarpinu munu málefiii á borð við kosningar til sveitarstjóma, sbr. lög nr. 5/1998, 
gatnagerðargjald, sbr. Lög nr. 153/2006 og vamir gegn snjóflóðum og skriðufollum, sbr. 
lög nr. 49/1997 flytjast yfir til samgönguráðuneytis. Jafiiframt mun Jöfiiunarsjóður 
sveitarfélaga flytjast yfir til samgönguráðuneytis um áramótin með 
sveitarstjómarmálunum. Sjóðurinn greiðir í dag framlög til sveitarfélaga vegna greiðslu 
þeirra á húsaleigubótum og mun halda því áfram eftir áramótin þótt sjóðurinn flytjist yfir 
í samgönguráðuneytið. Um fiamlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna húsaleigubóta er 
kveðið á um í reglugerð nr. 122/2003. Faglegi þátturinn sem snýr að húsaleigubótunum 
mun vera áfram hjá félagsmálaráðuneytinu eftir að breytingamar hafa tekið gildi. 
Félagsmálaráðuneytið setur með reglugerð, nr. 118/2003, að höfðu samráði við Samband 
íslenskra sveitarfélaga, nánari ákvæði um framkvæmd laga um húsaleigubætur. A 
grundvelli breytinga á lögum um húsaleigubætur, nr. 138/1997, mun 
félagsmálaráðuneytið einnig hafa samráð við samgönguráðuneytið þar að lútandi. 
Samráðsnefnd um húsaleigubætur mun vera áfram starfandi á vegum 
félagsmálaráðuneytisins, sbr. 10. gr. reglugerðar um húsaleigubætur nr. 118/2003.

Nefndin er almennt sammála um ágæti I. þáttar frumvarps þessa. Kom fram á fundi 
nefndarinnar að svo virðist sem breytingamar séu til bóta og að ekkert hafi komið fram 
sem bendi til þess að vandkvæði geti komið upp vegna starfsmannahalds innan 
framangreindra ráðuneyta vegna breytinganna. Engu að síður telur nefndin vert að benda 
á að gott væri að athuga hvort stofnast muni til biðlaunaréttar í einhverjum tilvikum. 
Einnig bendir nefndin á ósamræmi á milli frumvarpsins annars vegar og laga um stuðning 
við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum, nr. 53/1995, hins vegar. í 1. mgr. 5. gr. 
laga nr. 53/1995 segir
að „umhverfisráðherra“ skipi fráveitunefnd en skv. 9. gr. frumvarpsins segir að í stað orðsins 
„félagsmálaráðherra“ í 1. mgr. 5. gr. laganna frá 1995 skuli koma „samgönguráðherra“. Þar 
sem í framangreindum lögum stendur „umhverfisráðherra“ en ekki „félagsmálaráðherra“ 
þykir nefndinni rétt að benda á þetta misræmi milli gildandi laga og frumvarpsins.
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Nefiidin leggur til að sá þáttur frumvarpsins sem hún fjallaði um verði samþykkt og að 
framangreindar athugasemdir verði teknar til skoðunar.
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