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Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, vegna viðskiptanefndar, dags. 
28. desember s.lv þar sem óskað er eftir umsögn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga um ofangreint þingmál.
Frumvarpið er flutttil innleiðingar á svonefndri þjónustutilskipun ESB frá 12. 
desember 2006 (nr. 2006/123/EB), Þjónustutilskipunin var tekin upp í EES- 
samninginn með ákvörðun sameiginiegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 frá 9. 
júní 2009.
Sambandið hefur komið að undirbúningi innleiðingarinnar og átt um það gott 
samstarf við efnahags- og viðskiptaráðuneytið. þjónustutilskipunin snertir 
helst starfsemi heiibrigðiseftirlitssvæðanna/ en stjórnsýsla þeirra er á 
sveitarstjórnarstigi sbr. ákvæði laga um hollustuhætti- og mengunarvarnir. Þá 
mun þjónustutilskipunin einnig hafa áhrif á stjórnsýslu sveitarféiaganna sjálfra 
með því að tiltekin íeyfi sem þau veita falíi undir gildissvið laganna eins og 
það er skilgreint í frv.
Þegar fyrstu drög frv. voru kynnt var það skiíningur sambandsins að efni þess 
ætti einungis við um þau tiivik þegar veiting þjónustu á íslandi fæli f sér að 
farið væri yfir landamæri, hvort sem þjónustan er með staðfestu hér á landi 
eða ekki. Megintilgangur þjónustutilskipunarinnar er enda að auðvelda að 
þjónusta sé veitt og nýtt yfir landamæri.
Samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi er giídissvið laganna ekki afmarkað með 
þessum hætti. Leiðir það til þess að aliir þjónustuveitendur, óháð uppruna, 
munu öðlast réttarstöðu samkvæmt lögunum. Á þessu stigi er ekki hægt að sjá 
fyrir hvaða áhrif breytt skipan muni hafa á samskipti þjónustueitenda við 
sveitarfélög og aðra opinbera aðila. Sambandið metur það hins vegar svo að 
um víðtæk, neikvæð áhrif geti orðið að ræða. Skulu tvÖ atriði nefnd til þess 
að varpa Ijósi á það.
Samspil isiand.is og rafrænnar stjórnsýsíu sveitarfélaganna
Samkvæmt 4. gr. frv. eiga þjónustuveitendur að geta sótt um leyfi til þess að 
stunda starfsemi sína og átt samskipti við lögbær yfirvöld með rafrænum 
hættí. Gengið hefur verið út frá því að vefgáttin isiand.is verði upplýsinga- og 
þjónustuveita í þessu sambandi, en vefurinn er starfræktur af 
forsætisráðuneytinu. Er reiknað með því að leggja megi inn umsóknir á þessu 
vefsvæði sem þjóni bæði innlendum og erlendum þjónustuveitendum.
íslensk sveitarfélög hafa lagt metnað sinn í að þróa ýmsar veflausnir og 
viðmót þannig að íbúar geti rafrænt átt sem greiðust samskipti. Nokkur
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sveitarfélög hafa verið í fararbroddi hvað þetta varðar og á síðustu árum orðið 
leiðandi í þróun rafrænnar opinberrar stjórnsýslu á síðast liðnum árum. Má 
sem dæmi nefna íbúagátt Mosfellsbæjar, þar sem íbúar geta með rafrænum 
hætti sótt um þjónustu til sveitarfélagsins, sent inn formleg erindi/ fylgst með 
framgangi sinna mála, skoðað greiðslustöðu, komið ábendingum á framfæri 
og ýmislegtfleira.
Ráðuneyti og ríkisstofnanir hafa hins vegar tekið sér lengri tíma í þetta 
þróunarstarf og jafnvel uppskorið gagnrýni fyrir seinagang.
Við undirbúning frv. hvatti sambandið til þess, í viðræðum við fuiltrúa 
forsætisráðuneytis og efnahags- og viðskiptaráðuneytis, að iausn yrði fundin á 
því að umsóknir sem féllu undir giidissvið væntanlegra laga gætu gengið 
beint inn í rafræna stjórnsýslu sveitarfélaganna. Ekki reyndist unnt að verða 
við því og því stefnir í að umsóknir sem þjónustuveitendur leggja inn á 
isíandis berist með þeim hætti að starfsfóik þurfi að byrja á því að skrá 
umsóknina inn í kerfi sveitarfélaganna, meðtilheyrandi innsiætti gagna.
Hér er um öfugþróun að ræða sem hiutaðeigandi sveitarfélög eiga erfitt með 
að sætta sig við. Skiivirkni og hagkvæmni bíður hnekki auk þess sem augljóst 
er að ííkur á mistökum aukast verulega þegar verið er að slá inn upp á nýtt 
gögn sem send eru á miJli stjórnvaida með þessum hætti.
Það væri sök sér að þessi staða ælti einungis við um umsóknir erlendra aðila 
sem vilja veita þjónustu hér á landi. Þau tilvik eru væntanlega það fá að 
hlutaðeigandi sveitarfélög geti horft í gegnum fingur sér með það. Gangi hins 
vegar gildissvið frv. eftir, er það í raun undir hælinn lagt hve stór hluti 
umsókna muni berast sveitarféiögunum með þessum hætti.
Samband fslenskra sveitarfélaga Íeggur áherslu á að vefgáttin isiand.is verði 
löguð að rafrænni stjórnsýslu sveitarfélaganna og komið í veg fyrir bakslag af 
því tagi sem hér um ræðir. Reynist ekki unnt að bregðast við því samhliða 
gildistöku laganna, er rétt að takmarka heimild til þess að nota vefgáttina þar 
til úr þessu hefur verið bætt. Sveitarféiög sem sjáift býður upp á rafrænt 
umsóknarferli þurfi þannig einungis að taka við umsóknum sem berast í 
gegnum gáttina frá erlendum þjónustuveitendum.
Þegjandí Ieyfisveiting sbr. 3. mgr. 10. gr. frv.
í tilvitnuðu ákvæði frv. er kveðið á um að ef svar stjórnvaids er ekki veitt 
innan tímafrests skuli litið svo á að leyfi sé veitt. Hér er um reglu að ræða sem 
rutt hefur sér ti! rúms í rétti Evrópuríkja og felur í sér að umsækjandi megi 
túlka þögn sem samþykki í samskiptum sínum við stjórnvöld (tacit 
authorisation).
Umrætt ákvæði á sér stoð í þjónustutiIskipuninni sbr. 3. mgr. 13. gr. hennar. 
Sambandið gerir í sjálfu sér ekki athugasemd við að hugað sé að innleiðingu 
ákvæðisins tii þess að ná tilgangi tilskipunarinnar, þ.e. að auðvelda að 
þjónusta sé veitt og nýtt yfir landamæri. A hinn bóginn skal á það bent, að 
regla í þessa veru getur haft víðtæk og í raun ófyrirsjáanleg áhrif með því að 
henni er ætlað að gilda um réttarstöðu allra þjónustuveitenda.
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Sambandið bendir á að verði 3. mgr. 10, gr. frv. að iögum kunni mistök í 
leyfisveitingaferii að leiða tii þess að ieyfi sé veitt. Af þeirri ástæðu er afar 
áríðandi að umsóknarferiið sé skotheit. Við gildistöku iaganna nó er því alís 
ekki að heiisa eins og rakið er hér að ofan.
Þá liggur og fyrir að gildissvið frv. tekur tii umsókna um byggingarieyfi, þegar 
þjónustuveitandi hyggst taka í notkun mannvirkí sem háð er siíku ieyfi, hvort 
sem um er að ræða nýbyggingu, niðurrif eða breytingu á húsi, sbr. 43. gr. 
skipulags- og byggingariaga nr. 73/1997. Ákvæði frv. hafa þess vegna 
þýðingu \ hvert sinn sem byggingarfulitrúi sveitarfélags fjailar um umsóknir 
þjónustuveitanda, ef áætlanir og uppdrættir umsækjanda gera sérstakar kröfur 
til burðarkerfis byggingar, forms hennar, svipmóts eða notkunar, og vegna 
þeirrar þjónustu sem veita á.
Augijóst er að „þegjandi leyfisveiting" er í þessum tiivikum til þess faliin að 
raska réttarstöðu annarra þeirra sem aðild geta átt að máii td. vegna 
grenndarhagsmuna eða á grundvelii umhverfissjónarmiða. Umrætt ákvæði 3. 
mgr. 10. gr. frv. gengur þvf gegn þeirri ríku áherslu sem lögð er á réttaröryggi 
í umhverfislöggjöf. Er óhjákvæmilegt að ákvæði þeirrar Íöggjafar, og tilvitnað 
ákvæði skipulags- og byggingarlaga, verði skoðað sérstaklega áður en kemur 
til þess að frv. verði að íögum, og þá eftir atvikum með viðbótartiilögu við frv. 
í 278. máli. í því sambandið verði kannað, meðal annars út frá innieiðingu 
þjónustutiiskipunarinnar í nágrannaríkjum, hvaða svigrúm er til þess að 
takmarka með almennum hætti gildissvið regíunnar um þegjandi samþykki, 
þegar um er að ræða mál þar sem reynir á umhverfissjónarmið og 
grenndarhagsmuni.
Umrædd iagabreyting kailar einnig á víðtæka kynningu, enda er hér verið að 
kúvenda meginregiu sem giít hefur í íslenskum samningarétti og 
stjórnsýslurétti. Að mati sambandsins verður að fara fram hreinskiptin 
umræða um kosti og gaila þessarar breytingar. Það er ails ekki nægjanlegt að 
vísa tii þess að verið sé að „einfalda stjórnsýslu" enda augljóst að verði 
misbrestur á kynningu og gæti tregðu við innleiðingu muni það þvert á móti 
leiða til hærra flækjustigs og óvissu í stjórnkerfinu.
TiÍ viðbótar þessum athugasemdum um gildissvið frumvarpsins og 
meginreglur þess, viil sambandið benda á eftirtalin atriði vegna annarra 
greina frv.:
Um áskilnað hvað varbar gæði þjónustu, sbr. 1. gr.
Við undirbúning frumvarpsins var á það bent af hálfu fulitrúa sambandsins að 
gæðaþáttinn vanti í markmiðsgreinina. Var talið eðliiegt að taka fram að Íögin 
skyldu stuðla að því markmiði að þjónusta, sem veitt væri á grundvelli þeirra, 
væri af háum gæðum. Ábendingin er hér með áréttuð enda styðst hún við 
ákvæði þjónustutilskipunarinnar sjálfrar, sbr. V. kafla.
Um skilgreiningar, sbr. 3. gr.
Fram kemur í almennum athugasemdum við frv. að við samningu þess hafi 
ekki verið ráðist í að gera tilíögu um iögfestingu á íslenskri skilgreiningu á 
hugtökunum „non-economic services of generai interest" (sem þýða má:
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þjónusta í almannaþágu sem er ekkj af efnahagslegum toga) og „services of 
general economic interest" (sem þýða má: þjónusta í almannaþágu sem hefur 
almenna efnahagslega þýðingu). Bæði þessi hugtök eru notuð í 
þjónustutilskipuninni og hafa þýðingu fyrir sveitarfélögin á íslandi sem veita 
aímannaþjónustu af ýmsum toga.
Sambandið hefur hvatt til þess að unnið sé með heifdstæðum hætti að 
mikilvægum skilgreiningum á grunnþjónustu hins opinbera og tekið þátt í 
vinnu þar að lútandi. Taka má undir þau orð í grg. að betur fari á því að 
skilgreiningar af þessum toga komi fram í lögum á sviði almannaþjónustu.
Um skilyrði fyrir veitingu leyfis, sbr. 8. gr.
Fram kemur í 3. mgr. 8. gr. frv. að ef takmarka eigi leyfi fyrir því að veita 
þjónustu við ákveðin landsvæði skuli það rökstutt með vísan til brýnna 
almannahagsmuna.
í greinargerð með frumvarpinu er sérstaklega vísað tii sveitarfélaganna \ þessu 
sambandi enda eru leyfi sem sveitarfélogin veita eðli málsins samkvæmt 
bundin við landsvæði þess. í athugasemdum með 3. mgr. 8. gr. segir hins 
vegar að sú staðreynd að leyfisveiting liggi hjá einstökum sveitarfélögum sé 
ein og sér ekki næg röksemd fyrir því að leyfi sé takmarkað við ákveðið 
landsvæði. Kemur fram að þjónustuveitandi eigi almennt ekki að þurfa að 
sækja aftur um leyfi vilji hann veita sömu þjónustu á öllu íslandi, sem hann 
hefur áður sótt um hjá einu sveitarfélagi.
Sambandið telur að þessi ráðagerð frumvarpshöfunda gangi hvorki upp 
gagnvart stjórnarskrárbundnuw sjálfstjórnarrétti sveitarfélaganna né 
meginreglum stjórnsýsiuréttar. Aðstæður í sveitarfélögum eru mismunandi og 
það er í raun skylda hvers sveitarfélags um sig að kanna og meta hvaða áhrif 
starfsemi þjónustuveitanda muni hafa innan marka þess. Að sjálfvirk 
viðurkenning á áður útgefnum leyfum sé einhver „meginregía" stenst engan 
veginn gagnvart reglum um skyldubundið mat stjórnvalds og 
rannsóknarskyldu sbr. 10. gr. stjórnsýsíulaga.
Á það er einnig bent að í ýmsum tilvikum er óhjákvæmilegt að fjalla samhliða 
um leyfisumsókn á vettvangi fíeiri en eins aðila á sveitarstjórnarstigi.
Ástæða er til þess að viðskiptanefnd taki umrætt ákvæði til frekari skoðunar.
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