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Frumvarp til laga urn breytingar á sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 -  skil á 
fjármálaupplýsingum

Á fundi borgarráðs 8. þ,m. var lögð fram umsögn fjánnálastjóra, dags. 6. s.m., um frumvarp 
til laga um breytingar á sveitarstjómarlögum nr. 45/1998, er varðar skil á 
tjármálaupplýsingum o.fl. Jafnframt var lagt fram bréf staðgengils borgarlögmanns, dags. s.d.

Borgarráð samþykkti umsögnina, sem fylgir í ljósriti.

Ölafur Kr. Hjörleifsson 
e,u.



Ffármálaskrifs tofa
Reykj avíkurborg

6 apríl 2010

Umsögn
um fruravarp til laga um breyíingti á sveitarstjórnarlögum, nr. 45/1998, með síðari 
breytmgum.,

Fjáiraálaskiifstofa Reykjavíkuiborgar heffcu fengiö til umsagnar fiumvaip að lögum um bieytingu á 
sveitarstjóraarlögum, nr 45/1998 með síðari breytingum

Tilgangui. &ttmvarpsms ei að tiyggja áisfjórðungsieg skil á fjármálaupplýsingum og auka beint aðgengi 
Eftlrlitsnefndar að bókhaldi og reikningsskilum svettaiféíaga

Reykjavíkurborg telur mikilvægt að gera aukuar kröfiu' um Qáiinálalegai opplýsingar ftá sveitarfélögunum og 
efla eftir’ atvikum aðgengi Efiiilitsneíhdai að enn ftekaxi gögnum.

Reykjavíkurborg telur jafnframt mikilvægt að við lagasetningu sem þessa að þess sé þess gætt að mæla fyrir með 
skýium hætti hverjar séu skyldur sveitaifélaga f þessum efrmm þannig að ekkert fari þar á milli mála Að þessu 
leyti er ágalli á fhimvarpinu þar sem þar er valin sú ieið að vísa í væntaniega reglugerð þar sem þessar skyldur 
verði skilgreindar Heppilegra væri að gera í raáisgreinínni skýra kröfu um að Öll sveitarfélög skili innan 
tílgreinds fi'ests átsfjórðungslegum uppgjörum A-híuta sveitarsjóðs á ra&ænu formi og öamsetningu verði hagað 
i samia&mi við reglur- og leiðbeiningai reikningsskila- og upplýsinganefhdar samgöngu- og sveitarstjómar- 
ráðuneytisins.

í greinargerð með ftumvarpinu er gr eíní &á því að fyrir dyium standi að endurskoða sveitarstjórnar'lögin í heild 
sinni en mðuneytið telur mikilvægt að fá strax inn umtæddar breytingar. Það eykui mikilvægi þess að þessi 
tiltekna Iagabieyting sé skýr.

Vakin er athygli á að með fiumvarpi þessu fylgir ekki mat á kosftiaðarauka fytir sveiíarféíögin sem kann að leiöa 
a f| ’ ’ ' ' u

Blrgir Bjöm Sigurjónsson, 
fjármálastjóri


