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Efni: TJmsögn um frumvarp til svei(arstj6rnarlaga, 726. mál.

Samgöngunefnd Alþingis hefur óskað umsagnar Samtaka atvinnulífsins um frumvarp til 
sveitarstjórnarlaga. Um er að ræða heildarlöggjöf sem komi í stað gildandi sveitarstjómarlaga 
nr. 45/1998.

Samtök atvinnulífsins lýsa sig andsnúin efnisinnihaldi 33. gr. frumvarpsins. Þar er m.a. mælt 
fyrir um það nýmæli að starfsmaður sem kjörinn hefur verið í sveitarstjórn eigi rétt á fjarveru 
úr starfi að því leyti sem honum er nauðsyn á til að mæta til funda í sveitarstjórn, hjá nefndum 
sveitarfélagsins og á aðra fundi sem hann hefur verið kjörinn til að sækja fyrir hönd 
sveitarstjórnar. Jafnframt er kveðið á um að atvinnuveitanda sé óheimilt að segja starfsmanni 
upp störfum af þeirri ástæðu að hann hafí boðið sig fram til sveitarstjómar eða verið kjörinn í 
sveitarstjóm.

í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að tiígangur þessa ákvæðis er að koma í veg fyrir 
að þeim sem ákveður að taka þátt í sveitarstjömarstörfum verði sagt upp vinnu af þeirri 
ástæðu einni og að tryggja viðkomandi rétt tií fjarveru úr aðalstarfi til að sinna lögboðinni 
mætingarskyldu.

Fram til þessa hefur það verið samkomulag milli yfirmanns og starfsmanns, munnlegt eða 
skriflegt, hvernig aðlaga megi starf og starfstíma starfsmanns sem kjörinn hefur verið til 
trúnaðarstarfa svo að viðkomandi geti sinnt báðum störfunum sómasamlega. I flestum 
tilvikum hefur viðkomandi yfirmaður sýnt málinu skilning og reynt að koma til móts við óskir 
og þarfír starfsmannsins.

Samtök atvinnulífsins telja að lögbinding ákvæða af þessum toga sé varasöm og lítt rökstudd. 
Stærð sveitarfélaga og vinnustaða er afar mismunandi sem og aðstæður starfsmanna til 
íjarvistar úr starfí. Þá geta hagsmunaárekstrar orðið þess valdandi að starf sem kjörinn fulltrúi 
í sveitarstjórn fari elcki saman við starf á viðkomandi vinnustað.

Ekki verður séð af hverju starf innan sveitarstjómar er frábrugðið öðrum aukastörfum sem 
menn ráða sig í eða félagsstörfum sem einstaklingar taka sjálfviljugir að sér. Hafa verður í 
huga að ekki er um þegnskylduvinnu að ræða heldur aukastarf sem einstaklingur hefur 
sérstaklega sóst eftir að komast í.

í stærri sveitarfélögum er krafist töluverðs vinnuframlags af hálfu bæjarfulltrúa. Auk 
reglubundinna bæjarstjómar- og bæjarráðsfunda eru fundir í fjölmörgum nefndum 
sveitarfélaga og ýmis önnur trúnaðarstörf sem bæjarfulltrúum er falið af bæjarstjórn. Þótt ekki 
sé í öllum tilvikum um lögbundna skyldumætingu að ræða þá leiðir það af starfí bæjarfulítrúa 
að hann verður að almennt að sinna þeim trúnaðarstörfum sem honum em falin. Fundarseta, 
undirbúningur fyrir fundi, símtöl og tölvupóstar geta þannig haft veruleg áhrif á getu 
starfsmanns til að sinna vel aðalstarfi sínu. Þannig ákvað Reykjavíkurborg nýverið að hækka 
verulega laun fyrstu varaborgarfulltrúa í ljósi þess hversu mikið vinnuálag er á þeim 
einstaklingum.
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SAMTÖK ATVINNULÍFSíNS

Samtök atvinnulífsins hafa verið andvíg öllum lagaboðum sem auka rétt tiltekinna 
einstaklinga til starfa á kostnað annarra starfsmanna eða takmarka möguleika stjómenda 
fyrirtækja til að standa eðliíega að rekstrinum. Með því að lögfesta rétt staifsmanns til 
fjarveru úr starfi og gera atvinnuveitanda það ómögulegt að segja starfsmanni upp störfum af 
þeirri ástæðu að hann hafi boðið sig fram til sveitarstjórnar eða verið kjörinn í sveitarstjórn er 
verið að rýra rekstrarmöguleika viðkomandi fyrirtækis. Jafnframt er verið að skerða 
möguleika atvinnurekenda til að nýta það starfsfólk sem ráðið hefur verið til starfa.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins
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