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Eftii; Athugasemdir við frumvarp til nýrra sveitarstjórnarlaga

Vegna þess frumvarps sem lagt hefur verið fram til nýrra sveitarstjómarlaga viljum við gera athugasemdir 
við nokkur atriði í frumvarpinu. Athugasemdirnar beinast að 72. gr. frumvarpsins þar sem fjallað er um 
endurskoðun en þar er að finna verulegar breytingar frá álcvæðum núgildandi laga um þetta málefni, .

72. grein - Athugasemdir og ábendingar:

a) Um 1. ml. l.mgr.

í þessum málslið segir:

Sérhvert sveitarfélag skal hafa endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki skv. lögum um 
endurskoðendur.

Mjög óljóst er hvað átt er við með þessu. Ef átt er við með hvaða hætti sveitarfélag fær endurskoðanda 
til starfa er ekkert í lögum um endurskoðendur sem segir til um það hvernig endurskoðandi skuli 
ráðinn. Ef hins vegar er átt við að greina þurfí á milli endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis 
skv. lögum um endurskoðendur frá öðrum með sama starfsheiti er þetta ákvæði ónauðsynlegt með 
hliðsjón af 6. mgr. 4. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur .

b) Um 2. ml. í.mgr

í þessum málslið segir:

Endurskoðunfer eftir lögum um endurskoðendur og lögum um ársreikninga auk ákvæða laga
þessara.
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ÆL,

í lÖgum um endurskoðendur og logum nr. 3/2006 um ársreikninga segir að endurskoðun skuli fara 
fram í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og góða endurskoðunarvenju. Góð 
endurskoðunarvenja er skilgreind í bráðabirgðaákvæði II í lögum um endurskoðendur þannig að átt er 
við „að endurskoðað sé með viðurkenndum aðferðum í samræmi við leiðbeinandi reglur um 
endurskoðun (ISA) út gefnar af alþjóðasamtökum endurskoðenda (IFAC) sem Félag löggiltra 
endurskoðenda er aðili að.“ Með því ákvæði sem að ofan greinir er því bætt við að endurskoðun skuli 
auk þess vera í samræmi við „ákvæði laga þessara.“ Ekkert er sagt um það við hvaða ákvæði laganna 
hér er átt en gera má ráð fyrir að átt sé við það sem fram kemur í 2. mgr. þessarar greinar og íjallað er 
um hér á eftir.

c) Um 2. málsgrein

Akvæði í 1. ml. 2 mgr. frumvarpsins er ekki í samræmi við ákvæði 2. tl. l  mgr. laga um endurskoðendur 
sem segir að löboðin endurskoðun reikningsskila taki til áreiðanleika þeirra og framsetningu í 
samræmi við lög og settar reikningsskilareglur. í fyrsta lagi er óljóst hvað átt er við með að 
endurskoðun taki „til allrarfjárhagslegrar starfsemi sveitarfélags sem lýst er eða lýsa skal í 
reikningsskilum þess“ og hins vegar er óljóst hvers vegna vísað er til 60. gr. frumvarpsins sem fjallar 
um flokkun í bólíhaldi og reikningsskilum. Eðlilegt verður að teljast að rétt sé að vísa til laga um 
endurskoðendur um það til hvers endurskoðun tekur.

í öðrum málslið þessarar málsgreinar er væntanlega verið að telja upp það sem í endurskoðun felst til 
viðbótar þvi sem er í lögum um endurskoðendur og ársreikninga sbr. 1. mgr. Rétt er að benda í stuttu 
máli á einstök atriði í þessari upptalningu:

• í  endurskoðunfelst meðal annars könnun á því hvort reikningsskil sveitarfélags eru í 
samræmi við lög.

Þetta er ekki í samræmi við ákvæði laga um endurskoðendur eða þá endurskoðunarstaðla sem 
um störf þeirra gilda. Endurskoðun hefur það að markmiði að láta í ljós álit á því hvort 
reikningsskil gefí glögga mynd í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur.

• ,Jullnægjandi heimildir hafi verið fyrir útgjÖldum“

Útgjöld sveitarfélaga eru margvísleg og almennur rammi um um útgjöld viðkomandi 
sveitarfélags kemur fram í ^árhagsáætlun sbr. 62. gr. frumvarpsins. Við endurskoðun 
ársreiknings sveitarfélaga er gengið úr skugga um réttmæti undarliggjandi gagna með hliðsjón 
af lögum og reglum þannig að í ljós komi hvort verulegar skekkjur séu í reikningsskilunum 
vegna sviksemi eða mistaka. Krafan um fullnægjandi heimildir fyrir útgjöldum er ekki 
nægilega skilgreind og getur bent til þess að skoða þurfi hverja einustu útgjaldaráðstöfun 
sveitarfélagsins sem auljóslega gengur ekki.

• „hvort almenn stjórnsýsla sveitarfélags og einstakar ákvarðanir afþess hálfu eru í samræmi 
við reglur um fjármál sveitarfélaga, ábyrga fjármálastjórn og forsvaranlega meðferð 
fjárm una“
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Þetta ákvæði virðist benda til þess að endurskoðendum sé ætlað að gera stjórnsýsluúttekt á 
sveitarfélagi sem hluta af endurskoðunarstörfum. Slxk úttekt getur ekki verið hluti af 
endurskoðun á ársreikningi sveitarfélaga enda ekki í neinu samræmi við lög um 
endurskoðendur og starfsskyldur endurskoðenda samkvæmt alþjóðlegum stöðum um 
endurskoðun. Ef slík úttekt er sett í lög verður hún að vera ótengd endurskoðun ársreiknings.

d) Um 5. mgr.

í 5. mgr. ákvæðisins er lagt til að endurskoðandi eða endurskoðunarfyrirtæki skuli ráðinn af 
sveitarfélagi til fímm ára í senn. Ráðningu verði aðeins sagt uþp innan ráðningartíma á grundvelli 
málefnalegra forsendna. Að fimm ára ráðningartíma liðnum skuli endurskoðandi sem bar ábyrgð á 
endurskoðun taka sér hlé frá endurskoðun sveitarfélagsins í a.m.k. fímm ár.

Að mati PwC á ákvæðið sem slíkt í sjálfu sér rétt á sér en hins vegar verður að gera athugasemd við 
þann langa tíma sem ráðgert er að endurskoðandi þurfi að taka sér hlé frá endurskoðun sveitarfélags, 
þ.e. fimm ára. Þess ber að geta að þegar ný log um endurskoðendur nr. 79/2008 tóku gildi í ársbyijun 
2009 voru gerðar auknar lo’öfur varðandi óhæði endurskoðenda og þá sérstaklega endurskoðenda sem 
endurskoða einingar tengdar almannahagsmunum. í 3. mgr. 20. gr. þeirra laga er lögfest sú regla að 
endurskoðandi sem ber ábyrgð á endurskoðun slíkrar einingar skuli taka sér hlé frá endurskoðun 
þeirrar einingar 1 a.m.k. tvö ár samfellt eigi síðar en sjö árum eftir að honum var falið verkið. í 
greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 79/2008 segir um þessa reglu:

„Til að tryggja óhæði endurskoðenda gagnvart einingu tengdri 
almannahagsmunum enn frekar er lagt til ákvæði um takmörkun á starfstíma 
endurskoðanda, sbr. $. mgr. Endurskoðandi sem áritar reikningsskil einingar 
tengdrar almannahagsmunum skal hverfa frá endurskoðun hennar í tvö ár að 
lágmarki, hafi hann sinnt verkinu í sjö ár samfellt eftir að honum varfalið verkið. 
Endurskoðandi telst hafa sinnt verkinu samfellt efekki hefur orðið hlé á þeim 
störfum hans sem varað hafa í a.m.k. tvö ár. Komi endurskoðandinn aftur að 
endurskoðunfélagsins að tveimur árum liðnum hefst nýtt sjö ára tímabil.
Endurskoðanda innan sama endurskoðunarjyrirtækis er heimilt að taka við 
hlutverkiþess endurskoðanda sem hverfurfrá verkinu. Þetta ákvæði er í samræmi 
2. tölul. 42. gr. 8.félagatilskipunarinnar.”

Það er því mat PwC að tillaga sú sem fram kemur í frumvarpi til sveitarstjórnarlaga gangi of langt í að 
slcerða starfstíma endurskoðenda sem ráðnir eru til starfa af sveitarfélögum. Gera verður líka 
athugasemd við það að enginn greinarmunur er gerður á því hvort um stórt eða lítið sveitarfélag er að 
ræða. Ljóst er að tállagan gengur lengra en almenn ákvæði laga um endurskoðendur sem sett voru til 
innleiðingar á 8. gr. félagatilskipunar ESB og því í samræmi við reglur ESB.

Það er tillaga PwC að höfð verði hliðsjón af 3. mgr. 20. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur þegar 
starfstími endurskoðenda, sem ráðnir eru af sveitarfélögum, er ákveðinn.
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Þá er rétt að velta upp þeirri spumingu hvort sú almenna skiptiregla sem lögð er til í frumvarpinu sé 
nauðsynleg með hliðsjón af því aukna eftirliti með störfum endurskoðenda sem þegar hefur verið 
innleitt með störfum endurskoðendaráðs sbr. reglur nr. 860/2010 um framkvæmd gæðaeftirlits með 
störfum endurskoðenda.

Virðingarfyllst,

PricewaterhouseCoopers ehf.
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