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Umsögn sveitarfélagsins Ölfuss um frumvarp til sveitarstjórnarlaga.

Hér fylgir með umsögn Sveitarfélagsins Ölfuss sem hefur haft málið til umfjöllunar í bæjarstjórn og 
bæjarráði.

15. gr.

Gert er ráð fyrtr í frumvarpinu að boða skuli bæjarstjórnarfundi með þriggja daga fyrirvara, Hingað til 
hefur verið tveggja daga frestur og hefur að okkar mati reynst nægur fyrirvar fyrir fundarboðun.

Leggium bví til að boðunartimi verið óbrevttur tveir sólarhrinear.

27.gr.

Lögð er til sú breyting að samþykki allra fundarmanni þurft til að taka mál á dagskrá með afbrigði. 
Undantekning er ef málið þolir ekki bið eða er augijóslega svo einfalt að Ijóst sé að frestun þess hafi 
ekki þýðtngu. Hér er um matskenda undantekningu að ræða sem hægt er hártoga fram og til baka.

Leggium bvt til á óbrevtt fvrirkomulag verði b.e. að hæet sé að taka mál á daeskrá með 2/3 hluta 
fundarmanna eins og verið hefur.

29. gr.

2. málsgr. Itna 3. Hér er eðlilegt að kveðið sé á um hvaða fulltrúar eiga sæti í nefndinni svo það sé 
ekki útfærsluatriði á síðari stigum.

30 gr.

Lína 6. Hér þarf að kveða skýrar að orði. Hvaða tímamörk felast t hugtakinu. Spurning hvort rétt sé að 
segja að sveitarfélag þurfi að setja sér reglur m þetta í samþykkt svfl. Þarf meirihluti bæjarstjórnar að 
sanda að baki ákvörðun um brottvikningu eða.

31. gr.

Sú breyting er lögð til að við afgreiðslu mála í sveitastjórn geti bæjarfulltrúi vikið sæti við afgreiðslu 
máls og varamaður tekið sæti í hans stað. Verði þessi breyting lögfest má búast við að upp komi 
mörg áiitamái þar sem allir varamenn í bæjarstjórn sitja alla fundi bæjarstjórnar til að vara til taks tii 
að hoppa inn ef á þarf. Mun væntanlega kalla á greiðsiu fyrir þessa fundarsetur til jafns við aðra.

Leggium til að bessi brevting verði felld út og bæiarfulltrúi sem verður vanhæfur tekur ekki bátt í



afgeiðslu máls eins oe verlð hefur. Vilii hann að varamaður taki sæti skal það gilda um allan fundinn 
eins og verið hefur.

32.gr.

Bæjarstjórn Ölfus tekur undir tillögu um að ráðuneytið setji viðmiðunarreglur um greiðslur til 
fulltrúa.

Lína 3 og 6. Gildishlaðið hugtak. Réttara væri að miða við opinberar viðmiðanir í þessum efnum. 

Síðasta málsgrein. Skil ekki tilgang þessa málsliðar.

33, gr.

Fögnum þessu akvæði sem full þörf er á að árétta í iögum. Gæti leitt til þess að fleiri gæfu kost á sér 
til starfa fyrir sveitarstjórnarstigið.

Ath. KM. Ég tel að þetta verði ekki ti! þess að auðveldara verði að fá fólk til starfa í sveitarstjórnum.

43.gr,

Fyrsta málsgr. Ef slík ósk liggur ekki fyrir hvernig ber þá að standa að kosningunni? Það stenst ekki að 
kosning í aðrar nefndir en ad hoc starfshópa/nefndir geti verið háð beiðni um hlutfallskosningar. 
Málsliðurinn er óskýr eins og hann er þarna og þarf að taka skýrt til orða í lögum.

44. gr.

í þessari grein er gert ráð fyrir án undantekningar að kynjahlutföll séu sem jöfnust. Þá vaknar sú 
spurning, hvað skal gera ef t.d. eingöngu koma framboð til nefndar frá öðru kyninu, ef mál er þannig 
að það liggur meira á áhugasviði hjá öðru kyninu og ekkt er hægt á fá fulitrúa af gagnstæðu kyni til að 
bjóða stig fram til nefndarstarfa. Skal bá skipa fulltrúa af gagnstæðu kvni án sambvkkis beirra.??

Milda þarf þetta ákvæðt með einhverjum hætti.

49, gr.

í annari mgr. kemur fram heimild til sveitarstjórnar til að skipta um fulltrúa í nefnd „ ef ekki er um það 
ágreiningur innan sveitarstjórnar....". Það þýðir þá að það þurfa alltr að samþykkja breytinguna, eða 
minnihluti að sitja hjá við afgreiðsíu.



2. málsgr. Er hér gert ráð fyrir samþ. allra eða nægir 2/3?

Laet er tii að bessi grein verði eerð einfaldari oe miðað við að sveitarstiórn eeti eert brevtingar á 
nefnd hvenær sem er með atkvæði meirihluta sveitarstiórnar.

í þessari grein er jafnframt opnað á að sveitastjórnarmaður geti krafist að enduskipað verði í nefnd 
telji hann ástæðu til.

Lagt er til að einfalda bennan texta og loka fvrir endalausar bréfaskriftir við ráðunevtið til að skera úr 
um hvort ástæða hafí verið til að skiota út nefnd. Lagt til að fella niður textann I annari mgr. Frá .. Enn 
fremur getur sveitarstiórnarmaður./'

52. gr.

Hér er gert ráð fyrir skyldu á nefndarmenn til að sækja fundi nefnda, Enginn viðulög eru við því að 
rækja ekki þessa skyldu. Til að framfylgja þessu ákvæði verða að vera einhver viðurlög t.d. missir 
þóknunar fyrir næsta fund á eftir ef ekki er mætt á fund, eða missir kjörgengis ef ekki er mætt á 
nokkra fundi í röð án fulinægjandi ástæðna.

55, gr.

í 2 mgr. er gert ráð fyrir að framkvæmdastjóri sveitarféíags eigi atkvæðisrétt (sveitarstjórn ef hann er 
jafnframt kjörinn fulltrúi í sveitarstiórninni. Lagt er til að bessa ákvæði verði fellt út og annað sett inn 
í staðinn bar sem óheimilt verði að framkvæmdarstióri sé iafnframt fulltrúi í sveitarstiórn. Vísast í 
bessu sambandi til briskiptineu valds skv. stiórnarskrá.

3. málsgr. Er þetta ekki utan verksviðs bæjarstjóra? Get ekki séð skiívirknina í því að ætla honum að 
koma að undirbúningi allra funda þó svo að það sé bara fastanefndirnar. Legg til að þetta falli brott.

62. gr.

Gert er ráð fýrir að sveitarstjórnir geri fjögurra ára fjárhagsháætlanir. Að okkar mati er í lagi að gera 
það t.d. í byrjun kjörtímabils en síðar á kjörtímabili er slíkt mikium takmörkunum háð þar sem þá er 
verið að binda hendur nýrrar sveitarstjóranr t.d. á síðasta ári kjörtímabils.

Síðasta málsgr. Er hér átt bæði við ársáætiun og4ára áætlun? Kemur ekki skýrt fram. Er4 ára 
áætlunin er einungis viðmiðunarplagg af hverju er þá þörf á ítarlegri lýsingu?

64.gr.



2. Liður. Gert ráð fyrlr að heildarskuidir séu ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Af 
hverju ekki 180 eða 200 % eftir því hvernig sjóðstreymi er háttað. Réttara að taka tillit til greiðsiugetu 
sveitarfélags en fastri prósentutöiu sem tekur ekki mið af getu sveitarfélags.

65 gr.

Sveitarfélögum er óheimilt að fjárfesta í hagnaðarskyni.

Er þetta ekki inngrip í sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga?

66. gr.

í þessari grein þarf að kveða fastar að orði. Er sveitastjórn skylt að fara eftir mati. Hvað ef ekki er farið 
eftir niðurstöðu á mati ??.

69 gr.

Varðandi heimild tii að gangast í ábyrgðir fyrir aðila, er rétt að takmarka þá fjárhæð við t.d. 100% af 
tekjum eða að samtais skuldbindingar og ábyrgðir skv. 64% fari ekki fram úr ákveðinni %.

79. gr.

Síðasta málsgr. Velti fyrir mér aðkomu viðk. Svfl. f þeirri stöðu sem kemur upp þegar Eftirlitsnefndin 
þarf að koma að máium. Er búið að svipta svfl. sjálfsforræði á þessu stigi? Og iítur sveitarstjórn öllum 
skipunum nefndairnnar. Hvað þýðir þessi setning í raun?

89.gr.

Lagt er tii að fjárhagsnefnd fái hetmild til að leita nauðasamninga gagnvart einsökum 
fjárhagskuidbindingum sem augljósla eru óréttlátir og mjög íþingjandi fyrir sveitarfélög. ( má í þessu 
sambandi nefna samninga um eignaleigu, gengisbundna)

109. gr.

2. málsgr. Hvað þýðir þetta t.d. í tilvikum þegar kvartanir/kærur eru settar fram sem tengjast 
ábyrgð/skyidum starfsfölks eða hvernig sveitarféiög haga ráðningum í skólum? Hver fer með eftirlitið 
í þessum tilvikum?

110.gr.

Sfðasta málsgr. Þarf að taka þetta fram? Hiýtur að vera hluti af eðlulegu ferii við stjórnsýslulega 
meðferð mála, þ.e. andmælaréttur.



117 gr.

Baeiarstiórn Ölfus mótmælir bessari greln oe bendir á að sveitastiórnir eru fiölskipað stiórnvaid og 
ekki verði lagðar daesektir á einstaka sveitarstiórnarmenn. Bent skaí á að erfitt hefur reynst að fá 
fólk tií starfa í sveitarstjórnum og þetta ákvæði mun gera það enn erfiðara.

Hér eru á ferðinni óeðlileg viðurlög, sérstaklega í tilvik einstakra sveitarstjórnarmanna. Viðurlög sem 
ekki er að finna annars staðar í hinum opinbera geira. Gerir sveitarstjórnarstarfið óaðlaðandi og ekki 
til þess fallið að laða fólk í starfið. Ekki er í þessu samhengi minnst á vanrækslu af hálfu ríkisins eða 
undirstofnana/starfsmanna þeirraí

119. gr.

Viðurkenningarmál. Hvað þýðir þetta? Fyrir aímennan lesanda laganna væri rétt að útskýra betur 
tilgang.

F.h Sveitarfélagsins Ölfuss.

Ólafur Örn Ölafsson 
bæjarstjóri.


