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Athugasemdir við frumvarp til sveitarstjórnarlaga.

15. gr.

Gert er ráð fyrir aö þriggja sólarhringar boðunartíma fyrir fundi í sveitarstjórn. Hér er um aukningu 
að ræða um einn sólarhing. Ég tel þessa breytingu algjörlega óþarfa þar sem ég sé ekki að iengri 
boðunartími bæti undirbúning funda. Tveir sólarhringar eru nægur tími og gefur frekar kost á að 
koma máium að á fundi sem annars myndu dragast um heilan mánuð eða miili bæjarstjórnarfunda.

Tillaga: Óbrevttur boðunartími.

Ég tel fullkomiega óeðlilegt að aðalmenn geti valið sér varamenn af lista. Tel að eðiiiegt sé, að það sé 
í þeirri röð sem þetr eru kosnir til sveitarstjórnar. Varðandi 3 mgr. Þá tel ég fulikomieg óeðiilegt að 
lögin taki mið af pólitískri uppröðun á lista. Hér mætti líka fjalla um þau mál sem upp koma ef 
aðalmaður segir skilið við Hsta, hver skal þá vera varamaður. Ef lögin ætla að taka tiilit til listakosninga 
er rétt að aðalmaður hverfi úr sveitarstjórn sem ekki vill tilheyra lista lengur.

T‘Haga* Varamenn komi inn af lista í beirri rðð sem beir eru kosnir. Aðalmaður. sem seeir skilið við 
listasamstarf. skal hverfa úr sveitarstíórn. Næsti maður á lista taki bá sæti aðalmanns.

3X.gr.

í þessarí grein er gert ráð fyrir að aðalmaður geti kallað inn varamann sé aðalmaður vanhæfur þ.e. 
inn á milli dagskrárliða á sveitarstjórnarfundi. Ég tei þetta ákvæði sé mjög varhugavert og bjóði upp á 
aíls konar vitleysu í meðferð mála hjá sveitarstjórn sem er fjölskipað stórnvald. Þetta ákvæði býður 
upp á að á fundur sveitarstjórna séu alltaf allir varamenn mættir og taki þátt í afgreiðslu mála eftir 
hentugleika. Hvernig ætti t.d. að greiða fyrir slíka fundarsetu.

Tillaga: Ekkl verði hæet að kaila varamann inn á miðían fund. Aðaimaður eða varamaður verður 
að sitia allan fundinn.

Ákvæði um að ekki megi segja starfsmanni upp starfi vegna þátttöku í sveitarstjórn er ónýtt ákvæði. 
Það verður alltaf hægt að fara fram hjá slíku ákvæði og býður í raun upp á fjölda klögunarmála ef sett 
verður í lög. Og það að starfsmaður eigi rétt á fjarveru úr starfi er mjög erfitt að sjá að 
atvinnurekendur sætti sig við. Biður upp á fjölda máiaferla að óþörfu.

Tillaea: Fella niður betti ákvæði sem er óbarf.

21.gr.

33.gr.

54. gr.

í þessar grein er verið að reyna að komast á svig við lög um tímabundnar ráðningar starfsmanna 5.gr. 
laga nr. 139/2003 og gera atvinnuöryggi bæjarstjóra iítið sem ekkert. í lögum um timabundnar 
ráðningar starfsmanna er gert ráð fyrir að hægt sé að ráða starfsmann til fjögurra ára og framlengja



síðan til fjögurra ára í einu. Með gagnkvæmum uppsagnar tíma er \ raun verið að vinna eins og um 
ótímabundna ráðningu sé að ræða, án þess að sömu ráðningaskilmálar gildi og hjá öðrum 
starfsmönnum sveitarfélaga. Eigi þetta ákvæði að gilda er spurning hvort ekki væri þá rétt að setja 
hér inn rétt tií biðlauna t.d. í 12 mánuði.

Þrátt fyrir það ástand sem nú er í þjóðféiaginu og auðvelt að fá hæfa einstaklinga til starfa fyrir 
sveitarfélög þá er ekki víst að svo verði alltaf. Með því að gera starfið svo ótryggt sem stefnt er að má 
búast við að mjög erfitt verði að manna framkvæmdarstjórastöður sveitarfélaga þegar betur árar á 
almennum vinnumarkaði. Það er lágmarks krafa að stafsöryggi sé í það minnsta ífjögur ár.

Hæfi framkvæmdarstjóra. Ekki er eerð neln krafa til hæfi framkvæmdarstióra. ég tel nauðsvnlegt 
að eera kröfu tll framkvæmdarstióra að beir hafi háskólamenntun sem nvtist í starfi.

Þrískipting valds. Víða eríendis eru bæjarstjórar kosnir af almenningi sem þriðja valdið i sveitarstjórn. 
Eðlilegt er að spyrja sig af hverju slíkt er. Er kannski komið að því hér að setja í lög að 
framkvæmdarstióri sé ekki iafnframt sveitarstiórnarmaður.
Og jafnvel setja inn ákvæði þar sem íbúar geta krafist kosningar um bæjarstjóra.

Tillaga: 1 Óbreytt ákvæði i núverandi lögum þ.e. framkvæmarstjórar ráðnir i fjögur ár í samræmi við 
lög um tímabundnar ráðningar.

Tillaga 2: Framkvæmdastjóri verði ekki jafnframt bæjarfulítrúi. Aðskilnaður milli kjörinna fulltrúa og 
embættismanns sveitarfélags.

Tillaga 3. Heimilt verði að kjósa bæjarstjóra/framkvæmdarstjóra til fjögurra ára í senn.

Tillaga 4. Gerðar verði lágmarks kröfur til menntunar framkvæmdarstjóra. Vel má hugsa sér að gerð 
verði krafa um viðskiptafræði-, rekstrarfræði, verkfræði- og lögfræðimenntun.

Tillaga 5. Framkvæmdarstjórar njóti ekki lakari almennra kjara en kjarasamningar gera ráð fyrir t.d. 
með tilliti til biðlaunréttar.

Æskilegt væri að taka á því í lögunum hvort verið er að tala um framkvæmdarstjóra sveitarfélaga sem 
sveitar-bæjar- eða borgarstjóra, eða hvort festa eigi framkvæmdarstjóra nafnbót á stöðuna eins og 
gert er nú í Árborg.

72. gr.

í 5 mgr. Er gert ráð fyrir að ráða endurskoðendur til fimm ára. Þetta ákvæði er allt of bindandi að 
mínu mati og þarf að vera meiri sveiganleiki fyrir sveitarfélag til að skipta um endurskoðendur t.d. á 
grundvelli kostnaðar við endurskoðun. Þessi kostnaður hefur rokið upp úr öllu valdi og er 
óásættanlegt að sitja uppi með dýran endurskoðanda árum saman. Sé ekki ástæðu fyrri löggjafann til 
að binda hendur sveitarstjórna með þeim hætti sem lagt er hértil.

Tillaga: Sveitarfélagi heimilt að sklpta um endurskoðanda samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.

86.gr.

í þessari grein er gert ráð fyrir að sveitarstjórn hafi vanrækt skildur sínar áður en gripið er til 
greiðslutöðvunar og/eða sviptingar fjárforráða. Ég tel mikilvægt að hægt sé að grípa til þessara



úrræða án þess að sveitarstjórn hafi vænrækt skiidur sínar. Best væri að þetta væri fyrirbyggjandi 
aðgerð til að komast hjá því að sveitarféiag vanræki skyidur sínar. Setja inn sterkara ákvæði um að 
hægt sé að skipa fjárhagsstjórn ef fyrirséð er að sveitarfélagið getur ekki staðið við skuldbindingar 
sínar að mati ráðuneytisins eða skuidir eru að verða óviðráðanlegar. Pað er ótækt að stjórnendur 
sveitarfélags geti spólað upp skuldum og sett allt í þrot án þess að hægt sé að grípa inn í.

Tillaga. Styrkja ákvæðið og taka út „ ítrekað og verulega".

117 gr.

í þessari grein er gert ráð fýrir að hægt sé að beita sveitarstjórnarmann dagsektum. Ég tel þetta 
ákvæði vera aigjörlega ótækt. Sveitarstjórn er fiölskipað stiórnvald og því eru ákvarðanir 
sameiginlegar, ekki verða því einstakir bæjarfulltrúar sektaðir, Tel ófært að setja inn þetta ákvæði 
m.a. m.t.t. þess að einstakir bæjarfulltrúar munu sitja hjá við atkvæðagreiðslu tii að fyrra sig ábyrgð.

Tillaea: Út með betta ákvæði.

XII Kafli, 120 gr. o.fl.

Gert er ráð fyrir að íbúa kosning fari fram vegna hugsanlegar sameiningar sveitarfélaga. Alveg eins má 
segja að eðlilegt sé að hægst sé að aðskilja sveitarfélög með kosningu.

Tillaea: Laet tii að sett verði inn ákvæði sem heimili íbúum í sveitarfélaei að kiósa um að skipta u p p  

sveitarfélagi í fvrra horf. Kiósa skaí um sifkt ef meira en helmineur kiósenda svæðisins óskar eftir slíku 
með skrífleeum undirskriftarlista.

137 gr.

í þessari grein er gert ráð fyrir að íbúar geti krafist kosningar um ákveðin málefni í sveitarfélaginu. En 
til að auka lýðræði í sveitarstörnarmálum er lagt til að hægt verði að krefjast vantrausts á kosningu f 
bæjarstjórn og krefjast þar með nýrra kosninga í sveitarfélagu hafi sitjandi bæjarstjórn misst trúnað 
almennings.

Tillaga: Lagt er til að 51% af kjörgegnum mönnum í sveitarfélaginu geti krafist nýrra kosninga í 
sveitarfélaginu t.d. einu sinni á kjörtímabili. Safnist undirskriftir meirihluta kjörgengra manna skal 
ganga til nýrra kosninga sem gilda fram að næstu aimennu kosningum í sveitarfélaginu. Ekki verði 
hægt að krefjast auka kosninga oftar en einu sinni á kjörtímabiíi.

Viðurlög: að mínu mati lítur mjög undarlega út að setja lög og hafa ekkí neín viðurlög við brotum á 
lögunum. Legg tll að settur verði inn viðurlagakafli.

Tel að við þessa endurskoðun laga um sveitastjórnir verði leitað sem víðast fanga um hvernig þetta er 
gert í öðrum löndum og nota það til hliðsjónar. Eigum ekki að þurfa að finna upp hjólið t lagasetningu 
og eigum að læra af þeim þjóðum sem lengst eru komnar í þessu ferli.
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