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Mývatnssveít, 18. maí 2011.

Á fundi sveitarstjórnar Skútustaðahrepps 12. maí s.L var eftirfarandi fært til bókar:

“Erindi frá nefndasviði Alþingis, ósk um umsögn um frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 
mál 726. var frestað á fundi 28. apríl.
Með tölvupósti er óskað umsagnar sveitarstjórnar á frumvarpi til nýrra 
sveitarstjórnarlaga. Nái frumvarpið fram að ganga er verið að gera veigamiklar 
breytingar frá núverandi iögum með hertum fjármálareglum og persónulegum 
ábyrgðum sveitarstjórnarmanna. Að gera sveitarstjórnarmenn persónulega ábyrga mun 
leiða til þess að erfiðara verður að fá fólk tií að sinna þessum verkefnum a.m.k. í minni 
sveitarféíögunum. Pá er það með öliu óeðlilegt að sömu reglur skuli ekki gilda íyrir 
bæði stjórnsýslustigin í landinu. Eftirfarandi er umsögn sveitarstjórnar 
Skútustaðahrepps.
Hnykkt er á eftirfarandi lagagreinum að öðru leyti tekur sveítarstjórn undir innsendar 
athugasemdir Sambands íslenskra sveitarfélaga.

15. gr. Boðun sveitarstjórnarfunda.
Gerðar eru athugasemdir við að iögfest sé að boðun sveitarstjórnarfunda skuli vera 
a.m.k. þremur sólarhringum fyrir fund. Nægjanlegt ætti að vera að fundarboð bærist 
með tveggja sóiarhringa fyrirvara.

62. gr. Fjárhagsáætlanir.
Gerð er athugasemd við að sveitarfélögum skuli gert að flýta afgreiðslu fjárhagsáætlunar 
um einn og hálfan mánuð eða til 15. nóvember. Þá er gerð athugasemd við að 
samhliða skuli afgreiða fjögurra ára áætlanir. Fyrir minni sveitarfélögin sem ekki hafa 
yfir miklum mannafla að ráða eykur þetta verulega álag á stjórnsýsluna og hlýtur að 
bjóða upp á ónákvæmari áætianir. Þá er gagnrýnt að ekki sé talin ástæða til að Íögfesta 
að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga skili sveitarfélögunum áætlun yfir úthlutanir komandi 
árs fyrir fyxir t.d. 1. október.

76. gr. Skil á upplýsingum um fjármál.
Gerð er athugasemd við að lögfest sé að sveitarféiög skiii ársfjórðungslega upplýsingum 
úr bókhaldi og reikningsskilum. Fyrir minni sveitarfélögin kallar þetta á aukin fjárútiát 
m.a. með kaupum á viðbótar bókhaldskerfum og auknum starfsmannafjölda . Erfitt er
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að réttlæta slíkt á tímum niðurskurðar og sparnaðar. Fyrir stærri sveitarfélögin er þetta 
sennílega engin breyting, Gera verður a.m.k. þann fyrirvara að fjárhagsleg staða 
einstakra sveitarfélaga ráði því hversu ört er kallað eftir viðbótarupplýsingum úr 
bókhaldi þeirra.

117. gr. Vanræksla sveitarstjórnarmanna.
Gerð er athugasemd við að lögbundið sé að beita megi sveitarstjórnarmenn 
persónulega, dagsektum vegna vanrækslu, ekki síst i Ijósi þess að slíkt ákvæði er ekki í 
gildi gagnvart stjórnsýslu ríkisins. Um brot sveitarstjórnarmanna og stjórnenda 
sveitarfélaga hjóta að gilda almennar reglur og á þeim grundvelli sæti þeir ábyrgð.”

Þetta tilkynnist hér með.
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