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Efni: Umsögn um frumvarp tii sveitarstjórnarlaga

Á fundi Hreppsnefhdar Vopnafjarðarhrepps 5. maí sl. var lagt fram og kynnt frumvarp til íaga 
um ný sveitarstjómarlög.
Fyrir fundimi voru einnig lögð fram og kynnt drög að tillögu að umsögn um frumvarp til 
nýrra sveitarstjómarlaga, sem unnin var af sveitarstjóra og dagsett 5. maí 2011.

Hreppsnefnd samþykkti samhljóða meðfylgjandi tillögu að umsögn og felur sveitarstjóra að 
koma henni á framfæri til þeirra er málið varðar.

Þessu er hér með komið á framfæri.

Vopnafirði
Afrit:
Alþingi,
Samband ísl. Sveitarfélaga,
SSA.
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Umsögn um frumvarp til sveitarstjórnarlaga 

Efni: Umsögn Vopnafjarðarhrepps um sveitarstjórnarlög.

Vopnaij arðahreppur veitir hér með umsögn um frumvarp til sveitarstj ómarlaga, sem lagt 
hefur verið fyrir 139. löggjafarþing.

í upphafí ber að nefiia að í frumvarpinu er að finna mjög margt sem er til bóta varðandi 
lagaumhverfí sveitarfélaga. Með frumvarpinu virðist víða vera boðuð skýrari stefna varðandi 
aðhald og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga.

í 15. grein er fjallað um boðun og auglýsingu funda. í frumvarpinu er lagt til að boðun 
sveitarstjómarfunda skuli send út 3 sólahringum fyrir fond. í gildandi lögum er miðað við 2 
sólarhringa.
Undirritaður telur að sá tími sé fyllilega nægjanlegur, enda þótt auðveldlega megi setja sér 
aðrar vinnureglur. Hér er lagt til að núverandi regla gildi áfram.

í 58. gr. laganna er fjallað um flárstjórnarvald sveitarstjómar. í tl. 2 og 3 er fjallað um 
fjárhagsáætlanir. Ekki virðist vera fyllilega Ijóst hvort gera eigi fjárhagsáætlanir til 4ra eða 5 
ára. Þetta þyrfti að skýra betur.

í 61. gr. er fjallað um ársreikning. Þar eru gerðar kröfur um að afgreiðslu ársreikninga skuli 
flýtt frá því sem er í gildandi lögum. Ákvæði af þessum toga er mjög af hinu góða.
Afgreiðsiu ársreiknings skal lokið eigi síðar en 15. maí ár hvert. í staðinn fyrir 1. júní í 
gildandi lögum.

í 62. gr. er ijallað nánar um áætlanagerð sveitarfélaga. Ágætt nýmæli er þar urn að samþykkja 
eigi langtíma áætlun um fjármál sveitarfélagsins um leið og áætlun fyrir næstkomandi ár.
Þar segir orðrétt:“ Á sama tíma og fjögurra ára áætlun er afgreidd skal sveitarstjóm 
samþykkja íjárhagsáætlun fyrir næsta reikningsár“. Er hér átt við áætlun til 4ra eða fímm ára? 
Eins og fram hefur komið þyrfti að skýra þetta. Skilningur undirritaðs er sá að annars vegar 
sé um að ræða áætlun næstkomandi árs og síðan þriggja ára áætlun næstu ára á eftir þ.e. 4ár 
undir í einu.



Ágætt er í 62. greininni ákvæði um að flýta framlagningu áætlana til 1. nóvember ár hvert og 
að afgreiða eigi áætlanirnar samhliða eigi síðar en 15. desember. Þetta er til bóta frá því sem 
er í gildandi lögum.

í 64. gr. er fjallað um viðmiðanir um afkomu og fjárhagsstöðu sveitarfélaga. í tl. 1 og 2 er 
annars vegar íjallað um viðmið um rekstrarafkomu samstæðunnar og hins vegar um viðmið 
um heildarskuldir og skuldbindingar. Þessi viðmið eru góðra gjalda verð. Undirritaður telur 
þó æskilegt að hér væri einnig notast við kennileiti sem er „veltufé frá rekstri“ og „handbært 
fé frá rekstria. Þegar þessar stærðir eru fram komnar í ársreikningi viðkomandi árs sést hvaða 
fjármunir eru í heftinu til þess að greiða nauðsynlegar fjárfestingar og afborganir lána. 
í óðaverðbólgu og sveiflum í gengi eins og menn hafa reynt frá árinu 2008 getur reynst 
ómöguíegt að sýna rekstrarhagnað vegna gjaídfærðs fjármagnskostnaðar eins og dæmin 
sanna, þrátt fyrir að veltufé frá rekstri geti verið ágætt.

Hugsanlega þyrftu að vera ákvæði um að rýmka tímabundið um 150 %  reglu skulda af 
reglulegum tekjum, um stundar sakir af tilteknum sérstökum ástæðum. Rétt er þó að stíga 
varlega til jarðar í þeim efnum.

Hér væri einnig ástæða til þess að setja inn ákvæði um það hversu mörg prósent 
heildarlánamassa sveitarfélaga megi vera tekin í erlendri mynt, þar sem tekjur flestra 
sveitarfélaga á íslandi eru bundnar íslensku krónunní en ekki erlendum myntum.

í 66. gr. er fjallað um miklar flárfestingar og skuldbindingar. Nauðsynlegt er að stíf viðmið 
séu viðhöfð hvað varðar fjárfestingar og skuldbindingar. Hér skal aðeins bent á það að við 
ákvörðun þessara viðmiða verði það haft í huga að hugsanlega getur reynst nauðsynlegt, á 
stundum, að fara yfir þessi viðmið þurfi á stuttum tíma að fara í stórar fjárfestingar til 
framtíðar, sem æskilegt er að ljúka á stuttum tíma. Dæmi um slíkt getur verið 
skólabyggingar, leikskólar, hafharframkvæmdir eða aðrar nauðsynlegar framkvæmdir 
sveitarfélaga.

Almennt er hér tekið undir meginhluta þeirra tillagna í frumvarpinu sem Ijalla um fjármál 
sveitarfélaga og eftirlit með þeim. Þessi mál þarf þó að skoða af mikilli kostgæfni.

Við umfjöllun þessa hefur verið tekið mið af umsögn um frumvarpið, sem unnin var af 
Sambandi íslenskra Sveitarfélaga og dagsett er 9. feb. sl.
Vopnafj arðarhreppur getur að fullu tekið undir umsögn Sambandsins til viðbótar við þær 
sérstöku ábendingar sem sérstaklega eru taldar upp í yfírferð þessari.

Eins og fram hefur komið eru margvíslegar breytingar boðaðar á gildandi 
sveitarstjómarlögum með fyrirliggjandi frumvarpi. Flestar breytingarnar eru til bóta og auka 
öryggi í rekstri sveitarfélaganna. Sökum þess að erfitt getur reynst i að sjá fyrir sér áhrif alira 
þessara breytinga í einu vettvangi er hér talið að í „ákvæðum til bráðabirgða“ þurfi að vera



ákvæði um að endurskoða lögin eftir eitt til tvö fyrstu árin þ.a. að unnt verði að sníða af þá 
vankanta, sem fram hafa komið í því að framfylgja settum lagatexta.

Þessu er hér með komið á framfæri.
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Þorsteinn Steinsson
( J Sveitarstjóri 

Vopnafirði.
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