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Efni: Umsögn Akureyrarkaupstaðar ura frumvarp til sveitarstjórnarlaga
Bæjarráð Akureyrarkaupstaðar fól fjármálastjöra og bæjarlögmanni á fundi bæjaráðs 
dags. 12. maí sl., að veita svofellda umsögn um framvarpið:

í 3. mgr. 29. gr. er íjallað um að Samband íslenskra sveitarfélaga skipar nefnd sem 
veitt getur álit um siðareglur og um ætluð brot á þeim. Ráðuneytið getur borið tillögur 
sveitarstjórna um siðareglur undir neíhdina áður en það tekur þær til staðfestingar
Ákvæðið er óljóst, t.d. um stöðu neíndarinnar og málsraeðferð, sem mætti skýra 
betur. Samband sveitarfelaga er sameigmlegur málsvari sveitarféiaga í landinu 
og fer með sameiginleg hagsmunamál sveitarfélaganna. Sambandið er ekki 
stjórnvald og tekur því ekki stjórnvaldsákvaröanir. Því skýtur það skökku við að 
veita því nokkurs konar úrskuróarvald um ætluð brot og að það verði 
umsagnaraöili fyrir ráðuneytið vegna siðareglna sveitarfélaga, með vísan til 
sjálfsforræðis sveitarfélaga.

í 58. gr. er fjallað um fjárstjómai*vald sveitarfélaga í 8 töluíiðum, m.a. fjárhagsáætlun 
og fjögurra ára áætlun í 2. og 3 tl. í 4. tl. er nýtt ákvæði um viðauka við 
fjárhagsáætlun. Ekki er lengur gert ráð fyrir að ijárhagsáætlun sé endurskoðuð frá 
upphaflegri flárhagsáætlun.
Nokkuð óljöst er hver er tilgangurinn með „viðaukanum“ annar en að formfesta 
hvernig hann er gerður, sbr. nánari unifjöllun um 61. og 63. gr.

í 61. gr. er flallað um ársreikning. Þar er gert ráð fyrir að í samanburði við ársreikning 
sé ársreikningur fyrra árs ásamt upphaflegri fjárhagsáætlun ársins. Það er nýmæli í 
frumvarpinu að birta skuli ársreikning fyrra árs til samanburðar en allmörg 
sveitarfélög hafa gert það undanfarin ár og er það vel að lögfesta það. í annan stað er 
gert ráð fyrir að til samanburðar skuli einnig hafa upphaflega fjárhagsáætlun. Er það
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breyting frá því sem verið hefiir að birta fjárhagsáætlun ársins og þá með þeim 
breytingum, endurskoðun, sem á henni kunna að hafa verið gerðar.
Ef gerðar eru breytingar, viðauki, við fjárhagsáætlun verður að telja réttara að 
hafa hina breyttu áætlun sem viðmið í ársreikningi enda er það sú áætlun sem 
unnið er eftir í rekstri sveitarfélagsins og mun birtast sveitarstjórnamönnum á 
öllum (mánaðar) yflrlitum sem lögð eru fram í sveitarstjórn um rekstur 
sveitarfélagsins á líðandi ári. Það yrði einkennilegt ef allt aðrar tölur birtast 
síðan í ársreikningi, en búið er að vinna með hafi verið gerður viðauki við 
fjárhagsáætlun og hann ekki síðan notaður við samanburð á fjárhagsáætlun í 
ársreikningi. Dærni um viðauka sem gerður yrði á þessu ári, ef lögin væru í 
gildi, er vegna fyrir hugaðrar kjarasamninga sem verið er að gera. Fæst 
sveitarfélög hafa gert ráð fyrir þeim breytingum sem kjarasamningarnir hafa í 
för með sér, bæði tekna og gjaldamegin. Það hlýtur að vera eðlilegra að birta 
fjárhagáætiun með ársreikningi þegar þessi breyting hefur verið tekin inn enda 
nú Ijóst að hún verður veruleg og það yrði í raun villandi að hafa upphaflega 
áætlun tii samanburðar þar sem meira og minna allir liðir eru skakkir þar sem 
laun koma fyrír. Betra væri ef fram kemur í skýringum með ársreikningi 
samantekt á breytingum frá upphaflegri fjárhagsáætiun, ef einhverjar eru.

í 62. gr. er fjallað um fjárhagsáætlanir sbr. 2. og 3. tl. í 58. gr, og skulu áætlanimar 
vera heildaráætíun sbr. 60. gr. bæði fyrir komandi ár ásamt fjögurra ára áætlun. 
Áætlanimar skulu gefa glögga mynd af mynd af rekstri sveitarfélagsins, efnahag og 
breytingum á handbæru fé. Fjalla á um áætlanirnar á tveimur fundum með minnst 
tveggja vikna miliibili og skulu þær afgreiddar samtímis.
Hér verður að gera athugasemd við að það sé bundið í lög að afgreiða verði 
áætlanirnar samtímis. Eðlilegra er að mögulegt sé að afgreiða fyrst 
fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og siðan fjögurra ára áætiun. Fjögurra ára 
áætlunin byggir að hiuta á næsta árs áætlun og ef fram koma tillögur um 
breytingar á næsta árs áætlun við umræðu í bæjarstjórn hefur það áhrif á 
fjögurra ára áætlunina, eftir atvikum marga liði, bæði rekstur og ekki síður 
efnahagsliði. Övinnandi er að „endurgera" fjögurra ára áætlunina á fundi 
sveitarstjórnar hafi áður verið samþykktar breytingartillögur á sama fundi 
sveitarstjórnar vegna næstar árs áætlunar, sem síðan hafa áhrif á fjögurra ára 
áætlunina. Því er eðlilegt að hægt sé að samþykkja fjögurra ára áætlun á næsta 
fundi sveitarstjórnar eftir að fjárhagsáætlun ársins hefur verið samþykkt, ef 
ástæða þykir til.

í 63 gr. er fjallað um bindandi áhrif ákvörðunar um fjárhagsáætlun ársins og óheimilt 
sé að víkja frá henni. Þó er sveitarstjóm heimilt að samþykkja viðauka við áætlunina.
Sé samþykktur viðauki við áætlun ársins er eðiilegt að líta á það sem gildandi 
samþykkta áætlun fyrir árið og birta með ársreikningi sbr. umfjöllun um 58. og 
61. gr.
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í 64 gr. er nýmæli varðandi viðmiðanir um afkomu sveitarfélaga sem almennt má 
telja jákvæðar breytingar. Annars vegar, að á hverju þriggja ára tímabili sú samanlögð 
útgjöld ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum og hins vegar að 
heildarskuldir og skuldbindingar séu ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum 
tekjum. Ráðherra er jafnframt falið að setja reglugerð sem skilgreinir nánar viðmið 
sem lögð eru til grundvallar skv. 2. mgr. greinarinnar.
Ýmis atvik eða mismunandi aðstæður geta verið hjá sveitarfélögum sem geta 
skekkt myndina á hverjum tíma, td . breytingar á lögboðnum útgjöldum 
sveitarfélaga eða breytingar á tekjustofnum sveitarfélaga til hækkunar eða 
lækkunar, og er því e.í.v. rétt að hafa meira svigrúm varðandi skuldaþakið eða 
að ráðherra sé heimilí að setja það í reglugerð að skuldaþakið geti verið 
mismunandi eftir sveitarfélögum eins og má raunar skilja að hluta í 
athugasemdum um einstakar greinar með frumvarpinu. Jafnframt má spyrja 
hvort eðlilegt sé að hiutafélög að hluta eða að Öllu leiti í eigu sveitarfélaga og sem 
eru hluti af samstæðu uppgjöri B hluta eigi að teljast hér með varðandi 
skuldaviðmiðið, enda með sjálfstæðan fjárhag. A.m.k. hlýtur að koma tii álita að 
hafa skuldaþakið annað en almennt gildir um sveitarfélög þar sem þessar 
aðstæður eru upp eftir eðli hlutafélaganna og í hvaða tilgangi starfsemi þeirra er 
og á hvern hátt þau tengjast starfsemi sveitarfélagsins. Hér skiptir máli hvernig 
reglurnar verða útfærðar.

í 65 gr. er kveðið á um örugga meðferð íjármuna.
Eins og greinin hljóðar en engan vegin hægt að tryggja örugga ávöxtun og 
örugga varðveislu fjármuna með því eingöngu að leggja inn á innlánsreikninga 
fjármálastofnana eða kaupa ríkistryggð bréf. Boðað hefur verið ríkistrygging 
innlána í fjármálastofnun umfram ákveðið hámark, sem þó hefur ekki verið 
ákveðið, en verður að líkum langt undir þeim fjárhæðum sem sveitarfélög eru að 
sýsla með á hverjum tíma, verði fellt niður. Því verða innlán í fjármálastofnun 
alls ekki tryggð nema að mjög Iltlu leiti. Jafnframt getur verið áhættusamt að 
kaupa rikistryggð bréf að því leiti til að verðbreytingar á þeim, jafnvel til 
skamms tíma geta verið nokkuð miklar þannig að alltaf er nokkur hætta á að 
upphaflegur höfuðstóll sem ríkistryggð bréf eru keypt fyrir rýrni ef selja þarf 
þau fyrir gjalddaga til að mæta fjárþörf sveitarfélagsins. Því fylgir einnig 
nokkur kostnaður að kaupa og selja ríkisbréf sem rýrir ávöxtun. Því er 
mikilvægt ef lögin eiga að ná markmiði sín um örugga vörslu fjármuna að 
sveitarfélögum verði heimilt að eiga innlánsreikning í Seðlabanka íslands, nema 
innlán sveitarfélaga í fjármálastofnunum verði ríkistryggð sérstaklega.

I 76. gr. er fjallað um skil á upplýsingum um fjármál. í 3. mgr. er kveðið á um að 
ráðherra skuli setja reglugerð að fengnum tillögum reikningsskila- og 
upplýsinganefndar og haft skuli samráð við Hagstofu fslands um setningu 
reglugerðarinnar.
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Inn í greinina vantar að einnig skuli haft samráð við Sambandið við setningu 
reglugerðarinnar.

í 95. gr. um úrgöngu úr byggðasamlagi og slit byggðasamlags.
Vakin er athygli á að skv. 95. grein getur ráðuneytið frestað úrgöngu úr 
byggðasamlagi i allt að 7 ár ef ósætti rís um úrgöngu sveitarfélags úr 
byggðasamlagi. Þetta verður að teljast rajög langur timi og varpa má upp þeirri 
spurningu hvort ekki sé eðlilegra að hafa hann styttri, t.d. 3-4 ár. Þannig gefst 
íbúum eftir atvikum tækifæri til að kjösa um úrgönguna við 
sveitarstjórnarkosningar ef vilji er til að gera málefnið að kosningamáli. Hér ber 
einnig að líta til þess að úrganga úr byggðasamlagi er almenn a.m.k. tveggja ára 
ferill. Risi ágreiningur um úrgöngu má vísa málinu til ráðuneytis og 7 ára 
heimild ráðuneytis byrjar að telja frá ákvörðum ráðuneytisins eftir að ágreiningi 
um úrgöngu hefur verið vísað þangað. Því má sjá fyrir sér allt að 9-10 ára feril 
eftir að sveitarfélag ákveður að ganga úr byggðasamlagi þar til því er lokið, sé 
ágreiningur um úrgönguna. Það er allt of langur tími.

Virðingarfyllst,
f.h. Akureyrarkaupstaðar,

bæjarlögmaður
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