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Frumvarp til sveitarstjórnarlaga

Lagt hefur verið fram á Alþíngi frumvarp til sveitarstjórnariaga, þskj. 1250 -  726. mál. 
KPMG ehf. hefur um árabil þjónustað sveitarfélög og hefur því myndast töluverð 
þekking á starfsemi þeirra hjá félaginu,

KPM6 sendi ábendingar við drög að frumvarpi til sveitarstjórnarlaga til innanríkis- 
ráðuneytisins í febrúar 2011 og var tekið tillit til þeirra ábendinga að hluta.

í fyrsta lagi ber að nefna að í frumvarpinu er að finna mjög margt sem er tií bóta 
varðandi lagaumhverfi sveitarfélaga. KPMG hefur þó hug á að koma á framfæri 
eftirfarandi ábendingum og athugasemdúm við frumvarpið:

• í frumvarpinu er ekki að finna ákvæði varðandi lágmarksíbúafjölda sveitarfélaga 
með sama hætti og í 6. gr. gildandi sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Ekki er vikið að 
því í athugasemdum hvers vegna ákvæði þetta er fellt brott. Eingöngu er tekið fram 
í IV. kafla almennra athugasemda að ákvæðið sé felft brott án frekari skýringa. Til 
bóta væri að í lögskýringargögnum kæmi fram hvers vegna breyting þessi er gerð.

• í 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins er nýmæli þar sem kveðið er á um að ráðherra 
sveitarstjórnarmála skuli J  störfum sínum standa vörð um hagsmuni sveitarfélaga, 
sjálfstjórn þeirra, verkefni og fjárhag." Draga má í efa að slíkt ákvæði geti 
samræmst ákvæðum XI. kafla frumvarpsins að því er varðar stjórnsýslueftirlit með 
sveitarfélögum. Ýmsir aðilar, hvort sem þeir eru einstaklingar eða lögaðilar, geta 
þurft að skjóta máli sínu gagnvart sveitarfélagi til ráðuneytis sveitarstjórnarmála. 
Skýtur þá að nokkur leyti skökku við að í sveitarstjórnarlögum sé kveðið á um 
hagsmunagæslu ráðherra fyrir sveitarfélögin á sama tíma og einstaklingar og 
lögaðilar eiga að geta treyst á óvilhalla meðferð sinna mála á kæru- og eftirlitsstigi. 
Verður því að telja orðalag þetta óheppilegt að þessu leyti.

Lagt ertil að 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins verði felld brott.

KPMG h(. an lcelandíc limited liability company and 3 member Reykjavik
flím of the KPMG network of independenl momber firms Akureyri Saudarkrokur
affiliated with KPMG International Cooperatíve Egilsstadir Seifoss
("KPMG Internationary, a Swiss entity. Reykjanosbaer Skagastcond
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• í 1. mgr. 7. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrlr að ráðuneytið gefi árlega út 
leiðbeinandi yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga. Draga má í efa að þörf sé á 
að kveða á um siíka skyldu í lögum og óljóst er hvaða þýðingu það hefur ef yfirlitið 
er ekki uppfært árlega. Eðlilegra mætti telja að ráðuneytið sjálft hefði frumkvæði að 
því að hafa slíkt yfirlit reglulega uppfært t.d. á heimasíðu sinni.

Lagt er til að 2. málsl. 1. mgr. 7. gr. frumvarpsins verði felldur brott.

• í 10. gr, frumvarpsins er kveðið á um heiti sveitarstjórna o.fl. Ekki er Ijóst hvort 
tilgangurinn er að þrengja heimildir miðað við það sem gildir í dag. Sem dæmi má 
nefna að í dag er m.a. notað heitið „forseti sveitarstjórnar" en það embættisheiti er 
ekki nefnt í greininni. Einnig væri skýrara að taka fram í greininni að heiti 
sveitarstjórnar, byggðarráðs og framkvæmdastjóra skuli ákveðið í samþykkt um 
stjórn sveitarfélags, sbr. 9, gr. frumvarpsins.

Lagt er til að niðurlag 2. máls. 1. mgr. 10. gr. frumvarpsins orðist svo: „...og oddvita 
má nefna forseta sveitarstjórnar eða forseta bæjarstjórnar."

Lagt er til að við 10. gr. frumvarpsins bætist ný máísgrein svohljóðandi: „Heiti 
sveitarstjórnar, byggðarráðs, oddvita og framkvæmdastjóra skulu ákveðin í 
samþykkt um stjórn sveitarfélags."

• í 2. mgr. 13. gr. frumvarpsins er annars vegar í 1. málsl. notað orðalagið „sem sæti 
eiga í sveitarstjóm" og hins vegar í 3. málsl. „fulltrúa sem sitja fund". Óheppilegt 
getur verið að hafa mismunandi orðalag í þessu samhengi.

Lagt er til að 3. málsl. 13. gr. frumvarpsins hljóði svo: „Við aðra umferð telst sá rétt 
kjörinn sem fær meiri hluta atkvæða þeirra sem sæti eiga í sveitarstjórn eða ef 
viðkomandi er sá eini sem fær atkvæði."

• í 2. mgr. 19. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að ráðherra setjí með auglýsingu 
leiðbeiningar um ritun fundargerða. Óljóst getur verið hvaða þýðingu slíkar 
leiðbeiningar hafa ef upp kemur ágreiningur um einstök atriði við ritun 
fundargerða. Skýrara væri því að fyrirmæli um ritun fundargerða, meðferð, 
staðfestingu, varðveislu o.fl. yrðu sett af ráðherra í formi reglna eða reglugerðar 
sem birt yrði í B-deild Stjórnartíðinda.

Lagt er til að 1. málsl. 2. mgr. 19. gr. frumvarpsins hljóði svo: „Ráðherra setur með 
reglugerð ákvæði um ritun fundargerða sveitarstjórna, m.a. um hvað þar er skylt að 
bóka, um staðfestingu þeirra þegar að loknum fundi, varðveislu og skráningu og 
meðferð rafrænna fundargerða."

• í 29. gr. frumvarpsins er fjallað um siðareglur og gert er ráð fyrir í 1. mgr. að 
ráðuneytið skuli staðfesta siðareglur ef þær eru settar. í anda gegnsæis í stjórnsýslu
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mætti jafnframt taka fram að birta beri slíkar reglur þannig að íbúar hafi aðgang að 
þeim, t.d. með þeim hætti sem venjubundið er í viðkomandi sveitarfélagi, s.s. á 
heimasíðu.

Lagt er til að við 29. gr. bætist ný málsgrein sem verði 3. mgr. og hljóði svo: „Ef 
siðareglur hafa verið settar ber sveitarstjórn að birta þær með þeim hætti sem 
venjubundið er í viðkomandi sveitarfélagi, s.s, á heimasíðu sveitarfélagsins,"

• í 31. gr. frumvarpsins er fjallað um boðun varamanna og ákvæðið nokkuð hert frá 
gildandi lögum. í sjálfu sér er það gott markmið að koma meiri festu á þessi mál. 
Ekki er þó skýrt nánar í athugasemdum hvað átt sé við með 5. mgr. 31. gr. Til bóta 
væri að í lögskýringargögnum kæmí fram hver þýðing þessa ákvæðis er.

• í 4. mgr. 32. gr. frumvarpsins er nýmæli sem skýra mætti betur í 
lögskýringargögnum eða jafnvel fella brott, Ekki er rökstutt með skýrum hætti í 
athugasemdum við frumvarpið að ákvörðun um að afsala sér greiðslum hafi 
endilega í för með sér að aðrir hafi ekki efni á að taka þátt í sveitarstjórnarstörfum.

• Nýmæli í 33. gr. frumvarpsins um rétt til þátttöku í sveitarstjórnarstörfum er af hinu 
góða. Ekki er í athugasemdum þó að finna skýringu varðandi 4. mgr. 33. gr., þ.e. 
sem snýr að framkvæmdastjóra sveitarfélags. Til bóta væri að í lögskýringargögnum 
kæmi fram hver þýðing þessa ákvæðis er,

• í 61. gr. frumvarpsins er fjallað um ársreikning. Almennt gilda þær reglur að fyrst er 
gefinn út ársreikningur og áritaður af framkvæmdastjóra og stjórn einingar og eftir 
það áritar endurskoðandi ársreikninginn. Dagsetning þessara áritana er almennt sú 
hin sama. Dagsetning áritunar endurskoðenda getur ekki verið á undan áritunardegi 
stjórnenda og stjórnar. Útgáfudagur ársreiknings hefur m.a. þá þýðingu að í 
skýringum í ársreikningi þarf að geta um tiltekna mikílvæga atburði eftir 
reikningsskiladag (31.12) fram að útgáfudegi. Ársreikningur verður ekki formlega 
áritaður endurskoðaður fyrr en búið er að gefa hann út á tilteknum útgáfudegi. 
Almennt afgreiða stjórnir eininga ársreikninga við eina umræðu á stjórnarfundi. í 
framhaldi af því er áritaður ársreikningur lagður fyrir aðalfund einingar til 
staðfestingar.

í frumvarpinu er ekki skýrt hver það er sem gefur út ársreikninginn sem endurskoða 
skal. Skýrt þyrfti að vera hver sá aðiii er.

Einn möguleikinn væri sá að framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og/eða byggðarráð 
gefi út ársreikninginn. í framhaldi af því yrði ársreikningur áritaður af 
framkvæmdastjóra og/eða byggðarráði og endurskoðendum og síðan lagður fyrir 
sveitarstjórn til staðfestingar við tvær umræður.
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Ef ætlunin er að sveitarstjórn gefi út ársreikninginn verður það varla unnt nema við 
síðari umræðu þegar hann er áritaður af sveitarstjórn og á sama tíma áritaður af 
endurskoðendum.

Vísað er til ákvæða alþjóðlegra endurskoðunarstaðla um þessi atriði (ISA 700).

Tvær leiðir eru færar til að útfæra nánar framangreint og er fyrri leiðin eftirfarandi:

3. mgr. 61. gr. frumvarpsins hljóði svo: „Ársreikningur sveitarféiags skal gefinn út af 
framkvæmdastjóra sveitarfélagsins og skal fulígerður, endurskoðaður og tilbúinn til 
afgreiðslu í sveitarstjórn fyrir 15. apríl ár hvert."

Síðari leiðin er eftirfarandi:

3. mgr. frumvarpsins hljóði svo: „Ársreikningur sveitarfélags skal fullgerður og 
tilbúinn til afgreiðsiu í sveitarstjórn fyrir 15. apríl ár hvert."

4. mgr. frumvarpsins hljóði svo: „Sveitarstjórn skal hafa lokið staðfestingu 
ársreiknings sveitarféiags, stofnana sveitarféiags og fyrirtækja þess ekki síðar en 15, 
maí ár hvert. Á sama tíma skai endurskoðun ársreiknings hafa verið lokið."

Að okkar mati fellur síðari ieiðin betur að aimennum aðferðum við afgreiðslu 
ársreikninga og skýrt að það er sveitarstjórn sem ber ábyrgð á ársreikningnum.

• í 1. mgr. 61. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að \ ársreikningi komi fram 
samanburður við upphaflega fjárhagsáætlun ársins. Tilgangur með slíkum 
samanburði þarf að vera skýr, þ.e. hvort verið er að ná fram samanburði á 
upphaflega samþykktri áætlun eða samanburði við veittar fjárheimildir 
sveitarstjórnar á árinu, þ.e. fjárhagsáætíun með viðaukum. Að okkar mati er meira 
viðeigandi að samanburður sé gerður við veittar fjárheimiidir. Sé vilji til að ná fram 
samanburði við upphaflega samþykkta áætlun ætti hann að okkar mati frekar 
heima í greinargerð stjórnenda um frávik frá fjárhagsáætlunum. Þar gæti komið 
fram annars vegar samantekt á breytingum frá upphafiegri áætlun og hins vegar 
samanburður við rauntölur samkvæmt ársreikningi.

• í lokamáisiið 1. mgr, 61. gr. frumvarpsins er tekið fram að í skýringum í ársreikningi 
skuli gera sérstaklega grein fyrir ástæðum verulegra frávika um útgjöld og tekjur frá 
því sem ákveðið var með samþykkt fjárhagsáætlunar fyrir viðkomandi ár. Að okkar 
mati er hér um að ræða upplýsingar sem ekki er viðeigandi að veita í 
ársreikningnum sjálfum. Upplýsingar af þessu tagi eru ekki endurskoðaðar 
samkvæmt stöðlum um endurskoðun reikningsskila og því hæpið að áritun 
endurskoðenda á ársreikning gæti náð yfir siíkar upplýsingar.
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Ef vilji er til að fá staðfestingu endurskoðenda á þessum upplýsingum yrði sú 
staðfesting væntanlega unnin á grundvelli staðla um aðra staðfestingarvinnu 
endurskoðenda (ISA 3000). Eðlilegt er að slíkar upplýsingar eigi heima í greinargerð 
stjórnenda og ættu því að vera hiuti af öðrum upplýsingaskilum. Er því mikilvægt að 
gerður sé skýr greinarmunur í lögunum annars vegar á uppíýsingum í ársreikningi 
sveitarfélags og hins vegar öðrum upplýsingaskilum.

Rétt er að hafa í huga í þessu sambandi að skýringar í ársreikningi eru hluti af þeim 
ársreikningi sem endurskoðandi áritar.

• í 2. mgr. 61. gr. frumvarpsins er tekið fram að í ársreikningi skuli koma fram skýrt 
yfirlit yfir allar ábyrgðir sveitarfélags og samningsskuldbindingar. Að okkar mati er 
ákvæði þetta óþarft miðað við upphaf 1. mgr, 61. gr. Gert er ráð fyrir í öðrum 
reglum sem gilda um ársreikninga að þessi atriði skuli tekin fram, sbr. t.d. 52. gr. 
laga um ársreikninga nr. 3/2006.

Lagt er til að 2. mgr. 61. gr. frumvarpsins verði felld brott,

• í 1. mgr. 62. gr. frumvarpsins er fjallað um fjögurra ára áætlun og einnig 
fjárhagsáætlun næsta árs, Fjalla mætti nánar í ákvæðinu um samhengið milli 
fjögurra ára áætlunarinnar og fjárhagsáætlunarinnar, m.a. um að þær séu 
samhljóða hvað fyrsta árið varðar. Að auki væri skýrara að taka fram að 
fjárhagsáætlun skuli vera í samræmi við form ársreiknlngs, sbr. ákvæði 5. mgr. 61. 
gr. núgiidandi laga.

Lagt er til að við 1. mgr. 62. gr. frumvarpsins bætist eftirfarandi: „Fjárhagsáætlun 
næsta árs skal vera í samræmi vtð form ársreiknings sveitarfélagsins og samræmast 
fyrsta ári í fjárhagsáætlun fyrir næstu fjögur ár.M

• í 2. mgr. 63. gr. frumvarpsins er nýmæli um viðauka við fjárhagsáætlun. Skýra 
mættí nánar í ákvæðinu eða lögskýringargögnum hver þýðing slíks viðauka er. Skilja 
má ákvæðið þannig að með viðauka sé gefin út ný fjárheimild (til hækkunar eða 
lækkunar), en Ijóst þarf að vera hvort þá sé litið svo á að komin sé í gildi ný 
fjárhagsáætlun. Mikilvægt er að þetta sé skýrt m.a. vegna samanburðar í 
ársreikningi, sbr. umfjöllun um 61. gr. frumvarpsins.

• f 72. gr. frumvarpsins er fjallað um endurskoðun. Varðandi endurskoðun þá ber 
endurskoðendum að fara að ákvæðum alþjóðlegra endurskoðunarstaðla (sbr, iög 
um endurskoðendur nr. 79/2008).

Lagt er til að 2. máls. 1. mgr. 72. gr. frumvarpsins hljóði svo: „Endurskoðun fer eftir 
lögum um endurskoðendur, lögum um ársreikninga og alþjóðlegum 
endurskoðunarstöðlum."
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• Mikilvægt er að ákvæði iaganna falli að ákvæðum laga um endurskoðendur og 
alþjóðlegu endurskoðunarstöðlunum eða að í þeim sé eftir atvlkum vísað til þeirra. 
Mikilvægt er að okkar mati að gerður sé greinarmunur annars vegar á endurskoðun 
reikningsskila og hins vegar á annarri staðfestingarvinnu eða könnunum sem 
endurskoðendum er gert skylt að sinna samkvæmt greininni. í 2. mgr. 72. gr. 
frumvarpsins er endurskoðun reikningsskila blandað saman við aðra 
staðfestingarvinnu eða könnun.

• í athugasemdum við 72. gr. er tekið fram að ekki sé í greininni fjallað um 
„svonefnda stjórnsýsluendurskoðun". Á hinn bóginn er tekið fram í ákvæðinu sjálfu 
að endurskoðun taki m.a. til þess hvort almenn stjórnsýsla sveitarfélags og 
einstakar ákvarðanir af þess hálfu eru í samræmi við reglur um fjármál sveitarfélag 
o.s.frv. Að nokkru leyti er þarna um að ræða skörun. Réttara væri að hafa ákvæðið 
skýrara um heimild endurskoðanda til að framkvæma stjórnsýsluendurskoðun ef 
tilefni er til, eins og reyndar tæpt er á í athugasemdunum, þ.e. að eftir „atvikum 
getur þó farið vel á því að stjórnsýsluendurskoðun sé samþætt hinni fjárhagslegu 
endurskoðun." Einnig mætti taka fram að sveitarfélag geti óskað eftir slíkri 
stjórnsýsluendurskoðun hjá endurskoðanda sveitarfélagsins.

• í 3. mgr. 72. gr. frumvarpsins er nýmæli um að endurskoðandi sveitarfélags skuli 
alltaf gefa út skýrslu um endurskoðun. Skýrara þarf að vera hvað fram eigi að koma 
í slíkri skýrslu umfram það sem fram kemur í áritun endurskoðanda á ársreikning 
(viðfangsefni).

• Benda má í þessu samhengi á ákvæði sem gilda um einingar tengdar 
almannahagsmunum í lögum um ársreikninga nr. 3/2006. í 108. gr. d í þeim lögum 
er tekið fram að endurskoðandi eða endurskoðunarfyrirtæki skuli árlega gera 
endurskoðunarnefnd (sem starfa skal hjá einingum tengdum almannahagsmunum) 
grein fyrir störfum sínum og óhæði og skila skriflegri skýrslu um mikilvæg atriði sem 
fram hafa komið við endurskoðunína. í skýrslunni skal sérstaklega geta um veikleika 
í innra eftirliti í vinnuferli við gerð reikningsskila.

• í 5. mgr. 72. gr. frumvarpsins er fjallað um starfstíma endurskoðanda og er þar 
míðað við samskonar reglur og gilda um fjármálafyrirtæki. Rétt er að benda á að 
aðrar reglur gilda um starfstíma endurskoðenda hjá einingum tengdum 
almannahagsmunum eins og þær eru skilgreindar í 3. mgr. 20. gr. laga um 
endurskoðendur nr. 79/2008. Er þar um að ræða að eftir sjö ára starfstíma skuli 
endurskoðandi taka a.m.k. tveggja ára hlé frá störfum. Um röksemdir fyrir þeim 
starfstíma er vísað til athugasemda við frumvarp til þeirra laga og ákvæða í 
félagaréttartilskipun ESB.
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• í 6. mgr. 72. gr. frumvarpsins er nýmæli um störf endurskoðanda. Að okkar mati er 
ákvæði þetta í raun óþarft þar sem kveðið er á um óhæði endurskoðenda í lögum 
um endurskoðendur og í siðaregium endurskoðenda frá síðari hluta árs 2010 sem 
settar hafa verið af Félagi löggiltra endurskoðenda (FLE) og staðfestar af ráðherra. 
Sjá nánar siðareglurnar á heimasíðu FLE:

www.fle.is/fle/upload/files/faglegt efnt/uppfaerdar og samthvkkta sidareglur lo 
ka nov. 2010.pdf

í framangreindum reglum sem byggðar eru á alþjóðlegum reglum er ítarlega fjallað 
um með hvaða hætti skuli gæta að óhæði endurskoðenda. Er þar meðal annars 
skilgreint hvaða verkefni teljast vera ósamrýmanleg störfum endurskoðenda.

Fyrir liggur nú þegar í lögum að strangari reglur gilda varðandi störf endurskoðenda 
fyrir fjármálafyrirtæki og vátryggingafélög. Að okkar mati er ekki nægilega rökstutt í 
frumvarpinu hvers vegna hugsanlega strangari reglur eigi að gilda um sveitarfélög í 
þessu efni.

Lagt ertil að 6. mgr. 72. gr. frumvarpsinsfalli brott.

• í 75. gr. frumvarpsins er fjallað um reglur um bókhald og reikningsskil. Lagt er til að 
fellt verði brott úr greininni að í reglugerð verði fjallað um endurskoðun 
ársreiknings. Um þau atriði er fjallað í lögum um endurskoðendur, lögum um 
ársreikninga og alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum. Telja verður að þær reglur nái 
með fullnægjandi hætti yfir hlutverk endurskoðenda og ekki sé tilefni til að setja 
sérreglur í reglugerð á grundvelli sveitarstjórnarlaga. Ef slíkt er gert er hætta á 
misræmi í settum reglum.

Lagt er til að orðin „endurskoðun ársreiknings" falli brott úr 3. tölul. 1. mgr. 75. gr. 
frumvarpsins.

• Lagt er til að bætt verði við 75. gr. frumvarpsins ákvæði varðandi aðra samræmda 
upplýsingagjöf sveitarfélaga. Rökin fyrir því eru m.a. að rétt er að gera greinarmun á 
ársreikningi annars vegar og annarri upplýsingagjöf sveitarfélaga hins vegar. 
Ársreikningur er endurskoðaður eftir þeim lögum og reglum sem um það gilda en 
opinberir aðilar kalla eftir ýmsum öðrum upplýsingum frá sveitarfélögum sem ekki 
falla endilega undir það að vera endurskoðaðar upplýsingar úr ársreikningi. Er það 
jafnframt í samræmi við ákvæði 3. mgr. 76. gr. frumvarpsins.

Lagt er til að bætt verði við 4. tölul. í 1. mgr. 75. gr. frumvarpsins: „Aðra samræmda 
upplýsingagjöf sveitarfélaga."
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KPMG er reiðubúið til að veita frekari uppíýsingar eða skýringar um þau atriði sem hér 
koma fram.

Virðingarfyllst 

/ //fmpmuvi/
Auðunn Guðjónsson, löggiltur endurskoðandi 

"Sesselja Árnadóttir lögfræðingur
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