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Efni: Umsögn um frumvarp til nýrra sveitarstjórnarlaga, 726. mál.

Grundarfjarðarbær gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarp til nýrra sveitarstjórnarlaga:

12. gr.
Fram kemur að fyrsta fund sveitarstjórnar skuli boða með a.m.k. fjögurra daga fyrirvara. Ekki fæst 
séð að sérstök ástæða sé að boða fyrsta fund með lengri fyrirvara en aðra fundi. Hætta er á 
misskilningi og að boðað sé ti! fyrsta fundar með of skömmum fyrirvara.

15. gr.
Gert er ráð fyrir að fundir séu boðaðir með þriggja sólarhringa fyrirvara, Lengri boðunartími bætir 
ekki undirbúning funda og frekar er hætta á að málum verði bætt inn á fundi með afbrigðum. Tveir 
sólarhringar er hæfilegur tími.

31. gr.
Gert er ráð fyrir að ávallt skuli boða varamann ef aðalmaður er vanhæfur. Betra er að orða ákvæðið á 
þann hátt að sveitarstjórnarmaður geti óskað eftir að varamaður hans takí sæti. í minni 
sveitarfélögum koma gjarnan upp vanhæfismál en oftast er um smámál að ræða þar sem óþarfi er að 
kalla til varamann.

32. gr.
Fram kemur að sveitarstjórn sé skylt að ákveða þóknun til sveitarstjórnarmanna. Tekið er undir það 
sjónarmið að heppilegra sé að viðmiðanir um þóknun séu unnar af öðrum aðitum en sveitarstjórnum, 
t.d. ráðuneytinu.

33. gr.
Fallast má á þau sjónarmið sem þama koma fram en undantekningar verða að vera á þessu, t.d. 
þegar um er að ræða starfsfólk í ábyrgðarmiklum stjórnunarstöðum hjá fyrirtækjum.

49. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru óljós og þarfnast einföldunar. Mikii hætta er á mismunandi túlkunum á 
þessari grein. Orðalag eins og „bersýnilega tilefnislaus" gefur tilefni til fjölbreyttrar túlkunar.

62.gr.
í frumvarpinu er gert ráð fyrir að tillaga að fjárhagsáætlun sé lögð fýrir byggðaráð ekki síðar en 1. 
nóvember ár hvert og að afgreiða skuli fjárhagsáætlun í síðasta iagi 15. desember. Þetta er góð 
viðmiðun að því gefnu að allar forsendur frá opinberum aðilum liggi fyrir í síðasta lagi um miðjan
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október, t.d. frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Athuga þarf einnig samskipti ríkis og sveitarfélaga t.d. 
varðandi fjárhagsleg málefni, þannig að ákvarðanir iiggi fyrir áður en þessum tímamörkum er náð.

63. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru of stíf, einkum er varðar tilfærslu miiii fjárhagsliða.

64. gr.
Tryggja þarf eðlilegan sveigjanleika varðandi heildarskuldir og skuldbindingar sveitarféiags. í smærri 
sveitarfélögum er mikil sveifla á skuidastöðu og þarf litlar framkvæmdir til að skuldahlutfall hækki 
umtalsvert. Setja þarf reglur þar sem skilgreind eru tilvik sem ekki kalla á aðfinnslur af hálfu 
eftirlitsnefndar þó heiídarskuldbindingar fari yfir 150% í einhvern tíma.
Mikiivægt er að sveitarfélögum sé gefinn tiltekinn aðlögunartími til að lækka skuldastöðu sína auk 
þess sem taka þarf tillit til tímabundinna aðstæðna, t.d. óhagstæðrargengisþróunar.

65. gr.
í þessari grein eru hendur sveitarstjórnar bundnar um of. Með ákvæðinu er sveitarfélagí óheimilt að 
koma að atvinnuuppbyggingu í eigin sveitarfélagi,

72. gr.
Gerð er athugasemd við að sveitarfélagi sé skylt að ráða endurskoðunarfyrirtæki tii fimm ára í senn. 
Hér er verið að binda hendur sveitarstjórnar um of. Kostnaður við endurskoðun hefur hækkað 
gífurlega undanfarin ár og óviðunandi er að sveitarstjórn hafi ekki tök á að skipta út endurskoðanda 
nema á fimm ára fresti.

116. gr.
Mótmælt er ákvæðum um dagsektir enda er ákvörðunarvaid ráðuneytísins algert í þessu efni 
samkvæmt frumvarpinu.

117. gr.
Ákvæði þessarar greinar um dagsektir á einstaka sveitarstjórnarmenn er mótmælt enda er 
sveitarstjórn fjöiskipað stjórnvald. Fráleitt er að leggja dagsektir á einstaka sveitarstjórnarmenn enda 
er hætt við að sveitarstjórnarmaður veiji að sitja hjá við atkvæðagreiðslu til að fyrra sig ábyrgð. Þá er 
vert að hafa í huga að erfitt er að fá fólk til starfa í sveitarstjórnum og þetta ákvæði mun gera það 
enn erfiðara.

Virðingarfyllst, 
f.fefirundarfjarðarbæjar

k Bæjarstjórinn

Björn Steinar Pálmason, 
bæjarstjóri
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