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Efni: UmsÖgn um frumvarp til nýrra sveitarstjórnarlaga -  mál nr. 726.

Sveitarstjórn Dalabyggðar gerir eftirfarandi athugasemdir við ofangreint frumvarp:

61. gr, Kveðið er á um að ársreikningur skuli liggja fyrir tilbúinn til afgreiðslu í sveitarstjöm fyrir 15. 
april ár hvert og að staðfestingu skuli vera lokið eigi síðar en 15. maí ár hvert.
Þetta er óveruleg breyting frá núgildandi íögum þar sem kveðið er á um apríllok og fyrir 1. júní. í 
frumvarpinu er lögð áhersla á að fundi sveitarstjómar skuíi halda regluíega. Að færa ofangreind mörk 
fram um tvær vikur getur verið til þess fallið að halda þurfí fundi utan reglubundinna fundardaga ef 
sveitarstjóm heldur fundi að jafnaði eftir miðjan mánuð.

62. gr. í frumvarpinu virðist vera lögð aukin áhersla á að vanda gerð íjárhagsáætlana og er það vel. 
Áætíanir næsta árs og áætlanir næstu þriggja ára þar á eftir skulu liggja fyrir tilbúnar til umræðu fyrir 
1. nóvember ár hvert og vera afgreiddar frá sveitarstjóm eigi síðar en 15. desember.
Ekki eru gerðar athugasemdir við þetta en minnt á að íjárhagsáætlanir sveitarfélaga eru um margt 
háðar Qárlögum ríkisins og æskilegt að ráðuneytin og Alþingi reyni að færa undirbúning og afgreiðslu 
Qárlaga fram til að fækka óvissuþáttum i íjárhagsáætlunum sveitarfélaganna,

64. og 66. gr. Settar eru fram viðmiðanir um afkomu og ffárhagsstöðu sveitarfélaga. Ráðherra skal 
skilgreina nánar þessi viðmið í reglugerð og þar skal að finna undanþáguákvæði.
Slík ákvæði þurfa m.a. að taka til framkvæmda þar sem sveitarfélög taka að sér fjármögnun verkefna 
sem ríkið ætti að öðru jöfnu að koma að s.s. byggingu hjúkrunarheimila. Þá verður einnig að gæta 
þess að viðmiðanir séu ekki svo þröngar að sveitarfélög geti ekki byggt upp eðlilega þjónustu. Má 
þar nefna að t.d. bygging skóla ~ og íþróttamannvirkja getur reynt á þoimörk sveitarsjóða og ekki hafa 
öll sveitarfélag lokið slíkri uppbyggingu.

76. gr. Kveðið er á um að ráðherra skuli setja reglugerð um ársfjórðungsleg skil sveitarfélaga á 
upplýsingum úr bókhaldi og reikningsskilum til afnota fyrir ráðuneytið og fleiri.
Mikilvægt er að ráðherra setji fram hóflegar kröfur um þessi skil þannig að ekki falli aukinn 
kostnaður á sveitarfélög vegna þessa svo sem vegna þjónustu endurskoðenda eða annarra sérfræðinga.

116. og 117. gr. Gert er ráð fyrir að ráðuneyti sveitarstjómarmála hafí heimild til að beita sveitarfélög 
og sveitarstjómarmenn dagsektum vanræki sveitarfélag lögboðnar skyldur, svo sem um skil á 
upplýsingum o.sv.frv.
Þama þykir langt seilst ekki síst hvað varðar 117. gr. varðandi heimild til að krefjast dagsekta af 
almennum sveitarstjómarfulltrúum. Víðast hvar um landið er starf sveitarstjómarmanns iíla launað 
hugsjónastarf og óviðeigandi verður að teljast að seilast í vasa þeirra þó þeim verði eitthvað á í 
messunni. Einhver önnur úrræði ættu að vera fær svo sem áminningarbréf þyki nauðsynlegt að refsa 
mönnum á einhvem hátt fyrir störf sín. Hyggjast ráðuneytin taka upp sambærileg ákvæði varðandi 
starfsfólk sitt, starfsfólk undirstofnanna eða nefndarfólk í hinum ýmsu nefndum?


