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Efni: UmsÖgn um frumvarp tll sveitarstjórnarlaga, 726. mál.

Með tölvubréfi þann 15. apríl sl. sendi samgöngunefnd Alþingis Vegagerðinni til umsagnar 
frumvarp til sveitarstjómarlaga, 726. mál.

Frumvarp til sveitarstjómarlaga er að mati Vegagerðarinnar mikilvægt þingmál og varðar 
miklu að vandað sé til lagasetningar um máleíhi sveitarfélaga. Fmmvarp það sem hér er til 
umsagnar ber þess merki að vandað hefur verið til undirbúnings og vinnslu frumvarpsins. 
Frumvarpið byggir á þeirri forsendu að sveitarfélög fari með forræði á eigin málefiium í 
samræmi við ákvæði stjómarskrárinnar og viðeigandi alþjóðasáttmála. í frumvarpinu er 
kveðið á um að sveitarfélög hafi ríkan sjálfsákvörðunarrétt og hafi umsagnar og 
um fjöllunarrétt um Öll m ál er varða viðkomandi sveitarfélag sérstaklega. í 3. mgr. 2. gr. 
frumvarpsins er sú regla sett að engu málefhi sem varðar sérstaklega hagsmuni sveitarfélags 
skuli ráðið til lykta án umijöllunar sveitarstjómarinnar. Að mati Vegagerðarinnar er 
mikilvægt að jafnframt fylgi skyldur til að gæta almannahagsmuna, hvort sem þeir snúa að 
viðkomandi sveitarféíagi, öðmm sveitarfélögum og jafhvel landsmönnum öllum.

í ljósi framangreinds telur Vegagerðin ástæðu til að gera athugasemdir við ákvæði 7. gr. 
frumvarpsins þar sem íjallað er um almennar skyldur sveitarfélaga. Frekari umfjöllun mætti 
vera um það hverjar skyldur sveitarfélaga em umfram þær sem telja verður sjálfgefiiar, þ.e. að 
sinna þeim verkefnum sem þeim em falin að lögum. f 1. mgr. ákvæðisins er sú regla sett að 
sveitarfélög skuli rækja þau verkefni sem þeim eru falin að lögum og ráðuneytinu falið að 
leiðbeina þeim sérstaklega þar um. í 2. mgr. er kveðið á um að sveitarfélög skuli vinna að 
sameiginlegum velferðarmálxim íbúanna eftir því sem fært þykir á hverjum tíma, í 3. mgr. 
greinarinnar er ekki fjallað um skyldur sveitarfélaga heldur rétt þeirra til að taka að sér hver 
þau verkefni er varða íbúana enda séu þau ekki falin öðrum til úrlausnar að lögum.

Vegagerðin telur það jákvætt skref að lögð em til ákvæði um frekari samvinnu og samstarf 
sveitarfélaga um ýmis verkefni hvort sem það er á grundvelli samninga þeirra á milli, á 
vettvangi byggðasamlaga eða landshlutasamtaka sveitarfélaga. Það er mat Vegagerðarinnar að 
slíkt samstarf gæti orðið til góðs á ýmsum sviðum, ekki síst á sviði samgangna, t.d. við 
rekstur almenningssamgangna.

í XIII. kafla frumvarpsins em lögð til ákvæði um almennt samráð ríkisins við 
sveitarstjómarstigið.
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Vegagerðin ber ábyrgð á því að gæta almannahagsmuna á sviði samgangna á vegum þar sem 
einstakar ákvarðanir og aðgerðir geta haft áhrif á hagsmuni tiltekinna sveitarfélaga sérstaklega 
sem og hagsmuni landshluta, svæða og íbúa landsins alls. Miklu varðar að sveitarstjómir 
horfi til almannahagsmuna 1 víðum skilningi en ekki aðeins hagsmuna íbúa viðkomandi 
sveitarfélags við þá stjómsýslu sem þær annast Sveitarfélög gegna mikilvægu hlutverki og 
geta sveitarstjómir haft áhrif á hagsmuni utan marka sveitarfélagsins. Vegagerðin gerir ráð 
fyrir því að almennt samráð skv. XIII. kafla frumvarpsins geti stuðlað að bættu samstarfi sem 
miði að því að tryggja almannahagsmuni, t.d. á sviði samgangna.

Vegagerðin telur ástæðu til að vekja sérstaka athygli á ákvæði 130, gr. frumvarpsins um mat á 
afleiðingum aðgerða stjómvalda ríkisins á hagsmuni sveitarfélaga. Ákvæðið er orðað með 
þeim hætti að vafi getur leikið á um hvenær skylt er skv. frumvarpinu að framkvæma 
kostnaðarmat vegna aðgerða stjómvalda ríkisins. Hvenær ákvarðanir teljast "stefnumarkandi 
ákvarðanir" getur orkað tvímælis sem og hvenær ákvarðanir eða aðgerðir hafa "fjárhagsleg 
áhrif á sveitarfélög". Ennfremur er margt á huldu um hvemig mat þetta verði firamkvæmt og 
hvaða afleiðingar það á að hafa. Hvað sem því líður verður að telja eðlilegra að sömu reglur 
gildi um mat á mögulegum afleiðingum aðgerða og athafna stjómvalda óháð því hvaða aðili á 
í hlut. Kostnaðarmat og önnur skoðun á afleiðingum athafna stjómvalda á mismunandi 
hagsmuni ætti að vera viðurkennt verklag í stjómsýslu hvort sem áhrifin beinist að 
hagsmunum sveitarfélaga eða annarra. Ástæðulaust er að gera þar greinarmun á í lögum eflir 
því hvaða aðili á í hlut og raunar varasamt með tilliti til jafnræðissjónarmiða.

Virðingarfyllst,

Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri.
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