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Frumvarp til laga um sveitarstjörnarlög

Á  fundi borgarráðs í dag var samþykkt meðfylgjandi umsögn um 1 .-8, kafla frumvarps 
til sveitarstjórnarlaga, 726. mál.

Jafníramt bökaði borgarráð eftirfarandi:

Frumvarp til laga um sveitarstjómarlög ^allar um mörg grundvallaratriði varðandi 
nærþjönustu við íbúa, lýðræðislega aðkomu þeirra og siðferði stjómmálanna. 
Frumvarpið er því gríðarlega viðamikið og mikilvægt að sem flestir eigi þátt í að 
móta það. Tími fyrir sveitarstjómir til að gera athugasemdir hefur því miður verið 
o f stuttur. Enda þótt tímabært sé að endurskoða sveitarsjómarlögin ber ekki brýna 
nauðsyn til og ekki æskilegt að flýta frumvarpi um svo stórt mál.

Einnig skal upplýst að umsögn um kafla 9-14 mun Hggja fyrir um nk. mánaðarmót og 
verðu hún þá send samgöngunefnd Alþingis

Öm Sigurðsson 
e.u.



Umsögn Borgarráðs Reykjavíkur um 1. -  8. kafla frumvarps til 
sveitarstjjórnarlaga, 726, mál

Um 1. gr.
í greininni kemur m.a. fram að um sveitarstjórnarkosningar fari skv. ákvæðum 
laga um kosningar til sveitarstjórna, Misræmi er milli 2. mgr. 1. gr. og skýringa 
við málsgreinina. A f skýringunum að dæma ætti að vera kveðið á um það í 
ákvæðinu að sveitarstjórnir skuli kosnar á fjögurra ára fresti, en þess sér ekki 
stað í ákvæðinu sjálfu. PaÖ ákvæði er að finna í lögum um kosningar til 
sveitarstjórna nr. 5/1998, með síðari breytingum.

Þá segir í athugasemdunum að mikilvægt sé að ekki verði opnað fyrir þann 
möguleika að boða til kosninga í sveitarfélagi áður en kjörtímabilið er úti þar sem 
núverandi fyrirkomulag stuðli að stöðugleika í stjórn sveitarfélaga. Velta má því 
upp hvort sá möguleiki ætti samt ekki að vera fyrir hendi, s.s. ef það kemur upp 
að sveitarstjórn reynist nánast óstarfhæf vegna ósamstöðu og sundurlyndis. Slíkt 
er þó vart tímabært núna enda krefðist slík grundvallarbreyting verulegrar 
yfirlegu og samráðs við Samband íslenskra sveitarfélaga enda útfærslan ekki 
einföld og Ijóst að slíkt vald, þ.e. að boða til kosninga á miðju kjörtímabili, yrði 
ekki falið einum aðila.

Um 3. gr.
í 3. gr. eru tilteknir grundvallarþættir í starfsemi sveitarfélaga tilgreindir sem 
forsendur laganna, en því jafnframt gefið undir fótinn að þessar forsendur þurfi 
ekki endilega að vera til staðar á hverjum tíma eða að þeim megi auðveldlega 
breyta, sbr. eftirfarandi ummæli í skýringum við greinina: „Þá eru í greininni 
taldar upp ákveðnar meginforsendur sem frumvarpið byggist að öðru leyti á að 
séu til staðar eða verði, eftir því sem við á, tryggðar af hálfu löggjafans á hverjum 
tíma.ízl Mikilvægt er að hér verði kveðið á um það með afdráttarlausum hætti að 
um grundvallarreglur sé að ræða sem verið sé að lögfesta. Greinina mætti því 
frekar orða svo:

Starfsemi sveitarfélaga 
Með lögum þessum er markaður almennur grundvöllur að starfsemi og 
stjórnskipulagi sveitarfélaga.
Sveitarfélög eru sjálfstæð stjórnvöld, sem stjórnað er a f lýðræðislega 
kjörnum sveitarstjórnum íum boði íbúa sveitarfélaganna.
Skipulag og starfsaðstæður sveitarfélaga skulu vera þannig að þau geti sjálf 
borið ábyrgð áframkvæmd verkefna sem þeim erfa lið að sinna og nánari 
útfærslu þeirra.
Sveitarfélög geta haft samvinnu sín á milli um starfrækslu þeirra verkefna 
sem þau geta ekki leystafhendi á eigin vegum eða þau telja hagkvæmara 
að leysa með þeim hætti.
Afskipti annara stjórnvalda a f málefnum sveitarfélaga skulu ávalít taka mið 
a f sjálfstjórn sveitarfélaga samkvæmt stjórnarskrá og sáttmáia 
Evrópuráðsins um sjálfstjórn sveitarfélaga.



Sveitarfélög hafa sjálfstæöa tekjustofna skv. lögum og sjálfsforræði á 
gjaldskrám sem þeim er heimilt að setja.

Um 4. gr.
í 4. gr. er fjallað um staðarmörk sveitarfélaga, en skilgreining 1. mgr. á þeim kann 
að geta valdið erfiðleikum þar sem þau eru skilgreind sem mörk þeirra fasteigna 
sem innan staðarmarkanna liggja (skilgreininging fer í hring).

Þá mætti að ósekju í 4. mgr. tilgreina ákveðin grundvallarréttindi sveitarfélaga 
þegar kemur að ákvörðunum eða umsögnum um nýtingu sjávar eða sjávarbotns 
utan marka sveitarfélaga (netlaga), þó að um nánari útfærsiu þeirra fari eftir 
sérlögum.

Um 7. gr.
Greinin fjallar um almennar skyldur sveitarfélaga, í síðari málsl. 1. mgr. er 
ráðuneytinu falið að gefa árlega út leiðbeinandi yfirlit yfir lögmælt verkefni 
sveitarfélaga, flokkuð eftir því hvort verkefni eru skyldubundin eða ekki. Þó 
tiltekið sé að slíkur listi sé eingöngu til leiðbeiningar er hætta á að hann muni 
skapa sér sess sem réttarheimild ef á það reynir hver séu lögmælt verkefni 
sveitarfélaga, þrátt fyrir orð um hið gagnstæða í skýringum með greininni. Það 
myndi vega að sjálfsstjórnarrétti sveitarfélaganna skv. 1. mgr. 78. gr. 
stjórnarskrárinnar, en skv, henni er það löggjafans en ekki ráðherra að skilgreina 
verkefni sveitarfélaganna. í>ví er lagst gegn þessu ákvæði.

Hugsanlega væri til einföldunar að fella efnisþætti 7. gr. inn í 3. gr. frumvarpsins, 
að síðari málsl. 1. mgr. undanskildum, enda verði þá í 3. gr. að finna heildstæð 
almenn ákvæði um verkefni og skyídur sveitarfélaga, sbr. það sem um hana segir 
hér að framan.

Um 9. gr.
í 9. gr. eru ákvæði um samþykkt um stjórn, stjórnsýslu og fundarsköp 
sveitarfélaga. Ekld er Ijóst hvort ákvæði 2. mgr. um fyrirmynd ráðuneytisins að 
slíkri samþykkt taki til þegar gildandi samþykkta um stjórn sveitarfélaga, þ.e. 
hvort ákvæðið kalli á endurskoðun þeirra, og ef svo er hvaða tímamörk gildi í því 
sambandi.

Um 11. gr.
í 11. gr. eru ákvæði um fjölda fulltrúa í sveitarstjórnum. Ákvæði 5. tölul. 1. mgr. 
leiðir til þess að borgarfulltrúum í Reykjavík þurfi að fjölga um minnst 8 og mest 
16, þannig að fjöldi þeirra verði á biiinu 23-31. í þessu sambandi er rétt að vekja 
athygli á því að samkvæmt 2. tölul. bráðabirgðaákvæðis laganna er þó ekki skylt 
að breyta fulltrúafjölda í sveitarstjórn fyrr en við aðrar almennar kosningar til 
sveitarstjórna frá gildistöku laganna. Hjá Reykjavíkurborg þyrfti þessi fjölgun 
borgarfulltrúa þvi að taka gildi í síðasta lagi við borgarstjórnarkosningarnar 
2018.

2



{ skýringum með greininni segir m.a.: „Reynslan sýnir að í Reykjavík eru fleiri 
einstaklingar í reynd virkir sem borgarfulltrúar en þeir 15 sem kosnir eru. 
Almennt hafa varamenn einnig mjög ríka aðkomu að stjórn borgarinnar og skipa 
iðulega fundi við umræðu um málefni sem þeir þekkja vel eða hefur verið falið að 
kynna sér. Gera má ráð fyrir að virkir borgarfulltrúar séu í reynd nær 30 en 150.

Þó deila megi um þá fullyrðingu að virkir borgarfulltrúar séu í reynd um 30 
talsins verður því ekki neitað að fagráð borgarinnar eru að stórum hluta skipuð 
fulltrúum sem sóttir eru út fyrir hóp borgarfulltrúa og sem hafa jafnvel ekki átt 
sæti á viðkomandi framboðslistum í borgarstjórnarkosningum. Með það í huga 
má vel færa rök fyrir því að lýðræðislegra sé að fagráð í stjórnkerfi borgarinnar 
séu a.m.k. að stærri hluta en nú er skipuð borgarfulltrúum sem sækja umboð sitt 
með beinum hætti til kjósenda. Því markmiði má vissulega ná með fjölgun 
borgarfulltrúa, en því væri einnig hægt að ná með öðrum hætti, s.s. fækkun 
fagráða og/eða fækkun fulltrúa í þeim.
Borgarfulltrúar Reykjavíkurborgar eru ekki á einu máli um hvort eða hvaða 
afstöðu rétt væri að taka til tillögu þessa ákvæðis frumvarpsins um fjölgun 
fulltrúa í sveitarstjórnum. í umræðunni hefur því sjónarmiði m.a. verið haldið 
fram að sitjandi fulltrúar geti í eðli sínu ekld haft skoðun á því hvort fjölga eigi 
fulltrúum eða ekki. Þá hafa einnig komið fram sjónarmið með og á móti 
tillögunni. Sem dæmi um rök með fjölgun hefur verið bent á að hluta fulltrúa í 
fagráðum borgarinnar hefur þurft að sækja út fyrir þann hóp fulltrúa sem var á 
framboðslistum og með því að fjölga fulltrúum muni fjöldi frambjóðenda á 
framboðslistum einnig fjölga. Á móti hefur m.a. verið bent á að fjölgun kjörinna 
fulltrúa muni hafa aukinn kostnað í för með sér og það geti ekki verið 
réttlætanlegt með vísun tíl niðurskurðar hjá sveitarfélögum og þröngrar 
fjárhagsstöðu þeirra almennt

Um 12. gr.
í niðurlagi 1, mgr. er kveðið á um það að áður en nýkjörin sveitarstjórn taki við 
störfum hafi hún ekki umboð til töku ákvarðana um málefni sveitarstjórnarinnar 
eða sveitarfélagsins. Ekki er hins vegar fjaílað með beinum hætti um takmarkanir 
á umboði fráfarandi sveitarstjórnar í frumvarpinu, en þess í stað vísað til ákvæða 
um takmarkanir á því umboði í lögum um kosningar til sveitarstjórna. Telja 
verður eðlilegra að þau ákvæði sé með sama hætti að finna í 
sveitarstjórnarlögunum sjálfum.

í niðurlagi 2. mgr. er kveðið á um að fyrsta fund nýrrar sveitarstjórnar skuli boða 
með a.m.k. fjögurra daga fyrirvara. Ekki verður séð að þörf sé hér á annarri reglu 
en þeirri almennu sem fram kemur í 1. mgr. 15. gr. frumvarpsins, þ.e. að fundur 
skuli boðaður með þeim hætti að fundarboð berist eigi síðar en þremur 
sólarhringum fyrir fund. Önnur regla um boðun þessara fyrstu funda er eingöngu 
til þess fallin að valda ruglingi.

Um 14. gr.
í greininni er fjallað um skyldu til að halda sveitarstjórnarfundi. Þar er ekki 
kveðið með skýrum hætti á um heimild sveitarstjórna til að fella niður fundi að 
sumarlagi eins og gert er í gildandi lögum, en telja verður að ákvæðið heimili 
sveitarstjórn að ákvarða slíkt í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins.
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Þá er rétt að geta þess að misræmi er á milli síðari málsl. 1. mgr. og skýringa 
(ekki er minnst á framkvæmdastjóra í skýringum).

Um 15. gr.
Samkvæmt 1. mgr. skal boða til sveitarstjórnarfunda með a.m.k. þriggja 
sólarhringa fyrirvara. Þetta mun í reynd ekki hafa áhrif á boðun 
borgarstjórnarfunda þar sem þeir hafa almennt verið boðaðir með tæplega 
fjögurra sólarhringa fyrirvara, þrátt fyrir að í samþykkt um stjórn 
Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar sé kveðið á um tveggja daga 
fyrirvara.

Ekki er í frumvarpinu fjallað sérstaklega um boðun funda annarra nefnda og ráða 
í stjórnkerfinu en sveitarstjórnarinnar sjálfrar en í 46. gr. frumvarpsins, sem 
fjallar um fundi nefnda og ályktunarhæfi, er vísað með almennum hætti til 
ákvæða III. kafla og þar með 15. gr. Fortakslaust ákvæði 15. gr. um þriggja 
sólarhringa boðunarfrest mun því skapa nokkra óvissu um heimild 
sveitarstjórnar til að kveða á um skemmri boðunarfresti þegar kemur að fundum 
annarra nefnda og ráða í stjórnkerfi sveitarfélagsins. Ljóst er að almennt skilyrði 
um að fundarboð, dagskrá og gögn skuli senda út með þriggja sólarhringa 
fyrirvara muni standa í vegi fyrir skilvirkni í stjórnkerfi sveitarfélaga. Því er lagt 
til að kveðið verði á um það í frumvarpinu að um boðun funda nefnda og ráða í 
stjórnkerfi sveitarfélaga skuli setja ákvæði f samþykkt um stjórn sveitarfélaga.

Um 17. gr.
í greininni er fjallað um ályktunarhæfi og atkvæðagreiðslu. Vakin er athygli á því 
nýmæli í 3. mgr. að heimiluð er notkun fjarfundarbúnaðar á fundum 
sveitarstjórnar (og þar með á fundum annarra nefnda og ráða, sbr. 46. gr.) að 
ákveðnum ströngum skilyrðum uppfylltum. Skilyrðin snúa að fjarlægðum og/eða 
erfiðum samgöngum innan sveitarfélags og er Ijóst að þau skilyrði eru ekki 
uppfyllt innan Reykjavíkurborgar. A f þessu leiðir að ákvæðið girðir í raun fyrir 
notkun fjarfundarbúnaðar á fundum borgarstjórnar og fundum nefnda og ráða í 
stjórnkerfi borgarinnar. Nauðsynlegt þykir að heimila með berum orðum 
þátttöku á fundi annarra nefnda og ráða en sveitarstjórnar í gegnum 
fjarfundabúnað. Lagt er til að sveitarfélag fái heimild til að kveða á um í 
samþykkt sinni hvort og þá með hvaða hætti slíkt yrði framkvæmt.

Um 20. gr.
Hér er að finna ákvæði frumvarpsins um sérstakt hæfi sveitarstjórnarmanna, 
nefndarfulltrúa og starfsmanna sveitarfélaga, þ.e. hæfi til þátttöku í meðferð og 
afgreiðslu einstakra mála. Nokkuð er hert á hæfisreglum gildandi laga og þær 
færðar nær þeim reglum sem í gildi hafa verið hjá Reykjavíkurborg skv. 
samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar.

Tvær athugasemdir verður að gera við 1. mgr. í fyrsta lagi vantar að tilgreina að 
hið tilgreinda frávik í 2. málsl. 1. mgr. frá hæfisreglum stjórnsýslulaga eigi aðeins 
við gagnvart ákvæðum laganna um vanhæfi vegna skyldleika eða mægða. Þá
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vantar í öðru lagi nánari skýringar á umfangi þeirrar undanþágu frá svokallaðri 
undirmannsvanhæfisreglu sem er að finna í niðurlagi 1. mgr.

Benda má á að ákvæði 20. gr. ættu frekar heima í IV. kafla (réttindi og skyldur 
sveitarstjórnarmanna), og yrði þá jafnframt vísað til þeirra í VI. kafla 
(framkvæmdastjóri og aðrir starfsmenn sveitarfélaga).

Um 21. gr.
í greininni eru ákvæði um varamenn í sveitarstjórn. Ekki er í henni kveðið á um 
það með skýrum hætti hverjir séu varamenn í skilningi frumvarpsins þegar kosið 
er til sveitarstjórnar hlutbundinni listakosningu. Eru það þeir sem fá útgefið 
kjörbréf að loknum kosningum skv. lögum um kosningar til sveitarstjörna 
(jafnmargir og aðalmenn) eða eru það allir þeir á viðkomandi lista sem ekki eru 
aðalmenn? í greininni segir að varamenn séu kosnir af lista, sem bendir til fyrri 
skilgreiningarinnar. Þar sem skilgreining varamanna skiptir miklu máli, (sjá td. 
1. mgr. 23. gr. og 1. mgr. 49. gr.) er mikiívægt að kveðið verði úr um þetta með 
skýrum hætti í frumvarpinu.

Um 27. gr.
í 1. mgr. er lögfestur sá almenní réttur sveitarstjórnarmanna að fá mál tekin á 
dagskrá sveitarstjórnarfunda. Til frekari skýringar og til áréttingar á mikilvægi 
þess að sveitarstjórnarfundir séu vel undirbúnir mætti bæta því við að 
sveitarstjórnarmaður skuli koma ósk sinni þar um til fundarboðanda tímanlega 
fyrir útsendingu dagskrár, nema aðstæður leyfi það ekki,

f 2. mgr. er síðan að finna takmarkanir á því að mál verði tekið fyrir á 
sveitarstjórnarfundi sem ekki er á útsendri dagskrá og eru þær nokkuð strangari 
en gildandi ákvæði samþykktar um stjörn Reykjavíkurborgar og fundarsköp 
borgarstjórnar. Samkvæmt fyrri málslið 2. mgr. er meginreglan sú að slíkt mál 
verði aðeins tekið fyrir með afbrigðum með samþykki allra fundarmanna. Lagt er 
til að ákvæði þessu verði breytt þannig að það þurfi samþykki 2/3 hluta 
fundarmanna í öllum tilfellum og síðari málsliður 2. mgr. falli brott. Þykir það 
ekki samræmast lýðræðissjónarmiðum að einn aðili geti tálmað eðlilegri 
afgreiðslu máls, sérstaklega ekki í Ijósi ákvæða frumvarpsins um fjölgun 
sveitarstjórnarmanna. Bent er á að notkun 2/3 hluta reglunnar hefur gengið vel 
hjá Reykjavíkurborg.

Verði ekki fallist á framangreinda breytingartillögu er vakin athygli á að í síðari 
málslið 2. mgr. eru tvær undantekningar frá meginreglunni um samþykki allra 
fundarmanna fyrir afbrigðum. Fyrri undantekningin varðar mál sem ekki þola 
bið, og virðist þar eiga að byggja á mati oddvita sveitarstjórnar, en síðari 
undantekningin snýr að málum sem eru það einföld að frestun þjóni ekki neinum 
tilgangi, og nægir þá samþykki 2/3 hluta fundarmanna. Þar sem það getur 
vissulega verið matskennt hvaða mál það eru sem ekki þola bið, er lagt til að 
samþykkis 2/3 hluta fundarmanna verði einnig krafist þegar um slík mál er að 
ræða.

5



Um 29. gr.
í greininni er að finna nýmæli um siðareglur sveitarstjórnar, skipun siðanefndar 
Sambands íslenskra sveitarfélaga o.fl. Greinin byggir á þeirri forsendu að 
meirihluti sveitarstjórnarinnar geti samþykkt siðareglur sem bindi alla 
sveitarstjórnina og alla aðra kjörna fulltrúa í sveitarfélaginu. Þetta er andstætt 
því grundvailarsjónarmiði sem gildandi siðareglur kjörinna fulltrúa hjá 
Reykjavíkurborg byggja á, þ.e. að hver og einn kjörinn fulltrúi taki sjáífur 
ákvörðun um það hvort hann undirgangist siðareglurnar og skuldbindi sig þar 
með siðferðilega tii að fylgja þeim. Lagt er til að ákvæðið byggi á þeirri 
grundvallarforsendu að siðareglur sveitarstjórnar komi ekki að ofan. Bent er á að 
eðli siðareglna starfsstétta er að þær eru settar af þeim sem ætla að fylgja 
reglunum. Komi hegðunarreglur að ofan er ekki um eiginlegar siðareglur að ræða 
heldur reglugerð eða stjórnvaldsfyrirmæli.

Um 31. gr.
í greininni er hert nokkuð á gildandi reglum um innkomur varamanna og ber þar 
helst að nefna nokkuð þrönga skilgreiningu á því hvað séu lögmæt forföll 
(heilbrigðisástæður eða aðrar óviðráðanlegar ástæður). Þá hefur greinin að 
geyma þá nýju reglu að forföll á sveitarstjórnarfundi standa allan fundinn óháð 
lengd tímabundinna forfalla, þ.e. að forfallaður sveitarstjórnarmaður geti ekki 
tekið sæti á fundí á ný þó að tímabundnum forföllum Ijúki áður en fundi lýkur. Þó 
fallast megi á það með frumvarpshöfundum að þessi regla sé til þess fallin að 
auka festu á fundum sveitarstjórna, er um afar mikía takmörkun að ræða á þeim 
grundvallarrétti kjörinna sveitarstjórnarmanna að fá óhindrað að taka þátt í 
störfum sveitarstjórnarinnar. Því er lagst gegn því að þessi regla verði lögfest.

Þá vantar í greinina ákvæði um það hver beri ábyrgð á boðun varamanns þegar 
um vanhæfi eða forföll aðalmanns er að ræða. Lagt er til að sú ábyrgð verði á 
hendi aðalmannsins nema honum sé það ómögulegt, enda er slík regla einföldust 
í framkvæmd.

Loks er ítrekuð sú athugasemd við 21. gr. frumvarpsins að nauðsynlegt er að 
kveða á um það með skýrum hætti í frumvarpinu hverjir teljist vera varamenn í 
sveitarstjórn.

Um 33. gr.
Hér er að finna ný ákvæði um sérstaka vernd frambjóðenda til sveitarstjórna og 
sveitarstjórnarmanna gegn vinnuveitendum sínum. Það hlýtur almennt að ráðast 
af aðstæðum hverju sinni hvort seta í sveitarstjórn er samrýmanleg öðru starfi 
eða ekki.

Um 34. gr.
Bent er á að vegna þessa ákvæðis er enn mikilvægara að kveða skýrt á um hverjir 
teljast varamenn.
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Um 35. gr.
í greininni er fjallað um hlutverk byggðaráða og er þar í veigamiklum atriðum 
vikið frá gildandi ákvæðum um byggðaráð og dregið úr vægi þeirra, um leið og 
hlutverk sveitarstjórna við afgreiðslu einstakra mála er aukið.

E>ó enn sé kveðið á um tiltekið grundavallarhlutverk byggðaráðs, s,s. 
framkvæmdastjórn og fjármálastjórn með framkvæmdastjóra og eftirlitshlutverk 
með stjórnsýslu og fjármálastjórn, eru horfnar á braut sérstakar sjálfstæðar 
fullnaðarafgreiðsluheimildir byggðaráðs. Slíkar heimildir er að finna í 3. mgr. 39. 
gr. gildandi laga þar sem kveðið er á um heimild til fullnaðarákvörðunar í öllum 
málum sem ekki varða verulega fjárhag sveitarfélagsins, enda sé ekki ágreiningur 
innan byggðaráðs eða við framkvæmdastjóra um ákvörðunina, auk þess sem 
kveðið er á um að byggðaráð fari með sömu heimildir og sveitarstjórnin í 
sumarleyfi hennar. { 35. gr. frumvarpsins er ekki gerður greinarmunur á 
byggðaráði og öðrum fastanefndum hvað varðar fullnaðarafgreiðslur því vísað er 
til almenns ákvæðis 42. gr. um framsal sveitarstjórnar á valdi til 
fullnaðarafgreiðslu.

Telja verður að þessar breytingar dragi úr vægi og sérstöðu byggðaráðs í 
stjórnsýslu sveitarfélags og fjölgi jafnframt þeim málum sem koma til 
endanlegrar ákvörðunar sveitarstjórnar (s.s. við endurupptöku). Þá verður ekki 
séð að hægt verði að fela byggðaráði valdheimildir sveitarstjórnar í sumarleyfi 
hennar, a.m.k. ekki hvað varðar verulegar fjárhagslegar ákvarðanir.

Þá er rétt að benda á að sé byggðaráði falið fullnaðarafgreiðsluvald skv. reglum 
35. gr. frumvarpsins, nægir ekki mótatkvæði eins byggðaráðsmanns eða 
ágreiningur við framkvæmdastjóra til að fá málinu vísað til sveitarstjórnar eins 
og nú er, heldur þarf þriðjung fulltrúa í ráðinu til að vísa því til þangað til 
endanlegrar ákvörðunar. Þetta mun væntanlega draga úr líkum á því að 
sveitarstjórn feli byggðaráði víðtækar heimildir til fullnaðarafgreiðslu.

Með vísan til framangreinds verður ekki séð að þessar breytingar séu til þess 
fallnar að auka skilvirkni í stjórnsýslu sveitarfélaga. Þá verður ekki annað séð en 
að þær sérstöku fullnaðarafgreiðsluheimildír byggðaráða, sem nú eru í lögum, 
standist íylíilega þær kröfur, sem gera verður til slíkra ákvæða. Því er lagt til að 
núverandi sérstöðu byggðaráða verði viðhaldið í frumvarpinu.

Að lokum er rétt að nefna að í 35. gr. segir að byggðaráð semji drög að 
fjárhagsáætlun og viðaukum við hana og leggi fyrír sveitarstjórn, en skv. gildandi 
lögum undirbýr byggðaráð fjárhagsáætlunina. Þetta verður ekki skilið öðruvísi 
en svo en að það sé byggðaráðið sem leggi fram frumvarp að fjárhagsáætlun en 
ekki framkvæmdastjóri, eins og framkvæmdin hefur verið, a.m.k. í Reykjavík. Sjá 
einnig ákvæði 62. gr. frumvarpsins í þessu samhengi.

Um 36. gr.
Greinin fjallar um kosningu byggðaráðs. í 3. mgr. er kveðið á um að eingöngu 
aðalmenn í sveitarstjórn séu kjörgengir sem aðal- og varamenn í byggðaráð. 
Þetta er þrenging frá giídandi lögum, sem veita sveitarfélögum nokkuð frelsi til 
að ákvarða kjörgengisskilyrði varamanna í byggðaráði.
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í 3. mgr. er jafnframt tekin upp sú regla að ákveða megi að aðalfulltrúar og 
varafulltrúar af sama framboðslista og hinn kjörni byggðarráðsmaður verði 
varamenn hans í þeirri röð sem þeir skipuðu listann þegar kosið var til 
sveitarstjórnar. Gera verður ráð fyrir því að hér sé á ferðinni sama regla og í 
gildandi lögum, þannig að annað hvort séu kosnir varamenn í byggðaráð um leið 
og aðalmenn, eða þá að eingöngu séu kosnir aðaímenn og að í forföllum þeirra 
taki varamenn þeirra í sveitarstjórn sæti í byggðaráðinu í þeirri röð sem þeir 
voru kosnir. Til að forðast þann misskilning að framangreindum aðferðum megi 
blanda saman við val á varamönnum þyrfti að kveða á um það með sama hætti og 
gert er í gildandi lögum að tiltaka þurfi í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins ef 
síðari reglan á að gilda um varamenn í byggðaráði.

Þá má velta því upp hvort ekki væri til bóta að í stað ofangreindra reglna yrði 
einfaldlega kveðið á um það að bæði aðal- og varafulltrúar í sveitarstjórn séu 
kjörgengir sem varamenn í byggðaráð. Vísað er í því sambandi til athugasemda 
við 21. gr. um skilgreiningu á varafulltrúum í sveitarstjórn.

Um 38. gr.
í greininni er ítarleg útfærsla á því hvernig kjósa megi nefndir til að fara með 
afmörkuð málefni eða málaflokka í hluta sveitarfélags. Ekki verður séð hvers 
vegna áskilnaður er um samþykki ráðuneytisins í 4. mgr. þar sem ákvæði í 
samþykkt um stjórn sveitarfélags skv. 3. mgr. er ávallt háð staðfestingu ráðherra, 
sbr. 9. gr. frumvarpsins.

Um 39. gr.
Hér þyrfti að skerpa á orðaíagi svo ákvæðið eigi aðeins við um nefndir en ekki 
starfshópa sem nefndir geta skipað samkvæmt samþykktum sínum.

Um 40. gr.
Greinin fjallar um valdsvið nefnda. Samkvæmt ákvæði 2. mgr. geta fastanefndir 
ekki tekið endanlegar ákvarðanir í málum nema þeim sé falið til þess vald í 
lögum eða veitt fullnaðarafgreiðsluheimild í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins. 
Þetta verður tæplega skilið öðruvísi en svo að fastanefnd geti t.d. ekki tekið 
ákvarðanir sem rúmast innan samþykktar fjárhags- og starfsáætlunar 
yfirstandandi árs nema henni hafi verið veitt sérstök fullnaðarafgreiðsluheimild 
til þess í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins. Þetta er nokkuð þrengri regla en 
fylgt hefur verið til þessa.

Um 41. gr.
í greininni er fjallað um hvernig afgreiðslur fastanefnda hljóta staðfestingu 
byggðaráðs eða sveitarstjórnar. Ekki verður séð hvaða þýðingu ákvæði 2. mgr. 
hefur umfram það sem fram kemur í 1. mgr. Mun skýrara væri að fella ákvæðið 
efnislega inn í 2. málsl. 1. mgr. með eftirfarandi hætti:

Ef fundargerðir nefnda innihalda ályktanir eða tillögur sem þarfnast 
staðfestingar byggðarráðs eða sveitarstjórnar, s.s. ályktanir eða tillögur 
sem hafa fjárútlát í för með sér umfram samþykkta fjárhagsáætlun, 
ber að taka viðkomandi ályktanir og tillögur fyrir sem sérstök mál og 
afgreiða þau með formlegum hætti.
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Um 42. gr.
í greininni eru reglur um framsal á valdi sveitarstjórnar til fullnaðarafgreiðslu 
mála. ítrekað er það sem sagði í umfjöllun um 35. gr. að ekki verður annað séð en 
að beiðnir um endurupptöku mála, sem byggðaráð hefur tekið 
fullnaðarákvörðun í á grundvelli heimildar í þessari grein, þurfi umfjöllun í 
sveitarstjórninni sjálfri. Ekki verður séð að framför felist í því að afnema 
sjálfstæðar fullnaðarafgreiðsluheimildir byggðaráðs í gildandi lögum.

Um 45. gr.
í 1. - 3. tölul. 1. mgr. 45. gr. er útfærð bundin hlutfallskosning með sama hætti og 
verið hefur í framkvæmd til þessa. Undantekning er þó sú regla 3. töluliðs að sé 
atkvæðatala jöfn komi nefndarsæti ávallt í hlut þess lista sem fleiri atkvæði hefur 
á bak við sig, þ.e. lista meirihlutans, en í framkvæmd hefur verið varpað hlutkesti 
í slíkum tílvíkum. Spurning er hvort þetta sé breyting til batnaðar.

í 4. tölulið er að finna regíu sem ætíuð er til jöfnunar kynjahlutfalls. Hún leiðir þó 
aðeins til jöfnunar kynjahlutfalls á þeim listum sem ná kjöri en hefur ekki 
endilega áhrif á kynjahlufall nefndarinnar sem verið er að kjósa í. Ákvæðið 
stendur því td. ekki í vegi að þriggja manna nefnd, sem kosin er af þremur listum 
(einn af hverjum lista), sé eingöngu skipuð fulltrúum af sama kyni, enda hafi 
listarnir sem boðnir voru fram uppfylít sldlyrði 2. tölul. 44. gr. Þarna kæmi hins 
vegar til kasta 15. gr, laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 
nr. 10/2008.

Um 46. gr.
Greinin fjallar um fundi nefnda og ályktunarhæfi, Vísað er hér til athugasemda 
við 15. gr. þar sem lagt er til að kveðíð verði á um það í frumvarpinu að um 
boðun funda nefnda og ráða skuli setja ákvæði í samþykkt um stjórn 
sveitarfélaga.

Um 47. gr,
Hér er að finna reglur um varamenn í nefndum og ráðum, í 3. mgr. er að fínna þá 
reglu að ef.listi við nefndarkjör er borinn fram af fleiri en einum flokki eða 
framboðslista geti þeir komið sér saman um aðra röð varamanna en þá sem 
almennt gildir, þ.e. að í stað þess að varamenn taki sæti í þeirri röð sem þeir eru 
kosnir taki þeir sæti eftir því hvaða flokki þeir tilheyri. Taka þyrfti fram í 
ákvæðinu að við framlagningu slíks sameiginlegs lista þurfi að koma fram hvaða 
flokki eða framboðslista viðkomandi frambjóðandi tilheyrir. Þetta er nauðsynlegt 
eigi regla 3. mgr. að ganga upp, enda eru frambjóðendur flokkanna ekki alltaf 
fengnir af framboðslistum þeirra við sveitarstjórnarkosningarnar, og því ekki 
alltaf augljóst hvaða flokki eða framboðslista þeir tilheyra.

Þá er lagt til að tekin verði inn í frumvarpið sú regla að heimilt sé að leita út fyrir 
raðir kjörinna aðal- og varmanna framboðslista í nefnd þegar þeir eru allir 
forfallaðir, td. til annarra fulltrúa á viðkomandi framboðslista til sveitarstjórnar
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eða a.m.k. til kjörinna sveitarstjórnarmanna viðkomandi lista. Þessi regla er í 
gildi skv. samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar 
og hefur reynst vel í framkvæmd.

Um 48. gr.
I greininni er að finna reglur um innköllun varamanna í nefndir og ráð. Vísað er 
til athugasemda við 31. gr. og ítrekuð nauðsyn þess að tilgreint sé með skýrum 
hætti hjá hverjum ábyrgð á boðun varamanns liggi.

Um 49. gr.
Greinin fjallar um lausn frá setu í nefndum og endurskipun nefnda. Þar er gerður 
sá greinarmunur að fulltrúum í nefndum og ráðum, sem hvorki eru aðal- né 
varamenn í sveitarstjórn, er heimilt að segja af sér nefndarstörfum að eigin 
geðþótta, en aðal- og varamenn í sveitarstjórn þurfa að fá lausnarbeiðni sína 
samþykkta af sveitarstjórn, sbr. einnig samspil við ákvæði 1. mgr. 23. gr. Þetta 
undirstrikar enn mikilvægi þess að kveðið sé með skýrum hætti á um hverjir séu 
varamenn í sveitarstjórn í skilningi frumvarpsins, sbr. td. athugasemdir við 21. 
gr. frumvarpsins.

Um 50. gr.
í 50. gr. er fjallað um svokallaða pólitíska áheyrnarfulltrúa. í 1. mgr. er þeim 
listum, sem fulltrúa eiga í sveitarstjórn en ná ekki kjöri í byggðaráð, tryggður 
réttur til að tilnefnda áheyrnarfulltrúa til setu á fundum byggðaráðs, en sá réttur 
er aðeins tryggður í sumarleyfi sveitarstjórnar skv, gildandi lögum. Þá er 
sveitarstjórn heimilt að ákveða í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins að sama 
regla gildi um aðrar fastanefndir, aðrar en barnaverndarnefnd, enda hafi þeim 
verið falið fullnaðarákvörðunarvald í málum. Ekki verður önnur ályktun dregin 
af þessu skýra ákvæði en sú að þar með sé girt fyrir slíka pólitíska áheyrnarsetu í 
fastanefndum sem ekki fara með fullnaðarákvörðunarvald, þrátt fyrir að í 
skýringum með frumvarpinu sé öðru haldið fram.

í 2. mgr. er kveðið á um það að þessir áheyrnarfulltrúar skuli víkja af fundi 
nefndar þegar til afgreiðslu eru málefni einstaklinga eða lögaðila sem sérstök 
ákvæði laga um þagnarskyldu tald til. Ekki verður séð að þörf sé á þessari 
takmörkun á rétti pólitískra áheyrnarfulltrúa, enda væru þeir bundnir sama 
trunaði og kjörnir fulltrúar í viðkomandi nefnd. Þá vaknar einnig sú spurning 
hvort réttur pólitískra áheyrnarfulltrúa sé að þessu leyti minni en annarra 
áheyrnarfulltrúa sem sitja fundi nefnda í krafti ákvæða í sérlögum?

Kveða þyrfti með skýrum hætti á um umfang réttinda og skyldna 
áheyrnarfulltrúa í frumvarpinu, bæði pólitískra áheyrnarfulltrúa sem og 
lögmæltra áheyrnarfulltrúa skv. sérlögum, s.s. um hvort þeir hafi málfrelsi og 
tillögurétt, sem og rétt til bókana. Þá þyrfti að tiltaka hvort sveitarstjórn sé 
heimilt í samþykkt um stjórn sveitarfélags að veita öðrum en framangreindum 
aðilum, þ.e. pólitískum áheyrnarfulltrúum skv. 50. gr. og lögákveðnum 
áheyrnarfulltrúum skv. sérlögum, rétt til áheyrnarsetu í nefndum og ráðum 
sveitarfélagsins og þá með hvaða skilyrðum.
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Að lokum er rétt er að benda á ákveðið misræmi milli 2. mgr. frumvarpsins og 
skýringa við það að um hvort ákvæðið taki aðeins til umföllunar um málefna 
einstaklinga eða einnig til málefna lögaðila.

Um 55. gr.
Greínin fjallar um hlutverk framkvæmdastjóra. í 3. mgr. 35. gr. segir um hlutverk 
byggðaráðs: „Byggðarráð fer ásamt framkvæmdastjóra með framkvæmdastjórn 
og fjármálastjórn sveitarfélagsins að því leyti sem þessi mál eru ekki öðrum 
falin.m Sambærilegt ákvæði vantar í 55. gr.

Um athugasemdir við V ll og VIII, kafla frumvarpsins vísast jafnframt til umsagnar 
fjármálastjóra sveitarfélaga innan SSH, dags, 24. maí 2011..

Um 58. gr.
í greininni er fjallað um þær fjárhagslegu ákvarðanir sem eingöngu sveitarstjórn 
er bær til að taka. í 2. mgr. er síðan kveðið á um það að ráðherra skuli í reglugerð 
mæla nánar fyrir um þær ákvarðanir um annars vegar lán, ábyrgðir eða aðrar 
fjárhagslegar skuldbindingar sveitarfélags, og hins vegar um sölu eigna 
sveitarfélagsins og annarra réttinda þess, sem ekki þurfi samþykki 
sveitarstjórnar, enda rúmist þær innan fjárhagsáætlunar til eins árs og 
fjárhagsáætlunar til fjögurra ára, eigi hún við. Þessu er rétt að mótmæla, enda er 
það hlutverk löggjafans en ekki ráðherra að setja sveitarstjórnum skorður að 
þessu leyti. Réttara væri að fela byggðaráði tilteknar heimildir í þessu sambandi. 
Lagt er því til að 2. mgr. orðist svo:

Byggöaráð getur þó tekiö fuUnaðarákvarðanir í  þeim málefnum sem 
tilgreind eru f 5. og 6. tölul 1. mgr., enda sé ekki um verulega fjárhagslega 
hagsmuni sveitarfélagsins að ræða og þeir rúmist innan fjárhagsáætlunar 
til eins árs og fjárhagsáætlunar tilfjögurra ára, eigi hún við.

Um 59. gr.
í 59. gr. er fjallað um bókhaldsskyldu sveitarfélaga. í ákvæðinu segir að um 
bókhald og reikningsskil sveitarfélaga gildi ákvæði laga um bókhald og laga um 
ársreikninga, svo og aðrar góðar bókhalds- og reikningsskilavenjur. f 2. mgr. 58. 
gr. gildandi sveitarstjórnarlaga er hins vegar tekið fram að ákvæði bókhaldslaga 
og laga um ársreikninga gildi að svo miklu leyti sem við á, enda taka lög þessi ekki 
með beinum hætti til sveitarfélaga skv. efni sínu. Ekki er að sjá af skýringum með 
ákvæðinu að hér sé um meðvitaða stefnubreytingu að ræða.

Mikilvægt er að kveðið sé á um það með skýrum hætti í frumvarpinu að hvaða 
leyti ákvæði hinna tilgreindu laga gilda um bókhald og reikningsskil sveitarfélaga 
og hvaða reglur gildi þegar vikið sé frá ákvæðum Iaganna. Gilda t.d. um 
sveitarfélög sem aflað hafa sér lánsfjár með útgáfu skuldabréfa á markaði ákvæði 
laga um ársreikninga um árshlutareikningsskil? En ákvæði laga um ársreikninga 
um endurskoðunarnefndir? Þá vekur athygli að hvergi er í frumvarpinu minnst á 
skoðunarmenn ársreiknings, sem starfandi eru í dag skv. 69. gr. gildandi
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sveitarstjórnarlaga. Ef ætlunin er að úr þessu öllu verði greitt með setningu 
reglugerðar á grundvelli 75. gr. frumvarpsins er verið að fela ráðherra afar 
víðtækt vald til mótunar þessara þátta í rekstri sveitarfélaga.

Að iokum má spyrja hvort þörf sé á frekari fyrirvörum um sveitarfélög en nú eru 
til staðar gagnvart ákvæðum laga er varða aðila á markaði. Þátttaka sveitarfélaga 
á markaði hefur kallað ákveðna leynd yfir rekstrarstöðu þeirra á milli hinna 
formlegu reikníngsskila, en slík leynd er andstæð sjónarmiðum um að 
mikilvægar upplýsingar um fjárhagslega stöðu sveitarfélaga skuli á hverjum tíma 
vera aðgengilegar íbúum þeirra.

Um 63. gr.
í greininni er fjallað um bindandi áhrif fjárhagsáætlunar næsta árs, en þar kemur 
fram að óheimilt sé að víkja frá áætluninni nema sveitarstjórn hafi áður 
samþykkt viðauka við hana. Segir síðan að þetta eigi við um hvers kyns 
ákvarðanir, samninga eða aðrar fjárhagslegar ráðstafanir sem hafa í för með sér 
breytingar á tekjum, útgjöldum, skuldbíndingum eða tilfærsíur milli fjárlagaliða í 
þegar samþykktri áætlun.

Telja verður of langt gengið að krefjast þess að fyrir liggi samþykki 
sveitarstjórnar á viðauka við fjárhagsáætlun áður en hægt sé að færa fjármuni 
milli liða, þó slík tilfærsla hafi engin áhrif á áætlaðar tekjur, útgjöld eða 
skuldbindingar sveitarfélagsins. Lagt er því til að áskilnaður um slíkt verði 
felldur á brott og það fært í vald byggðaráðs að afgreiða slíkar tilfærslur, sbr. 
tiílögu að sérstakri fullnaðarafgreiðsluheimild í athugasemdum við 58. gr. 
frumvarpsins hér að ofan.

Um 69. gr.
í 69. gr. er afdráttarlaust kveðið á um það að sveitarfélögum sé óheimilt að 
gangast í ábyrgðir fyrir aðra starfsemi en þá sem sveitarfélag gæti sjálft haft á 
sinni könnu samkvæmt fyrirmælum eða heimild í lögum. Óheimilt er því að 
gangast í ábyrgðir fyrir starfsemi sem sveitarfélagi væri í sjálfu sér frjálst að taka 
upp sjálft á ólögfestum grunni. Lagt er til að tiltekinn verði sérstaklega í 
ákvæðinu fyrirvari um að víðtækari ábyrgðir sveitarfélaga kunni að grundvallast 
á ákvæðum sérlaga, sbr. td. 2. mgr. 1. gr. laga um stofnun sameignarfyrirtækis 
um Orkuveitu Reykjavíkur nr. 139/2001, með síðari breytingum.

Umsögn þessi varsamþykkt á fundi Borgarráös Reykjavíkur 9.júní 2011.
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