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Efni: Viðbrögð við breytingartiííögum samgöngunefndar og frekarr 
ábendingar um ftumvarp tiS sveitarstjórnarlaga

Á fundi stjórnar Sambands fsienskra sveitarfélaga, sem haidinn var í 
Vestmannaeyjum fostudagi nn 9. september, var lagt fram minnisblað 
svíðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs um stöðu frumvarps til 
sveitarstjórnarlaga, ásamt minnisblaði um 108. gr. frumvarpsins, sem fjallar 
um frumkvæðí íbúa sveitarfélaga.
Stjórnin telur breytíngartillögur samgðngunefndar í meginatriðum tíl bóta en 
felur framkvæmdastjóra sambandsins og sviðsstjóra iögfræði- og 
veiferðarsvíðs að koma eftírfarandi athugasemdum og ábendmgum á framfæri 
við samgöngunefnd Alþingís. Af hálfu sambandsins hefur einnig verið haft 
samráð við Reykjavíkurborg um efni breytingartillagna og athugasemda og 
ber að líta á þetta erindi sem sameiginlegar tiliögur Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar.
2, gr. Hlutverk ráðherra
Sambandið gerir athugasemd við breytíngartiiiögu nefndárinnar við 2. mgr. 2. 
gr. í stað þess að ráðherra beri að „standa vörð um hagsmuni 
sveitariélaganna, sjálfstjórn þeirra, verkefni og fjárhag" ieggur nefndin til 
textann; „gæia að og virða sjálfstjórn sveitarfélaganna, verkefni þeirra og 
fjárhag." í áiití samgöngunefndar eru þau rök færð fyrir breytingartilllögunni 
að fram hafi komið það sjónarmið í umsögnum að lagagreinin stefndi í hættu 
hlutieysi ráðherra við meðferð úrskurðarmáia á grundvelli sveitarstjórnarlaga. 
Tii að koma til móts við það sjónarmið hefði að áliti sambandsins mátt skýra 
markmið greinarinnar frekar með því að takmarka gildíssvið hennar.
Umrætt ákvæði kom inn í frumvarpið að áeggjan sambandsins og byggir á 
eriendum fyrirmyndum, einkum frá Hollandi og Finnlandi. Markmið 
ákvæðisins var að fela ráðherranum að vera máisvari sveitarstjórnarstigsins út 
á við, einkum á vettvangi ríkisstjórnarinnar. Þetta skiptir að sjáífsögðu 
verulegu máli, t.d. varðandi umræðu urrt breytingar á stjórnsýsíu/ fjáriagagerð 
og þannig mætti áfram telja. Breytingartiilaga nefndarinnar gjörbreytir 
merkingu ákvæðisins og er að áiiti sambandsins mikii afturför.
Sambandið íeggur tii að upphafiegt orðaiag málsgreinarinnar haidj sér að því 
frátöidu að orðin J  störfum sínum" falli brott Málsgreinin yrði þá 
svohljóðandi: Ráðherra sveitarstjórnarmála skaí standa vörð um hagsmuni 
sveitarfélaganna, sjálfstjórn þeirra, verkefni og fjárhag.
58, gr. Fjárstjórnarvald sveitarstjórnar
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Að höfðu samráði víð Reykjavíkurborg ieggur sambandið tií breytingu á 2. 
mgr. 58. gr. Lagteríil að málsgreinin hljóði svo:
/ samþykkt um stjórn sveitarféíags er heimiit að feia byggðarráði að taka 
fuiinaðarákvarðanir i þeirn máiefnum sem tiigreind eru í  5. og 6. ti 1. mgrv 
enda sé ekki um veruiega fjárhagsiega hagsmuni að ræða og ákvðrðun rúmist 
innan fjárhagsáætiunar tii eins árs og áætiunar tii fjögurra áraf eigi hún við.
Markmið tiilögunnar m að bregðast við gagnrýni sem komið hefur fram á 
frumvarpið frá sveitarféiögunrv sem teija að of míkið vald sé fært til ráðherra 
sveítarstjómarmáia með heimildum til að setja regfugerðir um einstök 
málefni. Rétt er að taka fram að ef breytingartíllagan nær fram að ganga mun 
eftirlit með valdframsali til byggðarráða vera hjá ráðherra, sem iögum 
samkvæmt staðfestir aílar samþykktir um stjórn ogfundarsköp sveitarfélaga.
108. gr. Frumkvæði íbúa sveitarféíags
Á þessu stigi leggur samgöngunefnd ekki til breytingar á 108. gr. 
frumvarpsins, sem fjallar um frumkvæðí íbúa,. þ.e. rétt þeirrá til að krefjast 
þess að haldnir verði borgarafundir og alrnennar atkvæðagreiðslur um einstök 
málefni. Eins og samgöngunefnd er kuhnugt um voru gerðar breytingar á 
greininni áður en frumvarpíð var lagt fram á Alþingi, Fyrir vikið inniheldur 
greinin mjög litlar takmarkanir á því um hvaða mál íbúar geti krafist 
atkvæðagreiðski, Þó verður hvorki krafist kosningar um ráðningu í störf hjá 
sveitarfélagí né tillögur sem ganga gegn lögum eða myndu leiða til þess að 
lagaskyldu yrðí ekkí fuiínægt af hálfu sveitarfélagsins, sbr. 2. mgr. 108. gr,
Umræður spunnust um það á fundi stjórnar sambandsins hvort framangreind 
takmörkun þýði t.d. að sveitarstjórn geti hafnað þvf að halda atkvæðagreiðslu 
um skatta- eða gjaldskrárákvarðanir, með vísan tií skyldu sveitarfélaga til þess 
að halda sig innan fjárhagsviðrniða. Afstaða stjómarinnar er að greinin sé 
ekki nógu skýr um þetta atriði og að hún þurfi að vera fortakslaus um það að 
ekki sé ekki að krefjast atkvæðagreiðslu um ákvörðun lögbundinna 
tekjustofna sveftarfélaga. Lögð er áhersla á að sveitarstjörnir þurfi ekki að 
standa í deiíum við íbúa um tulkun greínarinnar hvað þetta varðar.
Að öðru leyti telur stjórnin heppilegast að sveitarfélögin setji sér nánari reglur 
um það hve hátt hlutfall íbúa þurfi til að krefjast borgarfunda ög almennra 
atkvæðagreiðslna, innan þess ramma sem lögin tilgreina. Var 
framkvæmdastjóra og sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs falið að semja 
breytingartíliögu við greinina og koma henni á framfæri við samgöngunefnd.
Lagt er tii að 2. mgr. 108. gr. hljóði svo: Aimennrar atkvæðagreiðsiu skv. 107. 
gn verður ekki krafist um fjárhagsáætianir, ákvarðanir um áiagningu 
ioghundinna skatta oggjalda sveitarféiaga, ráðningu f  storf hjá sveitarfélagi og 
tiiiögur sem ganga gegn iögum eða myndu ieiða tií þess að iagaskyidu yrði 
ekki fuiinægt af háifu sveitarféiags.
Jafnframt telur sambandið eðiiiegt, með vfsan til ofangreindra sjónarmiða, að 
samgöngunefnd skoði hvort ekki sé rétt að hækka hlutfallstölur í 1. mgr. 108. 
gr. til að veita sveitarstjórnum svigrúm tií þess að ákveða í reglum, sem þær
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setja, nánari kröfur um fjöida íbúa sem þarf til þess að krefjast borgarafunda 
og atkvæðagreiðslna um einstök málefríí.
115. gr. Ógilding samninga
Breytíngartíllaga nefndarinnar við greinina gengur skemra en sveitarfélögin 
höfðu væntingar um, eftir töluverða umræðu um ákvæðið í samráðsferli við 
ínnanríkisráðuneytið. Sambandið er samrnála þei.rri breytingu sem nefndin 
ieggur til á 1. mgr. en ieggur tii, að höfðu samráði Við Reykjavíkurhorg, að 3. 
mgr, fallí brott og 2. mgr. verði svohíjóðandh
H/ö sama á viö hafi sveitarfélag eða annar aðiii sen? eftiríit ráðuneytisíns 
beinist að gert samning sem í  veigamikfum atriðum fulínægir ekki ákvæðum 
sem fram koma f Vii. kafla um fjármál sveitarféíaga eða VHi, kafia um eftiriit 
með fjármálum sveitarféiaga, enda hafi eftiriitsnefnd með fjármáium 
sveitarféiaga Íagt það tii með rökstuddum hætti,
Markmlð breytingart.illögunnar er að tryggja að minniháttar annmarkar á 
samningum eða málsmeðferð sveitarstjórnar við samþykkt þeirra leiði ekki ti) 
ógildingar, Eins og greínin er orðuð þykír hætta á að hún dragi úr trausti í 
garð sveitarféíaga sem samningsaðita, Jafnframt skal tekið frarn að tillaga um 
að feiia 3. mgr. 115, gr. brott úr frumvarpinu breytir liílu um réttaráhrif 
greinarinnar. Umrætt ákvæðí vísar fyrsí og fremst til dómaframkvæmdar um 
ólögmætar ábyrgðir sveitarfélaga og er réttarstöðu um slíkar skuldbindingar 
óbreytt ef frumvarpið nær fram að ganga.
Ákvæði til bráðabirgða:
5, töluHður
Að líkindum hefur láðst að leggja íil breytingu á 5, tl. ákvæðís til bráðabirgða 
til samræmis við þa*r breytingar sem nefndín leggur til á 72. gr. y sem fjallar 
um endurskoðenclur. Eðliiegt virðistað lengja þann tíma sem samningar við 
endurskoðendur geta staðið óbreyttir, úr fjórum f sex ár.
8. töíuliður
Við gerð breytingartiilögu á 8. tl. ákvæðis íil bráðabirgða hefur orðalag 
skolast til, Líklega á töluliðurinn að orðast svo: Endurskoða skai ákyæði iaga 
þessara um fjármái sveitarféiaga innan fimm ára frágiidistöku með hiiðsjón af 
framkvæn id þeirra.
Rétt er þó jafnframt að vekja athygli nefndarinnar á ósamræmi mííli umrædds 
8. töluliðar og nýs bráðabirgðaákyæðis sem nefndin leggur til en það er 
svohljóðandi: „Lög þéssj skuiu éiidurskoðuð innait þ î|̂ ja ára frá gildl&töku 
þeirra/' Að áliti sambandsins væri líklega heppilegast að faíla frá síðarnefndu 
breytingartilíögunni en leggja til að 8. íl. hljóði svo: fndurskoða skai ákvæði 
laga þessara um fjármál sveitarféiaga innan þriggia ára frá giidistöku með 
hiiðsjón af framkvæmdþeirra.
Ákvæði til bráðabirgða II
Sambandíð ieggur til að ákvæðið verði svohljóðandi (breytingar 
undirstrikaðar):
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Sveitarstjórnirþeirra sveitarféiaga sem uppfyiia ekkí viðmiÖ 2. mgr. 64. gr. viö 
giidistöku iaga þessara skuiu fyrir 15. desember 20 i2 samþykkja raunhæfa 
áætíun um hvernigþau hyggjast ná viðmiðunum. Sésifkt nauðsyniegt fþvf 
skyni að áæiiunin verði raunhæf má gera ráð fyrirað viðmiðunum verði náð 
á aiitað tfu.árum.
Að áliti sambandsins er algeriega óraunhæft að veita sveitarstjórnum aðeins 
þriggja mánaða frest tií þess að l-júka áætianagerð skv. ákvæðinu, Eðliíegra 
verkiag er að tengja hana við gerð fjárhagsáætíana 2012 og rniða við að 
áætiunin itggi fyrir 15. desember 2012. Ljóst má vera að sveitarstjórnir sem 
uppfyila ekkí viðrnið skv, 64. gr. munu m.a. þurfa að fara vandlega yfir þær 
kröfur sern settar verða í reglugerð og eftir atvikum hafa samráð við 
eftirlitsnefnd með fjármáium sveitarfélaga um raunháef markmið.
Einnig er það afstaða stjórnar sambandsíns að sex ár séu of stuttur frestur til 
aðlögunar að skuldareglu og er því lagt tíi að sá frestur verði lengdur f tíu ár.
Ákvæði til bráðabirgða SII
Sarnbandið leggur til að ákvæðið verði svohljóðandi:
Eftiriitsnefnd um fjármái sveitarféiaga og ráðherra sveitarstjórnarmáia er við 
útreikning á afkomu og fjárhagsstöðu sveitarféiaga skv. 64. gr. skyit að 
undanskiija útgjöid, skuidir og skuidbindingar þeirra sveitarféiaga sem verða 
fyrir umtaisvert meiri útgjöidum og eða bera umtaisvert meiri skuidir en 
annars væri vegna eignarhiuta þeirra í  veitu- og orkufvrirtækium / aiit að tfu 
ár frágiidistöku iaga þessara.
Rétt þykir að einskorða undanþáguna ekki við orkufyrirtæki, m.a. f ijósi 
k'rafna um að aðgreina raforkuframleiðslu frá almennri veitustarfsemi slíkra 
fyrirtækja. Miklar skuldír geta hvíítá veituhlutanum, ekki síður en þeim hluta 
■starfseminnar sem tilheyrir raforkuframieiðslu, Þá þykir nauðsynlegt að 
aðlógunarfrestur verði léngdur úr sex árum í tíu ár.
Gera verður ráð fyrir að frekari útfærsla þessarar undanþágu komi fram f 
reglugerð sem sett verður skv. 64. gr. eða ieiðbeiningum frá ráðuneytinu.
Tillaga að nýju bráðabirgðaákvæði
Samþykktir um stjórn og fundarsköp sveitarféfaga sem eru fg iid i við samþykkt 
iaga þessara haida giid i sfnu tii 1. janúar2013, að þvf ieyti sem þærfara ekki 
f bága við ákvæði iaga þessara.
Ljóst er að ýmís ákvæði iaganna kalla á breytingar á samþykktum 
sveitarfélaga, m.a. um kosningar í nefndsr, áheyrnarfulltrúa, fjárhagsmálefni 
o.sirv. Einnig munu sveitarstjórnir þurfa að semja sér siðareglur og sinna 
áætianagerð vegna aðlögunar að fjármáiareglum. Eðliiegt er að gefa 
sveitarstjórnum hæfilegan frest. til þess að vinna að endurskoðun samþykkta 
um stjórn og fundarsköp og er hér iagt tii að bætt verði inn nýju ákvæði til 
bráðabirgða sem veiti frest til 1. janúar 2013 til að ijúka þvf verkefni. Að þvf 
leyts sem gildandi samþykktlr eru í ósamræmi við iögin gildir sú meginregla 
að lögin gangi framar, t.d. varðandi reglur um nefndakjör.
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Athugasemd vfð skýringar með 109, gr.
Þess er vinsamlega farið á ieit: viö samgöngunefnd að f framhaldsnefndaráliti 
verÖi tekin afstaða til ábendinga Reykjavíkurborgar um bagalegt misræmi 
milli almennra athugasemda við XI. kafla frumvarpsins, sem fjallar um 
stjórnsýslueftirlit, og skýringa við 109. gr. frumvárpsins. Tilíaga að 
möguiegum texta í nefndaráliti er svöhljóðandi:
Þá áréttar nefndiri afgefou tifefni-að misræmi er miUi aínmnnra skýringa við 
XL kafla og skýrínga viö 109. gr. frumvarpsins. Eins og yfírskrift og efni 109. 
gr. ber með sér snýr almennt eftidit ráðherra að stjórnsýsiu s veitarféíagsins. 
Eftirlit þetta er svonefnt lögmætiseftirlit, þ.e. eftirlit með þvf að fylgt sé 
ákvæðum iaga og stjórnvaidsfyrirmæia f stjömsýsiu sveitarféjaga. íþ v í feist 
ekki endurskoðun á efni ákvarðana sveitarstjórna, að þvf ieytí sem þær eru 
hyggðar á frjálsu mati og þvf svigrúmi sem sveitarféiög hafa til ákvarðana 
innan ramma iaganna, Þá tekur stjórnsýsiuefiiriit ráðherra almennt ekki tii 
einkaréttarlegra gerninga sem sveitarféiögin kunna að gera, nenia með þeim 
undantekn'mgumsem fram koma f  iögunum, shr; einkum 115. gr.: Ágreiningur 
aðiia sem á rætur íslfkum einkaréttarlegum samningum feilur þvf ekki undir 
stjórnsýsiueftiri/t ráðherra, jafnvel þótt viðurkennt sé að opinberír aðiiar þurfi 
ætfð að fara að meginreglum stjérnsýsiuréttarins ísifkum samskiptum, td. um 
hæfi.
Aðrar ábendingar
Eftirfarandi ábendingar komu fram við umræðu f síjórn sambandsins:
• Breytíngartillaga tveggja þíngmanna, þar sem lagt er tií að 

lágmarksíbúafjöldi sveiíarfélaga verði 1,500, er andstæð s'tefnu 
sambandsins, sem teíur farsælast að sameiningar sveítarféiaga byggist á 
frjálsum viija fbúa hvers sveitarfélags.

® Ekki er póiitísk sátt um að fjölga sveitarstjórnarfulitrúum f fjölmennustú 
sveitarfélögunum.

• Fram kom ábending um að tii framtíðar litið sé óheppílegt að 
sveitarféiögin sæti eftirliti og boðvaídi af hálfu innanrfkisráðherra, Frekar 
ættí að skoða að óháðir aðiiar sem Alþingi skipar annist þetta eftírlit

Að lokum vilI undirritaður færa samgöngunefnd þakkir fyrír það mikla samráð 
sem haft hefur verið við sveitarfélögin um þetta mikilvæga frumvarp. Eins og 
ávallt eru fulltrúar sambandsins reiðubúnir að rrtæta á fund nefndarinnar og 
veita frekari skýringar.

Virðingarfylist 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

u Guðjón Bragason 
sviðsstjóri lögfræði- og veiferðarsviðs
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